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 2. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 – 2020,
konaného dne 19. 12. 2016 od 10:15 hodin do 16:55 hodin
v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Usnesení č. 1/2Z/2016
Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 2. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období
v tomto složení:
1. Ing. Jaroslav Sykáček (ČSSD) – předseda komise
2. Jaroslav Kubera (ODS)
3. Ing. Radmila Krastenicsová (KSČM)
(Hlasování: 53 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 2/2Z/2016
Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního
období 2016 - 2020:
1. Pavla Vodseďálka (KSČM)
2. Mgr. Bc. Petra Šmída (SPD+SPO)
(Hlasování: 54 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 3/2Z/2016
Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 2. Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.
(Hlasování: 54 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 4/2Z/2016
Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/1Z/2016 ze dne 21. 11. 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
tiskovou opravu usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/1Z/2016 ze dne 21. 11. 2016
spočívající v chybě v psaní a počtech takto :
text „4 náměstci hejtmana“ je opravován na „3 náměstci hejtmana“.
(Hlasování: 54 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 5/2Z/2016
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z IV. volebního období
2012 – 2016
1. Usnesení č. 59/21Z/2015 Nakládání s majetkem
2. Usnesení č. 60/22Z/2015 Nakládání s majetkem
3. Usnesení č. 61/22Z/2015 Nakládání s majetkem
4. Usnesení č. 63/23Z/2015 Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 46/24Z/2015 Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 48/25Z/2015 Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 50/25Z/2015 Nakládání s majetkem
8. Usnesení č. 90/25Z/2015 Výzva k předkládání žádostí o podporu – Průběžná výzva pro
kraje – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány
rozvoje sociálních služeb
9. Usnesení č. 41/26Z/2015 Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 43/28Z/2016 Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 45/28Z/2016 Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 46/28Z/2016 Nakládání s majetkem
13. Usnesení č. 47/28Z/2016 Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 48/28Z/2016 Nakládání s majetkem
15. Usnesení č. 57/28Z/2016 Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 58/28Z/2016 Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 64/28Z/2016 Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 68/28Z/2016 Nakládání s majetkem
19. Usnesení č. 69/28Z/2016 Nakládání s majetkem
20. Usnesení č. 94/28Z/2016 Projekty Ústeckého kraje pro operační programy v plánovacím
období 2014 – 2020
21. Usnesení č. 15/29Z/2016 Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území
Ústeckého kraje na rok 2016
22. Usnesení č. 46/29Z/2016 Nakládání s majetkem
23. Usnesení č. 47/29Z/2016 Nakládání s majetkem
24. Usnesení č. 48/29Z/2016 Nakládání s majetkem
25. Usnesení č. 49/29Z/2016 Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 50/29Z/2016 Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 51/29Z/2016 Nakládání s majetkem
28. Usnesení č. 52/29Z/2016 Nakládání s majetkem
2

29. Usnesení č. 53/29Z/2016 Nakládání s majetkem
30. Usnesení č. 54/29Z/2016 Nakládání s majetkem
31. Usnesení č. 55/29Z/2016 Nakládání s majetkem
32. Usnesení č. 56/29Z/2016 Nakládání s majetkem
33. Usnesení č. 57/29Z/2016 Nakládání s majetkem
34. Usnesení č. 61/29Z/2016 Nakládání s majetkem
35. Usnesení č. 62/29Z/2016 Nakládání s majetkem
36. Usnesení č. 63/29Z/2016 Nakládání s majetkem
37. Usnesení č. 64/29Z/2016 Nakládání s majetkem
38. Usnesení č. 65/29Z/2016 Nakládání s majetkem
39. Usnesení č. 66/29Z/2016 Nakládání s majetkem
40. Usnesení č. 68/29Z/2016 Nakládání s majetkem
41. Usnesení č. 69/29Z/2016 Nakládání s majetkem
42. Usnesení č. 70/29Z/2016 Nakládání s majetkem
43. Usnesení č. 71/29Z/2016 Nakládání s majetkem
44. Usnesení č. 72/29Z/2016 Nakládání s majetkem
45. Usnesení č. 73/29Z/2016 Nakládání s majetkem
46. Usnesení č. 74/29Z/2016 Nakládání s majetkem
47. Usnesení č. 77/29Z/2016 Nakládání s majetkem
48. Usnesení č. 78/29Z/2016 Nakládání s majetkem
49. Usnesení č. 80/29Z/2016 Nakládání s majetkem
50. Usnesení č. 81/29Z/2016 Nakládání s majetkem
51. Usnesení č. 82/29Z/2016 Nakládání s majetkem
52. Usnesení č. 83/29Z/2016 Nakládání s majetkem
53. Usnesení č. 84/29Z/2016 Nakládání s majetkem
54. Usnesení č. 85/29Z/2016 Nakládání s majetkem
55. Usnesení č. 86/29Z/2016 Nakládání s majetkem
56. Usnesení č. 88/29Z/2016 Nakládání s majetkem
57. Usnesení č. 92/29Z/2016 Nakládání s majetkem
58. Usnesení č. 95/29Z/2016 Nakládání s majetkem
59. Usnesení č. 96/29Z/2016 Nakládání s majetkem
60. Usnesení č. 99/29Z/2016 Nakládání s majetkem
61. Usnesení č. 100/29Z/2016 Nakládání s majetkem
62. Usnesení č. 101/29Z/2016 Nakládání s majetkem
63. Usnesení č. 104/29Z/2016 Nakládání s majetkem
64. Usnesení č. 110/29Z/2016 Nakládání s majetkem
65. Usnesení č. 111/29Z/2016 Nakládání s majetkem
66. Usnesení č. 112/29Z/2016 C-02 Nakládání s majetkem
67. Usnesení č. 113/29Z/2016 Nakládání s majetkem
68. Usnesení č. 124/29Z/2016 Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury
dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2016 – rozdělení dotací
69. Usnesení č. 6/30Z/2016 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
70. Usnesení č. 9/30Z/2016 Aktuální stav Regionální operační program Severozápad k 31. 5.
2016
71. Usnesení č. 13/30Z/2016 Cena hejtmana Ústeckého kraje za rok 2015
72. Usnesení č. 20/30Z/2016 Smlouva o zajištění stabilního financování regionální železniční
osobní dopravy
73. Usnesení č. 104/30Z/2016 Nakládání s majetkem
74. Usnesení č. 105/30Z/2016 Nakládání s majetkem
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75. Usnesení č. 110/30Z/2016 Deponovaná zemina – zemník – umístěná ve SPZ Triangle –
zcizení
76. Usnesení č. 116/30Z/2016 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého
kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče
77. Usnesení č. 121/30Z/2016 Dofinancování sociálních služeb v rámci programu Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016
78. Usnesení č. 123/30Z/2016 Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v
Ústeckém kraji 2016“ - vyhodnocení
79. Usnesení č. 135/30Z/2016 Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu s názvem „Za
společným dědictvím na kole i pěšky“ v rámci Programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko a schválení Smlouvy o spolupráci mezi kooperačními partnery
projektu
80. Usnesení č. 11/31Z/2016 Volba přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem
81. Usnesení č. 26/31Z/2016 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého
kraje – oblast školství
82. Usnesení č. 95/31Z/2016 Materiál k problematice dopravních staveb v Ústeckém kraji –
výzva Vládě ČR a Ministerstvu dopravy ČR
83. Usnesení č. 100/31Z/2016 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 –
změna v rozdělení dotace
84. Usnesení č. 101/31Z/2016 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 –
odmítnutí dotace
85. Usnesení č. 104/31Z/2016 Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
86. Usnesení č. 105/31Z/2016 Dofinancování sociálních služeb v rámci programu „Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016“
87. Usnesení č. 106/31Z/2016 Dofinancování vybraných sociálních služeb
88. Usnesení č. 107/31Z/2016 Rozdělení zůstatku finančních prostředků z dotačního programu
„Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016
89. Usnesení č. 108/31Z/2016 Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
2017“ - vyhlášení
90. Usnesení č. 109/31Z/2016 Fond vodního hospodářství ÚK – dodatky ke smlouvám,
ukončení smluvního vztahu
91. Usnesení č. 110/31Z/2016 Fond vodního hospodářství ÚK – poskytnutí dotací
92. Usnesení č. 111/31Z/2016 Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích
Ústeckého kraje na období 2014 až 2020 – poskytnutí příspěvků 2. výzva
93. Usnesení č. 112/31Z/2016 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období
let 2017 až 2020 – schválení programu na nové období
94. Usnesení č. 115/31Z/2016 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změny Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje
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 04.11.2017
2. Usnesení č. 47/24Z/2015 Nakládání s majetkem na 30.09.2017
3. Usnesení č. 48/24Z/2015 Nakládání s majetkem na 30.09.2017
4. Usnesení č. 49/24Z/2015 Nakládání s majetkem na 30.09.2017
5. Usnesení č. 50/24Z/2015 Nakládání s majetkem na 30.09.2017
6. Usnesení č. 46/25Z/2015 Nakládání s majetkem na 31.12.2017
7. Usnesení č. 47/25Z/2015 Nakládání s majetkem na 31.12.2017
8. Usnesení č. 98/29Z/2016 Nakládání s majetkem na 28.07.2017
(Hlasování: 55 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 6/2Z/2016
Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 4. 8. 2016 do 9. 11. 2016.
(Hlasování: 54 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 7/2Z/2016
Stanovisko vedení kraje ke kauze ROP Severozápad
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zjistit informace ke kauze ROP
Severozápad a předložit tyto informace do dalšího jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 20. 2. 2017
(Hlasování: 44 – 4 – 4) návrh byl přijat
Usnesení č. 8/2Z/2016
Žádost lodníků o pomoc
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
podporuje
žádost lodníků z Ústeckého kraje ve věci problematiky dvojího zdanění na základě
mezinárodní smlouvy z roku 1974 a pověřuje Jaroslava Foldynu, náměstka hejtmana
Ústeckého kraje pro komunikaci s vládou ČR a státními orgány, aby učinil všechny potřebné
kroky na Ministerstvu financí ČR ke kladnému vyřízení tíživé situace takto postižených
rodin.
(Hlasování: 54 – 0 – 0) návrh byl přijat
Usnesení č. 9/2Z/2016
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zvýšení majetkové účasti ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální
péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627, a to peněžitým vkladem ve výši
3.000.000,00 Kč s tím, že zvýšení základního kapitálu je jediným akcionářem realizováno za
účelem podpory vědeckovýzkumných aktivit společnosti
B) ukládá
Radě Ústeckého kraje, aby rozhodla ve věci jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní,
a.s. dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2016
(Hlasování: 33 – 20 – 2)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 10/2Z/2016
Změny v orgánech společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tyto změny v obsazení orgánů společnosti Krajská zdravotní,
a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ: 25488627:
1. odvolání
-

Ing. Jiřího Nováka, dat. nar.

-

Mgr. Radka Scherfera, dat. nar.

-

Vlastimila Lhotáka, dat. nar.

-

MUDr. Vladimíra Emingra, dat. nar.
bytem
z funkce členů představenstva společnosti k 31. 12. 2016 (den zániku funkce).

bytem
bytem
bytem

2. odvolání
- Františka Pelanta, dat. nar.

bytem

-

Ing. Jaroslava Dubského, dat. nar.

bytem

-

Mgr. Petra Vomáčky, dat. nar.

bytem

-

MUDr. Sáši Štembery, dat. nar.

-

Jana Řeháka, dat. nar.
Josefa Macíka, dat. nar.

bytem
bytem
bytem

z funkce členů dozorčí rady společnosti k 31. 12. 2016 (den zániku funkce).
3. jmenování
- Ing. Jiřího Nováka, dat. nar.

bytem

-

Mgr. Radka Scherfera, dat. nar.

bytem

-

MUDr. Vladimíra Emingra, dat. nar.
Jitky Hanouskové, dat. nar.

-

Jindřicha Dlouhého, dat. nar.
bytem
do funkce členů představenstva společnosti s účinností od 1. 1. 2017 (den vzniku
funkce).

bytem
bytem

4. jmenování
- Mgr. Petra Vomáčky, dat. nar.

bytem

-

PhDr., Mgr. Leoše Moravce, dat. nar.

-

Jany Blažkové, dat. nar.

bytem
bytem
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-

Mgr. Karla Krejzy, dat. nar.

-

Ing. Jakuba Komárka, dat. nar.
Ing. Jaroslava Sykáčka, dat. nar.

bytem
bytem
bytem

do funkce členů dozorčí rady společnosti s účinností od 1. 1. 2017 (den vzniku
funkce).
B) ukládá
Radě Ústeckého kraje, aby rozhodla ve věci jediného akcionáře společnosti Krajská
zdravotní, a.s. dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o odvolání členů orgánů společnosti dle bodu A) 1. - 2. ke dni 31.
12. 2016 a o jmenování členů orgánů společnosti dle bodu A) 3. - 4. ode dne 1. 1. 2017.
Termín: 19. 12. 2016
(Hlasování: 54 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 11/2Z/2016
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: 55 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 12/2Z/2016
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017
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 2017 v celkovém objemu 14 772 103 tis. Kč:
v tis. Kč
Příjmy celkem, z toho:

14 330 001

Daňové příjmy

4 979 690

Nedaňové příjmy

395 464

Kapitálové příjmy

78 452

Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)

8 876 395

Výdaje celkem, z toho:

14 772 103

Běžné výdaje

13 324 356

Kapitálové výdaje

1 447 747

Saldo: příjmy - výdaje

- 442 102

Financování celkem, z toho:

442 102

Prostředky minulých let

250 000

Úvěrový rámec 2016 - 2023

440 746
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Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014

- 137 144

Splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu 2013

- 80 000

Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023

- 31 500

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2. příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2017:
1.
2.
3.
4.

Fond investic a oprav Ústeckého kraje
564 416 tis. Kč
Fond rozvoje Ústeckého kraje
178 239 tis. Kč
Fond Ústeckého kraje
26 000 tis. Kč
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 9 000 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 2017 Asociaci krajů ČR, Zborovská 11,
150 21 Praha 5, IČ:70933146 ve výši 800 tis. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2017,

C)

bere na vědomí
1. objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2017 účelově určených na spolufinancování
programů nebo projektů Evropské unie ve výši 81 245 tis. Kč,
2. transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí
přímých nákladů na vzdělávání v roce 2017 ve výši 4 943 772 tis. Kč dle přílohy č. 2
tohoto usnesení.

(Hlasování: 45 – 7 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 13/2Z/2016
Peněžité dary složkám Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje na rok 2017
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. Milanu Zemaníkovi, řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 1. 2017

(Hlasování: 53 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 14/2Z/2016
Dotační program „Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro
jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární
ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu
Ústeckého kraje“ - vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
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dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1. dle Článku XVI., bodu 1) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z
rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) tyto výjimky pro program „Program 2017 na
podporu
nové
techniky,
výstavby
požárních
zbrojnic
pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli
požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje“:
a) Článek VIII., odst. 1) Zásad
Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2017 až do 31. 5.
2018.
b) Článek VIII., bod. 6) Zásad
Maximální výše dotace je 90% z celkových uznatelných nákladů aktivit zahrnutých v žádosti.
2. dle Článku V., bodu 5) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z
rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) vyhlášení dotačního programu „Program 2017
na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH
a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany,
ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu
Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
(Hlasování: 53 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 15/2Z/2016
Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS 2016 – žádosti o změnu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)souhlasí
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s posunutím termínů realizace projektů v rámci Programu 2016 na podporu JSDHO do
30. 6. 2017
B)rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace s obcí Domoušice, IČ
00264903, 439 68 Domoušice 107, městem Bohušovice nad Ohří, IČ 00263362, Husovo nám.
42, 411 56 Bohušovice nad Ohří a obcí Vědomice, IČ: 00264598, Na průhonu 270, 413 01
Vědomice dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
(Hlasování: 52 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 16/2Z/2016
Změna přílohy materiálu Zastupitelstva Ústeckého kraje „Návrh odměn členům komisí Rady
Ústeckého kraje a členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy
Zastupitelstva Ústeckého kraje“ ze dne 5. 9. 2016, bod 12
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
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se změnou v příloze č. 2 materiálu „Návrh odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a
členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého
kraje“ ze dne 5. 9. 2016, bod 12) dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
(Hlasování: 33 – 0 – 21)

návrh byl přijat

Usnesení č. 17/2Z/2016
Žádost občanů kraje o projednání změny závazné části Plánu odpadového hospodářství
Ústeckého kraje pro období 2016 – 2025 Zastupitelstvem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, předsedovi výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj
venkova Ústeckého kraje předložit informaci k plánu odpadového hospodářství v kontextu
problematiky financování soukromého subjektu.
Termín: 30. 6. 2017
(Hlasování: 42 – 2 – 10)

návrh byl přijat

Usnesení č. 18/2Z/2016
Žádost občanů kraje o projednání změny závazné části Plánu odpadového hospodářství
Ústeckého kraje pro období 2016 – 2025 Zastupitelstvem Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
neschvaluje
požadavek petice „Ne spalovně odpadů v Komořanech u Mostu!“ a s ním spojený návrh na
usnesení.
(Hlasování: 51 – 0 – 4)

návrh byl přijat

Usnesení č. 19/2Z/2016
Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok
2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
dle § 37 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 2016) dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, vč. závěrů a doporučení z něho
vycházejících
B)

ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, 1. náměstku hejtmana 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. 2017

(Hlasování: 48 – 0 – 3)

návrh byl přijat

Usnesení č. 20/2Z/2016
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální
oblasti
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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
1. 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. 29 ke zřizovací listině dle přílohy č. 5 tohoto usnesení,
2. č. j. 231/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá čp. 75, Lovosice, PSČ 410 22
IČ: 00080195
dodatkem č. 40 ke zřizovací listině dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.
(Hlasování: 51 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 21/2Z/2016
Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
informace obsažené v žádostech a hlášení změn ze strany příjemců dotací dle příloh
č. 1 až 71 tohoto materiálu,
B)

rozhoduje
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:
a) o vrácení přiměřené části dotace v celkové výši 155 425,- Kč poskytnuté
Litvínovské vzdělávací společnosti s. r. o., z toho částka ve výši 74 750 Kč na
sociální službu odborné sociální poradenství (ID 6314589) a částka ve výši 80
675,- Kč na sociální službu sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (ID
2958226),
b) o vrácení přiměřené části dotace v celkové výši 154 833 Kč poskytnuté
Rekvalifikačnímu a informačnímu centru, s.r.o., z toho částka ve výši 73 775,- Kč
na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 7964176) a částka ve výši
81 058,- Kč na sociální službu sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
(ID 1474897),
c) o vrácení přiměřené části dotace v celkové výši 35 508 Kč poskytnuté Farní charitě
Lovosice na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 3321913),
d) o vrácení přiměřené části dotace v celkové výši 48 583 Kč poskytnuté
CLEMENTIA, o.p.s na sociální službu pečovatelská služba (ID 4812858),
e) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Arkadie, o.p.s. o převod části
poskytnuté dotace ve výši 18 000 Kč na sociální službu sociálně terapeutická
dílna (ID 2981291) ze sociální služby chráněné bydlení (ID 8349589),
f) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Arkadie, o.p.s. o převod části
poskytnuté dotace ve výši 30 000 Kč na sociální službu denní stacionář (ID
4012625) ze sociální služby chráněné bydlení (ID 8349589),
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g) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Arkadie, o.p.s. o převod části
poskytnuté dotace ve výši 24 000 Kč na sociální službu sociálně terapeutická
dílna (ID 1275249) ze sociální služby chráněné bydlení (ID 8349589),
h) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Arkadie, o.p.s. o převod části
poskytnuté dotace ve výši 147 000 Kč na sociální službu denní stacionář (ID
1268119) ze sociální služby chráněné bydlení (ID 8349589),
i) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Arkadie, o.p.s. o převod části
poskytnuté dotace ve výši 40 000 Kč na sociální službu sociálně terapeutická
dílna (ID 9750157) ze sociální služby chráněné bydlení (ID 8349589
j) o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 16/SML0309 dle přílohy č. 9 tohoto
materiálu s poskytovatelem Arkadie, o.p.s.,
k) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb WHITE LIGHT I, z. ú. o
převod části poskytnuté dotace ve výši 60 000 Kč na sociální službu terénní
program (ID 9535462) ze sociální služby terénní program (ID 9684988),
l) o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 16/ SML0522 dle přílohy č. 12 tohoto
materiálu s poskytovatelem WHITE LIGHT I, z. ú.
m) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb MOSTY – sociálně
psychologické centrum, z. s. o převod části poskytnuté dotace ve výši 70 000 Kč
ze sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ID 9609378) na
sociální službu sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (ID 9964947),
n) o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 16/SML0468 dle přílohy č. 7 tohoto
materiálu s MOSTY – sociálně psychologické centrum, z. s.,
C)

schvaluje
aktualizované znění nákladových rozpočtů sociálních služeb dle příloh č. 5, 6, 8, 10, 11, 13 až
71 tohoto materiálu, v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů,

D) ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky
k informování poskytovatelů sociálních služeb o rozhodnutí zastupitelstva a uzavřít dodatky
ke smlouvám s příjemci dotací dle přílohy č. 7, 9 a 12 tohoto materiálu.
Termín: 31. 12. 2016
(Hlasování: 51 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 22/2Z/2016
Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora
vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v hlášení změny ze strany příjemce dotace dle přílohy č. 1. tohoto
materiálu,
B) rozhoduje
o vrácení přiměřené části dotace ve výši 34 155,- Kč poskytnuté Světlu Kadaň, z.s. na
terénní programy (ID 5425697) z důvodu realizace individuálního projektu z Operačního
programu Zaměstnanost, v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
C) ukládá
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Mgr. Martinu Klikovi, MBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky
k informování poskytovatele sociálních služeb o rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016
(Hlasování: 51 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 23/2Z/2016
Rozdělení vrácených finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2016“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
informace obsažené v přílohách č. 1–7 tohoto materiálu, a to zejména Přehled podpořených
subjektů, včetně výše přiznané dotace,
B)

rozhoduje
1. o poskytnutí dotace na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 2234056) ve výši
140 000 Kč a o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 16/SML0313
s poskytovatelem sociálních služeb Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně
postižených v ČR – zapsaný spolek, z.s. se sídlem Dvořákova 1331/20, Děčín II-Nové
Město, 405 02 Děčín, IČ: 14866391 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2. o poskytnutí dotace na sociální služby chráněné bydlení (ID 2027319) ve výši 260 000 Kč
a sociální služby podpora samostatného bydlení (ID 2987242) ve výši 290 000 Kč a o
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 16/SML0331 s poskytovatelem sociálních služeb
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, se sídlem Rooseveltova
716/7, 412 01 Litoměřice - Předměstí, IČ: 46768041 dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu,
3. o poskytnutí dotace na sociální službu osobní asistence (ID 9905305) ve výši 235 100 Kč
a o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 16/SML0440 s poskytovatelem sociálních
služeb Maltézská pomoc, o.p.s., se sídlem Lázeňská 485/2, 118 00 Praha 1 - Malá
Strana, IČ: 26708451 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
4. o poskytnutí dotace na sociální službu intervenční centrum (ID 9031562) ve výši
145 000 Kč a o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 16/SML0509 s poskytovatelem
sociálních služeb Spirála, z. s. se sídlem K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem Skorotice, IČ: 68954221 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

C) ukládá
Mgr. Martinovi Klikovi, MBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, uzavřít dodatky
ke smlouvám s příjemci dotací dle přílohy č. 2, 4, 6 a 8 tohoto materiálu.
Termín: 31. 12. 2016
(Hlasování: 51 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 24/2Z/2016
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017, včetně aktualizace 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 2017
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A) bere na vědomí
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu
B) schvaluje
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu
C) ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění
schváleného Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017
Termín: 2. 1. 2017
II. Schválení Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 2–5 tohoto materiálu, a to zejména Základní síť sociálních
služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
B) schvaluje
Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu
C) ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění
schválené Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
Termín: 2. 1. 2017
(Hlasování: 31 – 0 – 20)

návrh byl přijat

Usnesení č. 25/2Z/2016
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, 1. náměstku hejtmana 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. 2017
(Hlasování: 51 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 26/2Z/2016
Program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ – vyhodnocení III.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
předloženou informaci o hodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora lékařských
a zdravotnických vzdělávacích akcí“

B)

rozhoduje
14

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora lékařských a zdravotnických
vzdělávacích akcí“ tomuto žadateli:
Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
ve výši a k účelu dle přílohy č. 7 tohoto usnesení
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle schváleného vzoru
s uvedeným žadatelem.
(Hlasování: 49 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 27/2Z/2016
Návrh zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2017
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 2017,
B) souhlasí
se způsobem zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2017 dle přílohy č.
8 tohoto usnesení,
C) schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby dle přílohy č. 9
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 2017 níže uvedeným obcím:
Město Rumburk
Sídlo: Tř. 9. května 1366, 40801 Rumburk
IČ: 00261602
ve výši 966 400 Kč
Město Varnsdorf
Sídlo: Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf
IČ: 00261718
ve výši 866 400 Kč
Statutární město Děčín
Sídlo: Mírové nám. 1175/5, 40538 Děčín IV
IČ: 00261238
ve výši 1 937 800 Kč
Statutární město Ústí nad Labem
Sídlo: Velká Hradební 2336/8, 40100 Ústí nad Labem
IČ: 00081531
ve výši 1 732 800 Kč
Město Roudnice nad Labem
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Sídlo: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
ve výši 1 071 400 Kč
Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 41831 Bílina
IČ: 00266230
ve výši 966 400 Kč
Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 44023 Louny
IČ: 00265209
ve výši 1 651 750 Kč
Město Žatec
Sídlo: Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec
IČ: 00265781
ve výši 2 142 800 Kč
Statutární město Chomutov
Sídlo: Zborovská 4602, 43028 Chomutov
IČ: 00261891
ve výši 1 895 800 Kč
Město Kadaň
Sídlo: Mírové náměstí 1, 43201 Kadaň
IČ: 00261912
ve výši 1 071 400 Kč
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní
služby v roce 2017 dle vzoru smlouvy uvedeného v příloze č. 9 tohoto usnesení v souladu se
způsobem zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 1. 2017 dle
přílohy č. 8 tohoto usnesení a za předpokladu, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválí
rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017.
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 28/2Z/2016
Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče
na území Ústeckého kraje – 2016“ – schválení dodatku ke smlouvě
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace k realizaci
programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje – 2016“ ze dne 2. 8. 2016 se společností Lužická nemocnice a poliklinika,
a.s., se sídlem: Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk, IČ: 61538990, dle přílohy č. 10 tohoto
usnesení
(Hlasování: 46 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 29/2Z/2016
Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
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informaci hejtmana ÚK o uzavřených dodatcích ke smlouvám č. 15/SML2015, 15/SML2334,
16/SML2462, 16/SML0671, 16/SML3681 a 16/SML3654 o poskytnutí dotace.
(Hlasování: 50 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 30/2Z/2016
Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)
bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého
materiálu
B)

rozhoduje
1. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále
uvedených žadatelů:


žadatel č. 1: Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace
IČ: 63787725
sídlo: Pražská 236, 417 61 Bystřany - Světice
výše dotace: 439 670 Kč
název projektu (akce): Smyslová zahrada



žadatel č. 2: TJ MEZIHOŘÍ z.s.
IČ: 14865084
sídlo: Mezihoří 71, 430 01 Blatno - Mezihoří
výše dotace: 490 000 Kč
název projektu (akce): Opravy zařízení a vybavení Ski areálu Mezihoří

2. dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále
uvedených žadatelů:


žadatel č. 3: Městys Ročov
IČ: 00265446
sídlo: Ročov 121, 439 67 Ročov
výše dotace: 367 000 Kč
název projektu (akce): MŠ Ročov - výměna střešní krytiny



žadatel č. 4: Městys Slavětín
IČ: 00265497
sídlo: Na Městečku 50, 439 09 Slavětín
výše dotace: 350 000 Kč
název projektu (akce): Slavětín, čp. 206 II. Etapa - Hasičská zbrojnice sociální zařízení



žadatel č. 5: Obec Velké Žernoseky
IČ: 00264610
sídlo: Velké Žernoseky 63, 412 01 Velké Žernoseky
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Historické slavnosti vína
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žadatel č. 6: Město Kadaň
IČ: 00261912
sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
výše dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Nákup nového hydr. navijáku na cisternovou
automobilovou stříkačku (CAS 20 Unimog U 5000)



žadatel č. 7: Obec Mnetěš
IČ: 00264075
sídlo: Mnetěš 28, 413 01 Mnetěš
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Půdní vestavba ŠD a přístavba schodiště v ZŠ a MŠ
Mnetěš



žadatel č. 8: Město Jiříkov
IČ: 00261424
sídlo: Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov - Starý Jiříkov
výše dotace: 111 788 Kč
název projektu (akce): Jiříkovská kovadlina, aneb připomenutí historie



žadatel č. 9: Statutární město Chomutov
IČ: 00261891
sídlo: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Dopravní výchova a akce BESIP



žadatel č. 10: Obec Zbrašín
IČ: 00556491
sídlo: Zbrašín 23, 440 01 Zbrašín
výše dotace: 212 478 Kč
název projektu (akce): Bezdrátový rozhlas pro obec Zbrašín



žadatel č. 11: Obec Blažim
IČ: 00556246
sídlo: Blažim 107, 440 01 Blažim
výše dotace: 25 000 Kč
název projektu (akce): Blažim – ozvučení fotbalového hřiště



žadatel č. 12: Obec Lkáň
IČ: 00832162
sídlo: Lkáň 83, 411 15 Lkáň
výše dotace: 259 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení projektové dokumentace pro stupeň
provádění stavby, výkazu výměr a rozpočtu



žadatel č. 13: Obec Veliká Ves
IČ: 00262188
sídlo: Podlesice 53, 441 01 Veliká Ves
výše dotace: 99 395 Kč
název projektu (akce): Dětské hřiště Široké Třebčice
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žadatel č. 14: Obec Libědice
IČ: 00673153
sídlo: Libědice 27, 438 01 Libědice
výše dotace: 71 400 Kč
název projektu (akce): Vybavení pro obec Libědice



žadatel č. 15: Město Meziboří
IČ: 00266086
sídlo: nám. 8. Května 341, 435 13 Meziboří
výše dotace: 13 300 Kč
název projektu (akce): Adventní „Nálady“

(Hlasování: 34 – 0 – 16)

návrh byl přijat

Usnesení č. 31/2Z/2016
Volba Výboru Regionální rady regionu soudržnosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
v souladu s § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a §16d odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
ve znění pozdějších předpisů, členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad za Ústecký kraj:
1. Ing. Ladislava Drlého
2. Ing. Jaroslava Dubského
3. pana Jaroslava Komínka
4. paní Drahomíru Miklošovou
5. Bc. Milana Rychtaříka
6. Mgr., Bc. Petra Šmída
7. Mgr. Ing. Miroslava Andrta
8. Bc. Pavla Csonku
(Hlasování: 51 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 32/2Z/2016
Dohoda o úhradě dodatečných nákladů vzniklých v souvislosti s plněním ze Smlouvy o finanční
spolupráci ve veřejné linkové dopravě pro rok 2016 mezi Ústeckým krajem a Libereckým krajem
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 dohody o úhradě dodatečných nákladů vzniklých v
souvislosti s plněním ze Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě pro rok
2016 mezi Ústeckým krajem, IČ 70892156, a Libereckým krajem, IČ 70891508, dle přílohy
č. 11 tohoto usnesení.
(Hlasování: 52 – 0 – 0 )

návrh byl přijat

Usnesení č. 33/2Z/2016
Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. j.) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o změně zřizovací listiny:
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. 47 dle přílohy č. 12 tohoto usnesení.
(Hlasování: 52 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 34/2Z/2016
Krajská a okresní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR –
rozdělení rezervy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016, účelově určené na
zabezpečení soutěží v roce 2016, pro organizace zřizované Ústeckým krajem:
1. Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČO: 44555512, ve výši ostatní neinvestiční výdaje (dále jen
ONIV) 5 000,- Kč, ostatní osobní náklady (dále jen OON) 0,- Kč na rok 2016, účelově
určené na zabezpečení krajských kola Chemické olympiády, soutěže MŠMT – typ A,
2. Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, IČO: 44556969, ve výši ostatní neinvestiční výdaje
(dále jen ONIV) 3 000,- Kč, ostatní osobní náklady (dále jen OON) 0,- Kč na rok 2016,
účelově určené na zabezpečení krajského kola Konverzační soutěže a soutěže v cizích
jazycích, soutěží MŠMT – typ A,
3. Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace, IČO: 61515451, ve
výši ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV) 20 000,- Kč, ostatní osobní náklady (dále
jen OON) 0,- Kč na rok 2016, účelově určené na zabezpečení krajského kola Biologické
olympiády, soutěže MŠMT – typ A,
4. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace, IČO:
00082201, ve výši ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV) 9 750,- Kč, ostatní osobní
náklady (dále jen OON) 2 500,- Kč na rok 2016, účelově určené na zabezpečení krajského
kola v Programování, soutěže MŠMT – typ A,
5. Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace, IČO:
70226601, ve výši ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV) 0,- Kč, ostatní osobní
náklady (dále jen OON) 3 000,- Kč na rok 2016, účelově určené na zabezpečení krajských
kol vědomostních soutěží MŠMT – typ A.
(Hlasování: 51 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 35/2Z/2016
Dotační program: „Sport 2017“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) s c h v a l u j e a v y h l a š u j e
a) dotační program „Sport 2017“ dle přílohy 13 tohoto usnesení
b) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 14 tohoto usnesení
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c) vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu „Sport 2017“ dle
přílohy 15 a 16 tohoto usnesení
d) vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání projektu dle přílohy 17 tohoto
usnesení
e) Metodiku pro dotační programy Sport a Volný čas dle přílohy 18 tohoto usnesení.
B) u k l á d á
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyhlášení
dotačního programu „Sport 2017“ dle přílohy 13 tohoto usnesení na úřední desce a
internetových stránkách Ústeckého kraje.
Termín: 30. 12. 2016
(Hlasování: 51 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 36/2Z/2016
Dotační program: „Volný čas 2017“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) s c h v a l u j e a v y h l a š u j e
a) 3dotační program „Volný čas 2017“ dle přílohy 19 tohoto usnesení
b) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 20 tohoto usnesení
c) vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu „Volný čas 2017“
dle přílohy 21 tohoto usnesení
d) vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání projektu dle přílohy 22 tohoto
usnesení
e) Metodiku pro dotační programy Sport a Volný čas dle přílohy 23 tohoto usnesení.
B) u k l á d á
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyhlášení
dotačního programu „Volný čas 2017“ dle přílohy 19 tohoto usnesení na úřední desce a
internetových stránkách Ústeckého kraje.
Termín: 30. 12. 2016
(Hlasování: 51 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 37/2Z/2016
Dotační program: „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) s c h v a l u j e a v y h l a š u j e
a) dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017“ dle
přílohy č. 24 tohoto usnesení
b) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 25 tohoto usnesení
c) vzor žádosti o dotaci v rámci dotačního programu dle přílohy č. 26 tohoto usnesení
d) vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání Projektu dle přílohy č. 27 tohoto
usnesení.
B) u k l á d á
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyhlášení
dotačního programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017“ dle přílohy
č. 24 tohoto usnesení na úřední desce a internetových stránkách Ústeckého kraje.
Termín: 30. 12. 2016
(Hlasování: 51 – 0 – 1)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 38/2Z/2016
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
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.

č.j. 11/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí
nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 18385061, sídlo: Ústí nad Labem, Čelakovského
5, PSČ: 400 07
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině
č.j. 59/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace, IČO: 00497088,
sídlo: Teplice, Fr. Šrámka 1350, PSČ: 415 02
dodatkem č. 40 ke zřizovací listině
č.j. 63/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace,
IČO: 61515582, sídlo: Duchcov, Školní 1, PSČ: 419 01
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině
č.j. 77/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, IČO: 61515809, sídlo: Teplice,
Lípová 651/9, PSČ: 415 01
dodatkem č. 40 ke zřizovací listině
č.j. 108/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková
organizace, IČO: 18383696, sídlo: Chomutov, Pražská 702, PSČ: 430 01
dodatkem č. 39 ke zřizovací listině
č.j. 142/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace,
IČO: 47274719, sídlo: Šluknov, T. G. Masaryka 580, PSČ: 407 77
dodatkem č. 37 ke zřizovací listině
č.j. 150/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková
organizace, IČO: 00497029, sídlo: Rumburk, Jiříkovská 840/4, PSČ: 408 01
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině
č.j. 175/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace,
IČO: 46773495, sídlo: Litoměřice, Komenského 3/754, PSČ: 412 62
dodatkem č. 37 ke zřizovací listině
č.j. 178/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690,
příspěvková organizace, IČO: 46773762, sídlo: Roudnice nad Labem, Špindlerova 690,
PSČ: 413 01
dodatkem č. 41 ke zřizovací listině

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

B) u k l á d á
Mgr. Bc. Petru Šmídovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci tohoto usnesení v části A).
Termín: 31. 1. 2017
(Hlasování: 51 – 0 – 0)

návrh byl přijat
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Usnesení č. 39/2Z/2016
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.
(Hlasování: 51 – 0 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 40/2Z/2016
Dotační program: Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2017
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
zásady Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2017 dle přílohy č. 28 tohoto usnesení
(Hlasování: 50 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 41/2Z/2016
Dotační program: Inovační vouchery Ústeckého kraje 2017
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
zásady programu Inovační vouchery Ústeckého kraje 2017 dle přílohy č. 29 tohoto usnesení
(Hlasování: 33 – 18 – 1)

návrh byl přijat

Usnesení č. 42/2Z/2016
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 2016 tj.
prodloužení termínu dokončení realizace projektu a předložení závěrečné zprávy
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektům:
- „Pořízení územně plánovací dokumentace“ pro obec Chbany do 31. 12. 2017
- „Územně plánovací dokumentace obce Janská“ do 31. 12. 2017
- „Územní plán obce Arnoltice“ do 31. 12. 2017
- „Územní plán Chudoslavice“ do 31. 12. 2017
- „Územní plán obce Záluží“ do 31. 12. 2017
- „Zpracování nového ÚP Obora“ do 30. 6. 2017
- „Nový územní plán Skršín“ do 31. 12. 2017
- „Územní plán Rokle“ do 31. 12. 2017
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- „Územně plánovací dokumentace obce Všestudy“ do 31. 12. 2017
- „Územní plán Blšany u Loun“ do 30. 11. 2017
- „Územní plán Domoušice, Solopysky“ do 31. 12. 2017
- „Nový ÚP obce Žalhostice“ do 31. 12. 2017
- „Územní plán Vinařice“ do 31. 12. 2018
- „Nákup techniky na zeleň“ pro obec Býčkovice do 31. 03. 2016
- „Rekonstrukce společenské místnosti“ pro obec Býčkovice do 28. 02. 2016
- „Rekonstrukce kulturního domu Jetřichovice“ pro obec Jetřichovice do 31. 03. 2016
- „Projektová dokumentace“ pro obec Vražkov do 30. 04. 2016
- „Rekonstrukce sociálního zařízení KD“ pro obec Žalhostice do 30. 06. 2016
- změnu názvu projektu „Rekonstrukce budovy pro dílnu a klubovnu mladých hasičů“ pro obec
Želenice na projekt „Dům přírody a techniky mladých dobrovolných hasičů obce Želenice“
(Hlasování: 49 – 0 – 2)

návrh byl přijat

Usnesení č. 43/2Z/2016
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a
památkové péče
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
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. 25 ke zřizovací listině dle přílohy č. 30 tohoto usnesení
2. 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. 25 ke zřizovací listině dle přílohy č. 31 tohoto usnesení
3. 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. 26 ke zřizovací listině dle přílohy č. 32 tohoto usnesení
4. 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. 25 ke zřizovací listině dle přílohy č. 33 tohoto usnesení
5. 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. 24 ke zřizovací listině dle přílohy č. 34 tohoto usnesení
6. č.j. 243/2002 ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
sídlo: Děčín, ulice České mládeže 1/31, PSČ: 405 02, IČ: 00360210
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dodatkem č. 23 ke zřizovací listině dle přílohy č. 35 tohoto usnesení
7. 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 01, IČ: 00080730
dodatkem č. 21 ke zřizovací listině dle přílohy č. 36 tohoto usnesení
8. 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, IČ: 00360571
dodatkem č. 19 ke zřizovací listině dle přílohy č. 37 tohoto usnesení
9. 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. 24 ke zřizovací listině dle přílohy č. 38 tohoto usnesení.
B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit vyhotovení dodatků ke zřizovací
listině schválené dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 28. 2. 2017
(Hlasování: 50 – 0 – 0)

návrh byl přijat

Usnesení č. 44/2Z/2016
Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce Ústeckého kraje Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech, v.v.i. pro rok 2017, 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., pro rok 2017 dle přílohy č. 39 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zajistit veškeré kroky vyplývající z bodu A)
tohoto usnesení.
Termín: průběžně v roce 2017

(Hlasování: 34 – 0 – 15)

návrh byl přijat

Usnesení č. 45/2Z/2016
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících na území Ústeckého kraje na rok 2017 – schválení a vyhlášení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
vyhlášení Programu podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních
těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2017 dle přílohy č. 40 tohoto usnesení.
B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony dle části A)
tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2017
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(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům 41 až 58 včetně podbodů
bodu 58, 1 až 25

Usnesení č. 46/2Z/2016
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2017 – schválení a vyhlášení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
vyhlášení Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2017 dle přílohy č. 41 tohoto
usnesení.
B)

ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony dle části A)
tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2017

(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům 41 až 58 včetně podbodů
bodu 58, 1 až 25

Usnesení č. 47/2Z/2016
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017 – schválení a
vyhlášení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) s c h v a l u j e
dotační program „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok
2017“ dle přílohy č. 42 tohoto usnesení.
B) u k l á d á
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2017
(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům 41 až 58 včetně podbodů
bodu 58, 1 až 25

Usnesení č. 48/2Z/2016
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje pro rok 2017 – 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 2017“ dle přílohy č. 43 tohoto usnesení.
B) u k l á d á
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2017
(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům 41 až 58 včetně podbodů
bodu 58, 1 až 25
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Usnesení č. 49/2Z/2016
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML2717 ze dne 5. 9. 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o uzavření dodatku č. 1 dle přílohy č. 44 tohoto usnesení.
B) u k l á d á
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2017
(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům 41 až 58 včetně podbodů
bodu 58, 1 až 25

Usnesení č. 50/2Z/2016
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML2722 ze dne 18. 7. 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 dle přílohy č. 45 tohoto usnesení.

B) u k l á d á
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2017
(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům 41 až 58 včetně podbodů
bodu 58, 1 až 25

Usnesení č. 51/2Z/2016
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML2723 ze dne 29. 7. 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 dle přílohy č. 46 tohoto usnesení.

B) u k l á d á
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2017
(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům 41 až 58 včetně podbodů
bodu 58, 1 až 25

Usnesení č. 52/2Z/2016
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML2726 ze dne 27. 7. 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 dle přílohy č. 47 tohoto usnesení.

B) u k l á d á
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2017
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(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům 41 až 58 včetně podbodů
bodu 58, 1 až 25

Usnesení č. 53/2Z/2016
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML2729 ze dne 11. 8. 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 dle přílohy č. 48 tohoto usnesení.

B) u k l á d á
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2017
(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům 41 až 58 včetně podbodů
bodu 58, 1 až 25

Usnesení č. 54/2Z/2016
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML3052 ze dne 8. 9. 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 dle přílohy č. 49 tohoto usnesení.

B) u k l á d á
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2017
(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům 41 až 58 včetně podbodů
bodu 58, 1 až 25

Usnesení č. 55/2Z/2016
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML3060 ze dne 8. 8. 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 dle přílohy č. 50 tohoto usnesení.

B) u k l á d á
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2017
(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům 41 až 58 včetně podbodů
bodu 58, 1 až 25

Usnesení č. 56/2Z/2016
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016 – odmítnutí
dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
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oznámení příjemce dotace, Římskokatolické farnosti Libčeves, o odmítnutí dotace ve výši
150 000,- Kč na projekt č. 69 „Statické zajištění klenby presbytáře kostela v Libčevsi“
v Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016
B) r u š í
část usnesení č. 125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016, kterým rozhodlo dle § 36 písm. c) a d) 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 smlouvy, schváleného
usnesením č. 69/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015, v části B), která zní:
Projekt č. 69
Název projektu: Statické zajištění klenby presbytáře kostela v Libčevsi
Žadatel: Římskokatolická farnost Libčeves
Sídlo: Masarykova 68, 411 13 Třebenice
IČ: 64018318
Částka: 150 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 69,86%
Termín ukončení: 30. 11. 2016
(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům 41 až 58 včetně podbodů
bodu 58, 1 až 25

Usnesení č. 57/2Z/2016
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML 3054 ze dne 17. 8. 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 dle přílohy č. 51 tohoto usnesení.

B) u k l á d á
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2017
(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům 41 až 58 včetně podbodů
bodu 58, 1 až 25

Usnesení č. 58/2Z/2016
Fond vodního hospodářství ÚK – úprava smluvního ujednání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, v rámci Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje o:
1. uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 13/SML2413 uzavřenou se Statutárním městem Ústí
nad Labem, IČ 00081531, dle přílohy č. 52 tohoto usnesení;
2. uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě 11/SML2436 uzavřenou s městem Štětí, IČ 00264466,
dle přílohy č. 53 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí a venkova, zajistit v návaznosti na bod A) tohoto usnesení
administraci dodatků ke smlouvě dle přílohy č. 52 a 53 tohoto usnesení.
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Termín: 28. 2. 2017
(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům 41 až 58 včetně podbodů
bodu 58, 1 až 25

Usnesení č. 59/2Z/2016
Aktualizace č. 30.3 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 30.3, která obsahuje
aktualizaci technického řešení odvedení a čištění odpadních vod v obci Údlice MČ Přečaply, dle
příloh č. 54 a č. 55 tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2017
(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům 41 až 58 včetně podbodů
bodu 58, 1 až 25

Usnesení č. 60/2Z/2016
Projednání investičního záměru odboru SMT s investičními výdaji nad 50 mil. Kč na rok 2016 a
další
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o schválení předloženého investičního záměru na akci „VOŠ a SPŠ strojní, stavební
a dopravní, Děčín - rekonstrukce objektu na Slovanské ulici - varianta B“ dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům 41 až 58 včetně podbodů
bodu 58, 1 až 25

Usnesení č. 61/2Z/2016
Projednání investičních záměrů odboru DS a KP s investičními výdaji nad 50 mil. Kč
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
výsledky provedeného diagnostického průzkumu a mimořádné mostní prohlídky mostu E.
Beneše v Ústí nad Labem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
B) rozhoduje
1. dle § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších
předpisů, o okamžitém zahájení přípravy rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí nad Labem
dle varianty D - nové konstrukce vložených polí mostu, ocelová ortotropní mostovka,
zesílení závěsů obloukové konstrukce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. dle § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších
předpisů, o schválení předloženého investičního záměru na akci „SVK Ústí nad Labem Rekonstrukce objektu Velká Hradební 49“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům 41 až 58 včetně podbodů
bodu 58, 1 až 25

30

1.
Usnesení č. 62/2Z/2016
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne
5.5.2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, a to:
- pozemek: st. p. č. 484 o výměře 8 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
obec Dubí, k.ú. Cínovec, zapsané na LV č. 252 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.960,-- Kč (201,-- Kč/m2
plus ostatní náklady ve výši 1.350,-- Kč - viz důvodová zpráva) 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 kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2017

2.
Usnesení č. 63/2Z/2016
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) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Doksany, se sídlem Doksany č.p. 108, PSČ 411 82, Doksany, IČ: 00263524, a to:
- pozemek: p.č. 965/3 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
obec Doksany, k.ú. Doksany, zapsané na LV č. 227 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci 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) nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2017

3.
Usnesení č. 64/2Z/2016
Nakládání s majetkem
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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) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Ploskovice, se sídlem Ploskovice č.p. 2, PSČ 411 42, Ploskovice, IČ: 00264164, a to:
- pozemek: p.č. 86 o výměře 352 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
obec Ploskovice, k.ú. Ploskovice, zapsané na LV č. 137 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci 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) nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2017

4.
Usnesení č. 65/2Z/2016
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) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle,
IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.č. 1299/4 o výměře 93 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (oddělen z p.č. 1299/2 o výměře 2338 m2 dle geometrického plánu č. 2632303/2013 ze dne 31. 7. 2013)
obec Vchynice, k.ú. Vchynice, zapsané na LV č. 136 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci 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) nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2017

5.
Usnesení č. 66/2Z/2016
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) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého obci
Hrobčice, se sídlem Hrobčice 41, Hrobčice 415 57, IČ:00266345, a to:
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- pozemek: p. č. 560/7 o výměře 328 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 560/1 o výměře 2585 m2 geometrickým
plánem č. 442-7/2016 ze dne 4.7.2016)
- pozemek: p. č. 560/5 o výměře 133 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 560/3 o výměře 2929 m2 geometrickým
plánem č. 442-7/2016 ze dne 4.7.2016)
- pozemek: p. č. 560/6 o výměře 151 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 560/3 o výměře 2929 m2 geometrickým
plánem č. 442-7/2016 ze dne 4.7.2016)
- pozemek: p. č. 565/6 o výměře 298 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 565/1 o výměře 3345 m2 geometrickým
plánem č. 442-7/2016 ze dne 4.7.2016)
- pozemek: p. č. 565/7 o výměře 253 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 565/1 o výměře 3345 m2 geometrickým
plánem č. 442-7/2016 ze dne 4.7.2016)
obec Hrobčice, k.ú. Hrobčice, zapsané na LV č. 462 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí 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) nemovitých věcí uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2017

6.
Usnesení č. 67/2Z/2016
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) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Modlany, se sídlem Modlany 34, Modlany 417 13, IČ:00266493, a to:
- pozemek: p. č. 413/7 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 413/1 o výměře 23560 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 413/8 o výměře 155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 413/1 o výměře 23560 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 413/9 o výměře 304 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 413/1 o výměře 23560 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 413/10 o výměře 219 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 413/1 o výměře 23560 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 866/8 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 3237 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 866/9 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 3237 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
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- pozemek: p. č. 866/10 o výměře 180 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 3237 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 866/11 o výměře 111 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 3237 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 866/12 o výměře 380 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 3237 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 866/13 o výměře 139 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 3237 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
obec Modlany, k.ú. Modlany, zapsané na LV č. 330 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.
- pozemek: p. č. 581/8 o výměře 131 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 26356 m2 geometrickým
plánem č. 523-46/2016 ze dne 27.5.2016)
- pozemek: p. č. 581/9 o výměře 127 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 26356 m2 geometrickým
plánem č. 523-46/2016 ze dne 27.5.2016)
- pozemek: p. č. 581/10 o výměře 121 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 26356 m2 geometrickým
plánem č. 523-46/2016 ze dne 27.5.2016)
- pozemek: p. č. 581/11 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 26356 m2 geometrickým
plánem č. 523-46/2016 ze dne 27.5.2016)
- pozemek: p. č. 581/12 o výměře 99 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 26356 m2 geometrickým
plánem č. 523-46/2016 ze dne 27.5.2016)
- pozemek: p. č. 581/13 o výměře 323 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 26356 m2 geometrickým
plánem č. 523-46/2016 ze dne 27.5.2016)
- pozemek: p. č. 584/7 o výměře 263 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 584 o výměře 10060 m2 geometrickým
plánem č. 523-46/2016 ze dne 27.5.2016)
obec Modlany, k.ú. Kvítkov u Modlan, zapsané na LV č. 330 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitých věcí 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) nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2017

7.
Usnesení č. 68/2Z/2016
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o budoucím poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje
městu Meziboří, se sídlem nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří, IČ: 00266086, a to:
- pozemek: část p.č. 478/1 o výměře max. 743 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice
- pozemek: část p.č. 478/3 o výměře max. 822 m2, druh pozemku: ostatní plocha, neplodná
půda
- pozemek: část p.č. 225/28 o výměře max. 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní
komunikace
obec Meziboří, k. ú. Meziboří u Litvínova zapsaných na LV č. 1933 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, jejímž předmětem je budoucí poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2017

8.
Usnesení č. 69/2Z/2016
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) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Dolní Poustevna, se sídlem: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, IČ: 00261289, a to:
- pozemek: p. č. 583/5 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Dolní Poustevna, k. ú. Dolní Poustevna, zapsané na LV č. 425 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovité věci 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) nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2017

9.
Usnesení č. 70/2Z/2016
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého
kraje obci Tisá, se sídlem Tisá 205, 403 36 Tisá, IČ: 00267082, a to:
- pozemek: p.č. 2303/2 o výměře 312 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 2303 o výměře 17207 m2
geometrickým plánem č. 1057-353/2014 ze dne 29. 12. 2014),
obec Tisá, k. ú. Tisá, zapsané na LV č. 473 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
35

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: 31. 5. 2017

10.
Usnesení č. 71/2Z/2016
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) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Podbořany, se sídlem: Mírová 615, 441 17 Podbořany, IČ: 00265365, a to:
- pozemek: p.č. 1237/11 o výměře 105 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek oddělen z p.č. 1237/1 o výměře 6366 m2 geometrickým plánem č.
1607-5115/2016 ze dne 1.6.2016),
obec Podbořany, k. ú. Podbořany, zapsané na LV č. 71 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany,
příspěvková organizace, se sídlem Kpt. Jaroše 862, PSČ: 441 28, IČ: 18380824.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2017

11.
Usnesení č. 72/2Z/2016
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
1. o vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 56 tohoto usnesení z vlastnictví Ústeckého
kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156,
2. o bezúplatném převodu movitého majetku dle přílohy č. 56 tohoto usnesení do
vlastnictví příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, se
sídlem Březinova 1093, 432 001 Kadaň, IČ: 46789910

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je převod movitého majetku dle bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2017

12.
Usnesení č. 73/2Z/2016
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) nemovité věci 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. 2608/5 o výměře 1261 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, 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 nemovité věci 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 nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017

13.
Usnesení č. 74/2Z/2016
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) nemovitých věcí 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. 173/11 o výměře 340 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.č. 177/5 o výměře 851 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
- pozemek: p.č. 177/7 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 185/20 o výměře 830 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.č. 306/38 o výměře 1290 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Mlékojedy, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic, zapsaných 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 uvedených
nemovitých věcí 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 nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
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14.
Usnesení č. 75/2Z/2016
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) nemovitých věcí 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. 1437/27 o výměře 3596 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1437/55 o výměře 17378 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Budyně nad Ohří, k.ú. Budyně nad Ohří, zapsaných 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 uvedených
nemovitých věcí 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 nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017

15.
Usnesení č. 76/2Z/2016
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) nemovitých věcí 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. 1437/28 o výměře 333 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Budyně nad Ohří, k.ú. Budyně nad Ohří, zapsaný 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,
- pozemek: podíl 14/16 p.č. 1437/49 o výměře 94 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Budyně nad Ohří, k.ú. Budyně nad Ohří, zapsaný na LV č. 958 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
(podíl 14/16) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem
Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B)

souhlasí
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se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a
k ideálnímu spoluvlastnickému podílu č. 5050/2016 a doložky dle přílohy č. 57 tohoto
usnesení, týkající se převodu nemovitých věcí 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. 1437/28 o výměře 333 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Budyně nad Ohří, k.ú. Budyně nad Ohří, zapsaný 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,
- pozemek: podíl 14/16 p.č. 1437/49 o výměře 94 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Budyně nad Ohří, k.ú. Budyně nad Ohří, zapsaný na LV č. 958 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
(podíl 14/16).
C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017

16.
Usnesení č. 77/2Z/2016
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) nemovitých věcí 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. 1270/29 o výměře 13258 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 1270/2 o výměře 33659 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 439-17/2011 ze dne 21. 4. 2011),
- pozemek: p.č. 1270/27 o výměře 766 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 1270/17 o výměře 3071 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 439-17/2011 ze dne 21. 4. 2011),
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov, zapsaných 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 uvedených nemovitých věcí 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 nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017

17.
Usnesení č. 78/2Z/2016
Nakládání s majetkem
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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) nemovité věci 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. 365/1 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
obec Veliká Ves, k.ú. Veliká Ves, zapsaný 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 nemovité věci 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 nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017

18.
Usnesení č. 79/2Z/2016
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) nemovitých věcí 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. 1802/3 o výměře 5660 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí),
- pozemek: p.č. 1802/10 o výměře 543 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1802/14 o výměře 957 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí),
- pozemek: p.č. 1802/17 o výměře 797 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1802/18 o výměře 2036 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí),
- pozemek: p.č. 1802/20 o výměře 4143 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1802/22 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1802/23 o výměře 137 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1802/24 o výměře 188 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1802/29 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
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- pozemek: p.č. 1802/31 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1802/35 o výměře 3673 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, zapsaných 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
uvedených nemovitých věcí 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 nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017

19.
Usnesení č. 80/2Z/2016
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) nemovitých věcí 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. 1744/11 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1758/8 o výměře 196 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Deštnice, k.ú. Deštnice, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedených nemovitých věcí 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 nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017

20.
Usnesení č. 81/2Z/2016
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) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od: Lesy České
republiky, s. p., se sídlem: Přemyslova 1106/19, PSČ: 500 08, Hradec Králové, Nový Hradec
Králové, IČ: 42196451, a to:
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- pozemek: p.č. 38/29 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 38/1 o výměře 5398 m2 dle geometrického plánu
č. 94-60/2014 ze dne 9.12.2014),
obec Perštejn, k. ú. Vykmanov u Měděnce, zapsané na LV č. 617 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Lesy České republiky, s. p. za celkovou
kupní cenu 3.500,- Kč (36,- Kč/m2 dle ZP č. 849-53/16 ze dne 18. 6. 2016 plus ostatní
náklady ve výši 3.000,- Kč - viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci 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) nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2017

21.
Usnesení č. 82/2Z/2016
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 45/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015.
22.
Usnesení č. 83/2Z/2016
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015.
23.
Usnesení č. 84/2Z/2016
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodování o zřízení služebnosti inženýrské sítě k nemovité věci specifikované v bodu B)
tohoto usnesení.

B)

rozhoduje
o zřízení služebnosti inženýrské sítě k nemovité věci, a to:
2
- pozemku: p.č. 686/9 o výměře 1950 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
v obci Štětí, k.ú. Štětí I., zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice.
Povinný: Město Štětí, se sídlem Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, IČ: 00264466.
Oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156.
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Služebnost inženýrské sítě se zřizuje v rozsahu 4,48 bm dle geometrického plánu pro
vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 1675-141/2016 ze dne 18. 8. 2016, to
vše za jednorázovou úhradu 448,- Kč + DPH dle ceníku pro výpočet jednorázových úhrad
města Štětí (100,- Kč/bm + DPH).
C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené v bodu B)
tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2017

24.
Usnesení č. 85/2Z/2016
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o neuplatnění předkupního práva pro Ústecký kraj dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
k nemovitým věcem, a to:
- pozemek: p.č. 2600/2 o výměře 72 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
- pozemek: p.č. 2601/6 o výměře 1737 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond (oddělen z pozemku č. 2601/6 o výměře 1810 m2 geometrickým
plánem č. 4409-55/2016 ze dne 29. 6. 2016),
- pozemek: p.č. 2602/3 o výměře 371 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(vše zatíženo předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého
kraje),
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaným na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice pro město Litoměřice.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje Potvrzení o zániku věcného práva předkupního
k nemovitým věcem uvedeným v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2017

25.
Usnesení č. 86/2Z/2016
Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
o neuplatnění předkupního práva pro Ústecký kraj dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
k nemovité věci, a to:
- pozemek: p.č. 2566/3 o výměře 6 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, způsob využití
rodinný dům, č.p. 985 (oddělen geometrickým plánem č. 4385-25/2016 ze dne 16. 2. 2016,
pozemek je zatížen předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch
Ústeckého kraje),
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice pro město Litoměřice.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje Potvrzení o zániku věcného práva předkupního
k nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
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Termín: 31. 5. 2017

(Hlasování: 50 – 0 – 0) návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům 41 až 58 včetně podbodů
bodu 58, 1 až 25

Usnesení č. 87/2Z/2016
Výbory Zastupitelstva Ústeckého kraje – personální záležitosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A)

mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/1Z/2016 ze dne 21. 11. 2016 v části A) tak, že
počet členů Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje se ze 13
zvyšuje na 15

B)

volí
1. v souladu s § 35 odst.2, písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení)
ve znění pozdějších předpisů členy Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého
kraje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ing. Petr Urbánek, místopředseda
RSDr. Jaroslav Horák
Vladimír Trnovec
Tomáš Zíka
Zbyněk Svoboda
Mgr. Miroslav Přikryl
Eva Budošová
Ing. Vladislav Raška

2. v souladu s § 35 odst.2, písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení)
ve znění pozdějších předpisů členy Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého
kraje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Jiří Novák, místopředseda
Ing. Josef Váňo
Jana Pilařová Honsová
Ing. Karel Honzl
Ing. Michael Straka
Jiří Fišer
PaedDr. Jiří Kulhánek

3. v souladu s § 35 odst.2, písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení)
ve znění pozdějších předpisů členy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1.
2.
3.
4.

PhDr. Mgr. Leoš Moravec, místopředseda
Gabriela Hubáčková
Emília Procházková
Mgr. Jan Mareš
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5. František Hricz
6. Ing. Radek Vonka
7. Mgr., Ing. Petr Nedvědický
8. Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
9. Ing. Dagmar Prošková
10. prof. Ing. Jiřina Jílková. CSc.

4. v souladu s § 35 odst.2, písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení)
ve znění pozdějších předpisů členy Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva
Ústeckého kraje :
1. Radek Belej, místopředseda
2. Bc. Jaroslav Horák
3. Jan Eichler
4. MUDr. Petr Janec, MHA
5. Vladimír Kossakowski
6. Jančo Janev
7. Renata Adamová
8. Ing. Anatoly Orlov
9. Oldřich Látal
10. Ivo Přichystal
11. Ing. Viet Dong Pham
12. Dr. František Kulina
13. Hanuš Adamec
5. v souladu s § 35 odst.2, písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení)
ve znění pozdějších předpisů členy Výboru pro kulturu a památkovou péči
Zastupitelstva Ústeckého kraje :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ing. Vojtěch Václav Pour, místopředseda
PaedDr. Václav Homolka
Alena Mádlová
Roman Sigmund
Miloš Formáček
Bc. Hynek Hanza
Stanislav Horáček
PhDr. Petr Hrubý

6. v souladu s § 35 odst.2, písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení)
ve znění pozdějších předpisů členy Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva
Ústeckého kraje :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MUDr. Martin Krákora, místopředseda
Mgr. Petr Vomáčka
Jan Janeček
PaedDr. Václav Homolka
Monika Jarošová
MUDr. Hilmi Mahmoud Al-Eraidi
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7. Bc. Milan Rychtařík
8. Dana Slavíková
7. v souladu s § 35 odst.2, písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení)
ve znění pozdějších předpisů členy Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně
vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vlastimil Mikl, místopředseda
Radek Belej
Nataša Schalková
PaedDr. Květoslava Čelišová
Ing. Radek Štejnar
Jiří Pimpara
Mgr. Pavla Tomášová
Mgr. Jana Oubrechtová

8. v souladu s § 35 odst.2, písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení)
ve znění pozdějších předpisů členy Výboru pro životní prostředí, zemědělství a
rozvoj venkova Zastupitelstva Ústeckého kraje :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Radek Černý, místopředseda
Václav Beneš
Lukáš Pařízek
Vlastimil Mikl
Jana Blažková
Zdeněk Kutner
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc.
Ing. Petr Medáček

(Hlasování: 49 – 1 – 0)

návrh byl přijat

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 12/2Z/2016

-

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého
kraje na rok 2017

Příloha č. 2 k usnesení č. 12/2Z/2016

-

Transfery obecním školám na přímé náklady na
vzdělávání na rok 2017

Příloha č. 3 k usnesení č. 14/2Z/2016

-

Dotační program „Program 2017 na podporu nové
techniky,
výstavby
požárních
zbrojnic
pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně
prospěšných organizací působících na poli požární
ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek
IZS
dle
zákona
č.
239/2000
Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
z rozpočtu Ústeckého kraje“

Příloha č. 4 k usnesení č. 15/2Z/2016

-

Dodatky ke smlouvě ve věci posunutí termínu
vyúčtování
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Příloha č. 5 k usnesení č. 20/2Z/2016

-

Dodatek č. 29 ke zřizovací listině č. j. 229/2002

Příloha č. 6 k usnesení č. 20/2Z/2016

-

Dodatek č. 40 ke zřizovací listině č. j. 231/2002

Příloha č. 7 k usnesení č. 26/2Z/2016

-

Hodnotící tabulka žádosti o dotaci v programu
„Podpora
lékařských
a zdravotnických
vzdělávacích akcí“ (3. kolo) – dotace v kompetenci
ZÚK

Příloha č. 8 k usnesení č. 27/2Z/2016

-

Způsob
organizace
a
zajištění
lékařské
pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 1. 2017

Příloha č. 9 k usnesení č. 27/2Z/2016

-

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

Příloha č. 10 k usnesení č. 28/2Z/2016

-

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a
neinvestiční dotace k realizaci programu „Podpora
zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní
lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2016“

Příloha č. 11 k usnesení č. 32/2Z/2016

-

Návrh dohody o úhradě dodatečných nákladů
vzniklých v souvislosti s plněním ze Smlouvy o
finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě pro
rok 2016 mezi Ústeckým krajem a Libereckým
krajem

Příloha č. 12 k usnesení č. 33/2Z/2016

-

Dodatek č. 47 ke zřizovací listině č.j. 130/2001

Příloha č. 13 k usnesení č. 35/2Z/2016

-

Dotační program „Sport 2017“

Příloha č. 14 k usnesení č. 35/2Z/2016

-

Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

Příloha č. 15 k usnesení č. 35/2Z/2016

-

Vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci –
fyzická osoba

Příloha č. 16 k usnesení č. 35/2Z/2016

-

Vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci –
právnická osoba

Příloha č. 17 k usnesení č. 35/2Z/2016

-

Vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání
projektu

Příloha č. 18 k usnesení č. 35/2Z/2016

-

Metodika pro dotační programy Sport a Volný čas

Příloha č. 19 k usnesení č. 36/2Z/2016

-

Dotační program „Volný čas 2017“

Příloha č. 20 k usnesení č. 36/2Z/2016

-

Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

Příloha č. 21 k usnesení č. 36/2Z/2016

-

Vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci

Příloha č. 22 k usnesení č. 36/2Z/2016

-

Vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání
projektu

Příloha č. 23 k usnesení č. 36/2Z/2016

-

Metodika pro dotační programy Sport a Volný čas

Příloha č. 24 k usnesení č. 37/2Z/2016

-

Dotační program „Prevence rizikového chování
v Ústeckém kraji v roce 2017“

Příloha č. 25 k usnesení č. 37/2Z/2016

-

Vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

Příloha č. 26 k usnesení č. 37/2Z/2016

-

Vzor žádosti o dotaci v rámci dotačního programu

Příloha č. 27 k usnesení č. 37/2Z/2016

-

Vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání
Projektu

Příloha č. 28 k usnesení č. 40/2Z/2016

-

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2017
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Příloha č. 29 k usnesení č. 41/2Z/2016

-

Program Inovační vouchery Ústeckého kraje 2017

Příloha č. 30 k usnesení č. 43/2Z/2016

-

Dodatek č. 25 ke zřizovací listině č. j. 122/2001
příspěvkové organizace Severočeská galerie
výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková
organizace

Příloha č. 31 k usnesení č. 43/2Z/2016

-

Dodatek č. 25 ke zřizovací listině č. j. 124/2001
příspěvkové organizace Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace

Příloha č. 32 k usnesení č. 43/2Z/2016

-

Dodatek č. 26 ke zřizovací listině č. j. 202/2001
příspěvkové organizace Regionální muzeum v
Teplicích, příspěvková organizace

Příloha č. 33 k usnesení č. 43/2Z/2016

-

Dodatek č. 25 ke zřizovací listině č. j. 203/2001
příspěvkové organizace Galerie Benedikta Rejta v
Lounech, příspěvková organizace

Příloha č. 34 k usnesení č. 43/2Z/2016

-

Dodatek č. 24 ke zřizovací listině č. j. 240/2002
příspěvkové organizace Oblastní muzeum v
Lounech, příspěvková organizace

Příloha č. 35 k usnesení č. 43/2Z/2016

-

Dodatek č. 23 ke zřizovací listině č. j. 243/2002
příspěvkové organizace Oblastní muzeum v
Děčíně, příspěvková organizace

Příloha č. 36 k usnesení č. 43/2Z/2016

-

Dodatek č. 21 ke zřizovací listině č. j. 244/2003
příspěvkové organizace Oblastní muzeum
v
Mostě, příspěvková organizace

Příloha č. 37 k usnesení č. 43/2Z/2016

-

Dodatek č. 19 ke zřizovací listině č. j. 245/2003
příspěvkové organizace Oblastní muzeum v
Chomutově, příspěvková organizace

Příloha č. 38 k usnesení č. 43/2Z/2016

-

Dodatek č. 24 ke zřizovací listině č. j. 123/2001
příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění
v Mostě, příspěvková organizace

Příloha č. 39 k usnesení č. 44/2Z/2016

-

Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce
Ústeckého kraje Ústav archeologické památkové
péče severozápadních Čech, v. v. i. pro rok 2017,
financované z institucionální podpory výzkumu a
vývoje Ústeckého kraje

Příloha č. 40 k usnesení č. 45/2Z/2016

-

Program podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních souborů a hudebních těles působících
na území Ústeckého kraje na rok 2017

Příloha č. 41 k usnesení č. 46/2Z/2016

-

Program podpory regionální kulturní činnosti na
rok 2017

Příloha č. 42 k usnesení č. 47/2Z/2016

-

Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2017 – znění Programu

Příloha č. 43 k usnesení č. 48/2Z/2016

-

Program na záchranu a obnovu drobných památek
a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje pro rok 2017 – znění Programu

Příloha č. 44 k usnesení č. 49/2Z/2016

-

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML2717 ze dne 5.
9. 2016
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Příloha č. 45 k usnesení č. 50/2Z/2016

-

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML2722 ze dne
18. 7. 2016

Příloha č. 46 k usnesení č. 51/2Z/2016

-

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML2723 ze dne
29. 7. 2016

Příloha č. 47 k usnesení č. 52/2Z/2016

-

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML2726 ze dne
27. 7. 2016

Příloha č. 48 k usnesení č. 53/2Z/2016

-

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML2729 ze dne
11. 8. 2016

Příloha č. 49 k usnesení č. 54/2Z/2016

-

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML3052 ze dne 8.
9. 2016

Příloha č. 50 k usnesení č. 55/2Z/2016

-

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML3060 ze dne 8.
8. 2016

Příloha č. 51 k usnesení č. 57/2Z/2016

-

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML3054 ze dne
17. 8. 2016

Příloha č. 52 k usnesení č. 58/2Z/2016

-

Návrh Dodatku č. 3 smlouvy č. 13/SML2413
uzavíraný se Statutárním městem Ústí nad Labem

Příloha č. 53 k usnesení č. 58/2Z/2016

-

Návrh Dodatku č. 4 smlouvy č. 11/SML2436
uzavíraný s městem Štětí

Příloha č. 54 k usnesení č. 59/2Z/2016

-

Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 30.3

Příloha č. 55 k usnesení č. 59/2Z/2016

-

Návrh textové karty obce Údlice MČ Přečaply

Příloha č. 56 k usnesení č. 72/2Z/2016

-

Seznam drobného hmotného investičního majetku
(Domovy sociální ch služeb Kadaň a Mašťov, p.o.)

Příloha č. 57 k usnesení č. 76/2Z/2016

-

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického
práva
k nemovité
věci
a
k ideálnímu
spoluvlastnickému podílu č. 5050/2016 (ÚZSVM)
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Příloha 1

Příloha č. 1 k usnesení č. 12/2Z/2016

Rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
Schválený
rozpočet na
rok 2016

Rozpočtový
výhled na rok
2017

v tis. Kč
Návrh rozpočtu na rok 2017
z toho:
Celkem
obligatorní
fakultativní

Zdroje celkem

13 646 484

14 722 000

14 772 103

14 323 737

448 366

Příjmy celkem

13 935 449

14 314 000

14 330 001

14 322 381

7 620

Běžné příjmy celkem

13 618 102

13 867 000

14 220 049

14 212 429

7 620

4 490 385

4 799 000

4 979 690

4 979 690

0

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy

398 432

397 000

395 464

387 844

7 620

8 729 285

8 671 000

8 844 895

8 844 895

0

Kapitálové příjmy celkem

317 347

447 000

109 952

109 952

0

Kapitálové příjmy

150 318

68 000

78 452

78 452

0

Neinvestiční transfery

Investiční transfery
Financování celkem
Prostředky minulých let
Úvěrový rámec 2016 - 2023

167 029

379 000

31 500

31 500

0

-288 965

408 000

442 102

1 356

440 746

105 029

0

250 000

250 000

0

75 035

1 004 000

440 746

0

440 746

-80 000

-137 000

-137 144

-137 144

0

Splátka jistiny úvěru 2014

-140 000

0

0

0

0

Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015

-169 029

0

0

0

0

0

-379 000

-31 500

-31 500

0

-80 000

-80 000

-80 000

-80 000

0

Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014

Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023
Splátka návratné finanční výpomoci 2013
Výdaje celkem

13 646 484

14 722 000

14 772 103

12 577 582

2 194 521

Běžné výdaje celkem

13 010 354

12 968 000

13 324 356

12 401 342

923 014

636 130

1 754 000

1 447 747

176 240

1 271 507

Kapitálové výdaje celkem

v tis. Kč
Schválený
rozpočet na
rok 2016
Výdaje celkem
Kancelář hejtmana

13 646 484

Rozpočtový
výhled na rok
2017
14 722 000

Návrh rozpočtu na rok 2017
Celkem

z toho:
obligatorní

14 772 103

fakultativní

12 577 582

2 194 521

57 492

60 000

65 590

38 070

27 520

Kancelář ředitele

413 055

421 000

438 194

418 552

19 642

Odbor ekonomický

211 282

197 000

182 460

23 246

159 214

Odbor informatiky a organizačních věcí

31 254

35 000

40 000

20 590

19 410

Odbor majetkový

59 270

55 000

71 601

71 439

162

4 548

5 000

4 619

4 619

0

332 459

1 419 000

787 308

105 515

681 793

1 000

1 000

3 000

3 000

0

7 954 789

7 965 000

8 069 419

8 011 189

58 230

Odbor legislativně-právní
Odbor regionálního rozvoje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor kultury a památkové péče
Odbor sociálních věcí
Odbor zdravotnictví
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor investiční - SPZ Triangle
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Fond investic a oprav Ústeckého kraje

192 241

201 000

239 388

224 434

14 954

1 042 753

1 041 000

1 118 285

1 104 010

14 275

396 211

411 000

455 318

392 868

62 450

2 438 544

2 358 000

2 558 131

1 981 751

576 380

75 150

83 000

85 950

52 350

33 600

123 772

23 000

28 337

28 337

0

66 120

47 000

58 887

12 356

46 531

246 544

400 000

565 616

85 256

480 360

V Ústí nad Labem dne: 23. 11. 2016, zpracoval: odbor ekonomický

1

Příloha 2

Příloha č. 2 k usnesení č. 12/2Z/2016

Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání
na rok 2017
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, Školní 1479
MŠ Kadaň, Žitná 615

Návrh
rozpočtu PN
na rok 2017

4 943 772
1 005 447
1 375
4 010
2 757
9 355
13 109
11 337
10 333
1 370
1 203
2 180
9 262
1 219
1 595
1 389
1 194
1 118
4 603
1 400
3 625
4 902
3 508
3 084
2 728
2 501
9 031
3 476
1 439
1 623
1 658
6 087
2 499
4 689
3 648
2 592
2 341
2 562
1 264
2 004
1 429
1 418
66 474
33 121
2 643
1 297
2 713
4 659
6 440
3 880
1

Příloha 2

v tis. Kč

č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle
paragrafů)

CELKEM
2246 MŠ Kadaň, Klášterecká 1557
2247
2248
2258
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
3314
3315
4204

MŠ Kadaň, Husova 1337
MŠ Kadaň, Na podlesí 1481
MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570
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
MŠ Lukavec
MŠ Siřejovice
MŠ Dobroměřice

Návrh
rozpočtu PN
na rok 2017
4 827
4 590
6 671
24 238
1 446
1 091
1 462
42 721
1 762
1 454
16 153
4 681
1 269
4 334
1 601
970
3 189
3 693
2 092
5 072
5 427
4 704
1 612
1 504
1 086
984
1 202
1 241
2 196
4 052
1 312
3 111
2 284
6 013
4 480
9 062
5 136
1 988
1 403
1 460
1 342
1 602
1 602
1 324
1 752
1 555
1 354
1 602
1 398
948
978
2 563
2
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v tis. Kč

č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle
paragrafů)

CELKEM
4206 MŠ Hřivice
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
6213
6214
6215

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
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, Měcholupská 2
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
MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech
MŠ Teplice, Na spojce
MŠ Krteček Teplice, Okrajová

Návrh
rozpočtu PN
na rok 2017
1 371
1 461
2 615
1 462
3 220
2 929
3 567
3 786
5 123
4 903
4 138
2 703
3 173
4 765
1 806
1 565
1 462
1 415
1 978
3 187
2 472
5 300
5 358
2 357
7 567
5 001
4 664
2 319
9 147
1 457
1 505
6 758
6 999
6 809
65 845
3 751
1 479
7 250
2 438
5 364
3 672
5 062
2 473
3 885
3 038
6 033
8 022
5 139
5 139
3 411
4 609
2 093
3
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v tis. Kč

č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle
paragrafů)

CELKEM
6228 MŠ Bystřany
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
7216
7217
7218

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, Verneřice
MŠ Jeníkov
MŠ Kostomlaty pod Milešovkou
MŠ Motýlek Košťany-Střelná
MŠ Košťany, Husova
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
MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná
MŠ Ústí n. L., Vinařská
MŠ Ústí n. L., Vojanova

Návrh
rozpočtu PN
na rok 2017
4 457
1 320
2 568
3 030
4 664
1 455
2 473
2 849
2 088
5 023
2 451
3 360
1 537
2 053
2 466
2 497
3 865
6 987
3 527
1 596
2 341
3 233
2 660
5 184
5 139
1 415
1 462
7 259
8 110
5 900
3 502
2 432
1 101
1 462
1 103
3 575
4 902
1 689
1 466
3 048
2 665
4 774
3 744
3 789
4 925
5 139
2 659
7 626
6 306
5 010
2 799
5 086
4
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v tis. Kč

č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle
paragrafů)

CELKEM
7219 MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců
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., 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
1267
1272
1274

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
ZŠ Rumburk, U Nemocnice
ZŠ J. Vohradského Šluknov
ZŠ Velký Šenov

Návrh
rozpočtu PN
na rok 2017
5 215
2 757
5 139
5 163
4 085
4 631
4 286
4 043
3 852
10 056
1 220
3 851
2 473
4 190
1 659
1 442
1 555
1 421
1 766
3 150
3 791
1 440
1 222
2 487

11 244
6 096
5 148

3 300 709
26 592
25 275
22 747
23 312
23 572
24 091
27 744
17 846
31 625
19 756
25 306
13 506
19 893
17 524
10 974
9 929
12 635
14 902
20 008
10 161
17 020
20 528
19 358
11 607
5

Příloha 2

v tis. Kč

č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle
paragrafů)

CELKEM
1277 ZŠ Dolní Podluží
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
3247
3254
3255

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 ZŠ 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
ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice
ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355
ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4

Návrh
rozpočtu PN
na rok 2017
11 173
13 878
9 868
17 452
15 506
11 295
26 613
23 522
21 314
19 692
21 959
27 395
20 812
25 563
17 761
20 126
16 437
35 191
12 663
9 824
15 602
18 835
16 595
18 208
23 465
17 753
23 703
7 806
10 933
11 387
15 724
9 935
13 974
15 690
13 605
16 077
18 604
17 883
19 416
15 049
21 349
10 176
11 938
10 522
15 744
13 953
16 741
11 866
8 839
23 169
19 911
17 110
6

Příloha 2

v tis. Kč

č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle
paragrafů)

CELKEM
3266 ZŠ a MŠ Třebenice
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
5233
5239
5241

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
ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220
ZŠ a MŠ Meziboří,p.o.
ZŠ a MŠ Lom

Návrh
rozpočtu PN
na rok 2017
15 895
9 534
11 035
10 197
9 539
15 632
22 851
30 271
23 088
12 897
15 848
10 356
20 665
22 055
31 332
16 495
16 892
5 741
9 209
22 552
8 827
12 622
10 422
16 872
13 956
11 588
7 022
8 973
21 839
29 037
18 350
11 199
16 239
24 167
23 872
13 694
26 559
20 364
25 515
22 293
27 441
24 704
20 822
9 417
11 353
12 521
38 750
30 583
35 368
14 428
22 180
13 424
7

Příloha 2

v tis. Kč

č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle
paragrafů)

CELKEM
5242 ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1
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
7254
7261
7263

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
ZŠ Chabařovice, Masarykova
ZŠ Muchova, Chlumec
ZŠ a MŠ Libouchec

Návrh
rozpočtu PN
na rok 2017
8 259
12 872
24 497
13 914
9 296
19 212
21 744
25 328
23 542
28 543
29 227
16 676
9 745
14 189
11 815
17 883
11 569
10 938
6 237
11 087
19 021
25 036
21 380
11 385
19 270
11 032
12 593
21 839
22 638
14 821
11 426
18 478
28 995
11 245
18 282
14 005
28 742
31 355
21 159
30 119
26 352
19 674
15 645
26 577
17 825
21 035
19 369
23 487
26 192
15 981
18 135
13 101
8

Příloha 2

v tis. Kč

č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle
paragrafů)

CELKEM
7268 ZŠ a MŠ Povrly
7273
7275
7277

ZŠ a MŠ Tisá
ZŠ Trmice, Tyršova
ZŠ Velké Březno

§ 3114 - celkem
2218
2222
2254
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, Příčná 847, 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
4262
4263
4267
4268

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
ZŠ a MŠ Bitozeves
ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ a MŠ Nové Sedlo
ZŠ a MŠ Staňkovice

Návrh
rozpočtu PN
na rok 2017
13 121
9 219
16 235
17 365

92 024
30 920
11 047
11 699
5 640
19 389
13 329

222 634
4 475
2 999
3 107
5 179
6 185
3 391
5 294
5 506
4 322
4 005
7 083
8 082
3 738
6 567
2 447
2 620
3 929
10 972
6 305
2 310
8 334
3 153
10 222
2 780
5 141
6 229
4 833
3 132
2 839
3 394
6 023
2 454
3 965
2 563
2 305
3 369
4 947
4 715
2 877
4 555
9

Příloha 2

v tis. Kč

č. org.

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle
paragrafů)

CELKEM
4271 ZŠ a MŠ Tuchořice
5244
6278
7251
7265
7266
7272
7279

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
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 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
1208
1226
1301
1302
2231

Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice
DDM Děčín IV., Teplická 344/38
DDM, Varnsdorf - PN
Centrum dětí a mládeže, Benešov nad Ploučnicí
DDM Jirkov

Návrh
rozpočtu PN
na rok 2017
3 368
4 909
5 013
7 926
4 684
5 465
2 018
2 905

12 669
12 669

38 105
1 815
4 283
2 297
2 957
2 962
12 432
3 776
4 600
1 496
1 487

182 062
4 980
16 265
11 901
7 431
6 445
2 627
16 827
3 444
10 618
13 211
12 039
4 187
3 606
11 025
18 546
4 244
15 109
5 019
4 349
3 466
6 723

11 784
7 415
4 369

67 094
6 794
10 590
2 300
2 212
2 458
10

Příloha 2

v tis. Kč

Zkrácený název školy, zařízení (členění dle
paragrafů)

č. org.

CELKEM
2256 DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381
3216
3228
3257
3297
4238
6263
6273
6288
7282

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 2017
2 876
4 801
2 428
2 370
4 941
2 234
3 316
3 220
5 052
11 502

4 943 772

V Ústí nad Labem dne 6. 9. 2016
zpracoval: ekonomický odbor
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Příloha č. 3 k usnesení č. 14/2Z/2016

Program 2017
na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu
spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany
obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Program“)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č……….. ze dne 19. 12. 2016 tento
Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a
podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany,
ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 239/2000 Sb.“), z rozpočtu Ústeckého kraje:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 27/31Z/2016, ze dne 5. 9. 2016.
2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen „poskytovatel“).
3. Poskytování dotací dle Programu zabezpečuje poskytovatel ze svého rozpočtu.
4. Programem se rozumí souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu
určeného poskytovatelem v Programu.
5. Dotační program vychází z oblastí podpory definovaných v čl. I. bodu 2) písm. a) a h)
Zásad.
6. Dotací pro účely tohoto Programu se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu
poskytovatele právnické osobě na účel stanovený v Programu (dále jen „dotace“). Dotaci
lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy (dále jen „žádost“).
7. Na poskytnutí dotace na základě žádosti není právní nárok.
8. O poskytnutí dotace z Programu rozhoduje Rada/Zastupitelstvo Ústeckého kraje
(dále jen „Rada“ nebo „Zastupitelstvo“).
9. Dotace je účelová a poskytuje se na základě žádosti a následné veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z Programu (dále jen „smlouva“), uzavřené mezi poskytovatelem
a příjemcem dotace (dále jen „příjemce“ nebo také „žadatel“).
10. Poskytnutá dotace nemá charakter veřejné podpory ve smyslu článku 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie.

1

Článek 2
Účel dotace a důvody podpory
1. Dotaci dle tohoto Programu lze poskytnout pouze na účel, který je vymezen v rámci
těchto Tematických zadání:
A. Tematické zadání „Opravy, modernizace nebo rekonstrukce
automobilových stříkaček (CAS)“ v této oblasti podpory:

cisternových

- Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS.
B. Tematické zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu
MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany
škod“ v této oblasti podpory:
- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky.
C. Tematické zadání „Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu nového
dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ
HZS ČR“ v těchto oblastech podpory:
a) Výstavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic.
b) Nákup nového dopravního automobilu.
Podmínky krajské podpory výstavby požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního
automobilu:
Poskytnutí krajské dotace je vázáno na Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím
na výstavbu požárních zbrojnic a nákup dopravních automobilů, v rámci programu
1 Dotace pro jednotky SDH obcí Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím
Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV GŘ HZS ČR“) pro rok
2017.
Dotace se poskytuje výhradně na pořízení nových dopravních automobilů do vybavení
2 jednotek SDH obcí
Typ automobilu, na který může být dotace poskytnuta, vyhlašuje MV GŘ HZS pro
3 daný rok v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí.
Nové dopravní automobily, musí splňovat technické podmínky stanovené vyhláškou č.
4 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární
techniky a požadavky vzorových technických podmínek stanovených MV GŘ HZS ČR.
Stavba požární zbrojnice, která bude financována z dotace, musí být v souladu s
5
požadavky ČSN 735710 Požární stanice a požární zbrojnice.
2. Vyčleněné finanční prostředky, poskytnuté formou dotace z krajského rozpočtu
dle tematických zadání uvedených v bodech B a C, jsou příspěvkem kraje k objemu
alokovaných dotačních prostředků ze státního rozpočtu pro obce Ústeckého kraje,
poskytované formou dotací MV GŘ HZS ČR na předmětný účel v rámci programů
Reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany a Dotace pro jednotky SDH
obcí.
3. Poskytnutí dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR na daný účel nezakládá nárok
na poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele. Pokud žadatel v rámci těchto tematických
zadání neobdrží dotaci z rozpočtu kraje na danou akci/projekt, musí zajistit
spolufinancování akce, nad rámec poskytnuté dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR,
z vlastních nebo jiných zdrojů.
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D. Tematické zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících
na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona
č. 239/2000 Sb.“ v těchto oblastech podpory:
a) „Likvidace mimořádných událostí“, provádění údržby a opravy technických
prostředků.
b) „Vzdělávací činnost“, která zahrnuje působení na mládež, její výchovu k dodržování
zásad požární bezpečnosti a na její aktivní získávání pro aktivní členství a práci.
c) „Organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí zaměřených
na oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva“, která zahrnuje akce určené pro
členy, mládež i pro další občany jakož i ediční a publikační činnosti a dokumentaci
historie požární ochrany, hasičstva a ochrany obyvatelstva.
d) „Plnění úkolů ochrany obyvatelstva - humanitární pomoc“.
4. Dotaci lze poskytnout ve formě investiční i neinvestiční dotace. Dotaci lze použít
na úhradu uznatelných nákladů, které nejsou definovány jako neuznatelné dle odstavce
5 tohoto článku a vyhovují zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, vznikly
Příjemci dotace v přímé souvislosti s prováděním Projektu ve schváleném období
realizace a byly skutečně vynaloženy a zachyceny v účetnictví Příjemce dotace na jeho
účetních dokladech, jsou identifikovatelné, ověřitelné a podložené prvotními podpůrnými
doklady. Za uznatelné náklady se považují i nákup PHM a drobného vybavení investiční
a neinvestiční povahy, které splňuje sledovaný účel dle tematických zadání podle tohoto
článku.
5. Neuznatelný náklad je náklad na:
a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
d) ztráty z devizových kurzů,
e) reprezentativní pohoštění,
f) nájemné s následnou koupí (leasing),
g) cestovné dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
h) osobní náklady včetně odvodů a náhrad mezd a platů za dobu nepřítomnosti
(dovolená, nepřítomnost, nemoc).
6. Dotace přispívají k podpoře ostatních složek Integrovaného záchranného systému
dle zákona č. 239/2000 Sb. na území Ústeckého kraje a tím přispívají k všestrannému
rozvoji Ústeckého kraje a ochraně obyvatelstva.
Článek 3
Objem peněžních prostředků vyčleněných na stanovený účel
1. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
poskytovatele na podporu stanoveného účelu je 11 000 000 Kč.

v rozpočtu

2. Rozdělení alokovaných finančních prostředků dle tematických zadání:
a) „Opravy, modernizace nebo rekonstrukce CAS“ ve výši 1 000 000 Kč.
b) Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS
ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany škod ve výši
4 500 000 Kč
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c) „Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního
automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“
ve výši 4 500 000 Kč. Poskytnutí dotace, rozdělení alokovaných finančních prostředků
do jednotlivých oblastí podpory v rámci tematického zadání doporučí hodnotící
komise jmenovaná Radou s přihlédnutím k vyhlášení typů a maximální výše dotace
obcím, které vydá MV GŘ HZS ČR pro rok 2017 v rámci programu Dotace
pro jednotky SDH.
d) „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany,
ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.“ ve výši
1 000 000 Kč.
3. V případě, že požadavky žadatelů o dotaci nedosáhnou stanovené alokace v rámci
tematického zadání, doporučí hodnotící komise jmenovaná Radou kraje rozdělení
převyšujících alokovaných finančních prostředků žadatelům o dotaci v rámci tematických
zadání .
Článek 4
Výše a charakter dotace
1. Minimální výše požadované dotace je stanovena:
A. V rámci tematického zadání „Opravy, modernizace nebo rekonstrukce CAS“ v oblasti
podpory:
- Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS na 50 000 Kč.
B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního
programu MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu
zábrany škod“, v oblasti podpory:
- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky na 1 000 000 Kč.
C. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu
nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ
HZS ČR“ v oblastech podpory:
a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požárních zbrojnic na 100 000 Kč.
b) Nákup nového dopravního automobilu na 100 000 Kč.
D. V rámci tematického zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací
působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS
dle zákona č. 239/2000 Sb.“ ve všech oblastech podpory na 20 000 Kč.
2. Maximální výše poskytnuté dotace v jednotlivém případě je stanovena:
A. V rámci tematického zadání „Opravy, modernizace nebo rekonstrukce CAS“ v oblasti
podpory:
- Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS na 100 000 Kč.

4

B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního
programu MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu
zábrany škod“, v oblasti podpory:
- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky na 1 500 000 Kč.
C. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu
nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ
HZS ČR“, v oblastech podpory:
a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požárních zbrojnic na 500 000 Kč.
b) Nákup nového dopravního automobilu na 300 000 Kč.
D. V rámci tematického zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací
působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS
dle zákona č. 239/2000 Sb.“ ve všech oblastech podpory na 100 000 Kč.
3. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů
akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet. Výjimku tvoří odst. 10 tohoto
článku, kdy nemusí být minimální spoluúčast dodržena.
4. Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů
akce/projektu, maximálně však do výše podílu v procentech, ze skutečných uznatelných
nákladů akce/projektu, na který žadatel požadoval v žádosti o dotaci peněžní prostředky.
5.

Dotace je poskytována i na finanční náklady akce/projektu spočívající v uhrazené dani
z přidané hodnoty v souvislosti s realizací akce/projektu, a to v těchto případech:
a) není-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“),
b) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému však nevznikl
v souvislosti s realizací akce/projektu nárok na odpočet uhrazené daně z přidané
hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.,
c) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl
v souvislosti s realizací akce/projektu pouze částečný nárok na odpočet uhrazené daně
z přidané hodnoty; v tomto případě je příjemci poskytována dotace i na finanční
náklady akce/projektu spočívající v uhrazené dani z přidané hodnoty, u níž příjemci
nevznikl nárok na odpočet daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.

6. Dotace není poskytována na finanční náklady akce/projektu spočívající v uhrazené dani
z přidané hodnoty v souvislosti s realizací akce/projektu, je-li příjemce registrovaným
plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací akce/projektu
nárok na odpočet daně z přidané hodnoty ve výši uhrazené daně z přidané hodnoty
dle zákona č. 235/2004 Sb.
7. Žadatel před podáním žádosti důsledně analyzuje, zda se jedná o akci/projekt investičního
charakteru či neinvestičního charakteru nebo případně s investičním charakterem
a neinvestičním charakterem. Na základě této analýzy žádá o poskytnutí dotace
investiční, neinvestiční nebo s investičním a neinvestičním podílem.
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8. Budou-li náklady akce/projektu nižší oproti předpokládaným, z nichž byla dotace
vypočtena, a nebyla by dodržena minimální spoluúčast příjemce ve výši 10% z celkových
uznatelných nákladů akce/projektu, příjemce vrátí alikvotní část poskytnuté dotace tak,
aby byla dodržena minimální spoluúčast příjemce ve výši 10 % z celkových uznatelných
nákladů akce/projektu.
9. Pokud skutečné celkové náklady akce/projektu překročí souhrn předpokládaných nákladů
na realizaci akce/projektu, uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních nebo
jiných zdrojů.
Článek 5
Lhůta pro podání žádostí, okruh způsobilých žadatelů,
způsob podání žádosti, vzor žádosti, povinné přílohy žádosti
1. Lhůta pro podání žádostí je stanovena

od 2. února 2017 od 9:00 hodin
do 24. února2017 do 13:00 hodin
2. Žadatelem o dotaci může být:
A. V rámci tematického zadání „Opravy, modernizace nebo rekonstrukce CAS v oblasti
podpory:
- Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS – obec, která
je zřizovatelem jednotky SDH, vybavená CAS.
B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního
programu MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu
zábrany škod“, v oblasti podpory:
- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky - obec, která je zřizovatelem vybrané
jednotky SDH, která je příjemcem dotace na pořízení nové CAS.
C. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu
nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ
HZS ČR“ v oblastech podpory:
a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požární zbrojnice - obec, která je zřizovatelem
jednotky SDH a která uplatní žádost o účelovou dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci
požární zbrojnice v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR
pro rok 2017.
b) Nákup nového dopravního automobilu - obec, která je zřizovatelem jednotky SDH
a která uplatní žádost o účelovou dotaci na pořízení dopravního automobilu v rámci
Programu Dotace pro jednotky SDH obcí MVGŘ HZS ČR pro rok 2017.
D. V rámci tematického zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících
na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona
č. 239/2000 Sb.“
6

a)

ve všech oblastech podpory
i. spolky působící na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva,
ii. veřejně prospěšné organizace působící na poli požární ochrany
a ochrany obyvatelstva,
iii. ostatní složky IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.

2. Způsob podání žádosti a její povinné přílohy stanovuje „Metodický pokyn k podávání
žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 na podporu
nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků
a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany
obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb. z rozpočtu Ústeckého
kraje, který je nedílnou součástí tohoto Programu a který je uveden v Příloze
č. 1 k tomuto Programu (dále jen „Metodický pokyn k podávání žádostí“).
3. Vzory žádostí jsou uvedeny v Přílohách č. 2a, 2b, 2c, 2d, k tomuto Programu a jsou
nedílnou součástí tohoto Programu. Součástí žádosti je povinné prohlášení žadatele.
Článek 6
Kritéria pro hodnocení žádostí a lhůta pro rozhodnutí o žádosti
1. Žádosti budou hodnoceny podle základních kritérií a specifických kritérií. Základní
kritéria mají váhu 70% a specifická kritéria 30%. Bodový součet základních kritérií
je maximálně 100 bodů a bodový součet specifických kritérií je maximálně 100 bodů:
Základní kritéria podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 0 – 100 bodů
Kvalita zpracování předloženého
projektu, přehlednost projektu
(plán, rozpočet, dokumentace)
Soulad projektu s vyhlášeným
programem, naplnění cílů
programu
Schopnost a připravenost
žadatele projekt realizovat
Výše spolufinancování projektu
ze strany žadatele

0 – 40 bodů

0 – 20 bodů
0 – 25 bodů
0 – 15 bodů

Opravy, modernizace nebo rekonstrukce CAS

Specifická kritéria
Opravy, modernizace nebo
rekonstrukce cisternových
automobilových stříkaček
počet obyvatel obce v roce 2015

Základní
rozsah
0 - 100
bodů
0 - 15
bodů

* do 1000 obyvatel
* 1001 - 5000 obyvatel
* více jak 5001 obyvatel
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průměrný roční počet zásahů
JPO za posledních 5 let
* do 5 výjezdů
* 5 - 15 výjezdů
* 15 - 30 výjezdů
* nad 30 výjezdů
Procentuální poměr výjezdů,
kdy JPO k zásahu nevyjela
(poměr počtu výjezdů, kdy JPO k
zásahu vyjela k celkovému počtu
výjezdů jednotky - povolání
jednotky)
* 1 - 0,901
* 0,900 a méně
Zařazení Jednotky PO do
požárního poplachového plánu
kraje
* JPO V
* JPO III/1
* JPO III/2 a JPO II
Předurčení Jednotky PO k
zásahům na dopravní nehody na
dálnicích a rychlostních
komunikacích, silnicích I. Tříd a
silnicích nižších tříd
Stáří používané cisternové
automobilové stříkačky, která je
předmětem žádosti o dotaci
* do 15 let včetně (rok výroby 2002
-2017)
* 15 - 25 let včetně (rok výroby
1992 - 2001)
* nad 25 let (rok výroby 1991 a
starší)

0 - 30
bodů

0 – 10
bodů

0 - 20
bodů

10 bodů

0 - 15
bodů

Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany škod
Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky
Přidělení účelové dotace obci dle
Zásad pro poskytování účelových
dotací vybraným obcím v rámci
reprodukce požární techniky pro
jednotky požární ochrany (dále
jen „Zásady“), č. j. MV-310351/PO-IZS-2011 v souladu s
Vyhlášením typů požární techniky
a maximální výše účelové dotace
obcím pro rok 2017 poskytované
MV GŘ HZS ČR.

0 - 100
bodů

100 bodů

100

Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic
a nákupu nového dopravního automobilu
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v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR
Krajská podpora výstavby nebo
rekonstrukce požárních zbrojnic a
nákupu nového dopravního
automobilu
Vyhodnocení stanovených kritérií
dle Zásad pro poskytování
účelových investičních dotací
obcím v rámci programu Dotace
pro jednotky SDH obce
stanovených MV GŘ HZS ČR
(dále jen Zásady) a zařazení
do seznamu žadatelů, kterým
byla MV GŘ HZS ČR přiznána
účelová dotace dle programu
Dotace pro jednotky SDH obce na
rok 2017.

0-100
bodů

0-100
bodů

100

V případě nedostatečné výše
alokovaných finančních prostředků v
Programu se při přípravě návrhu
přidělení dotace žadatelům přihlíží k
pořadníku MV GŘ HZS ČR pro
přiznání dotací jednotlivým
žadatelům pro příslušný rok

„Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany,
ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.“
Oblast Podpora spolků a veřejně
prospěšných organizací
působících na poli požární
ochrany, ochrany obyvatelstva a
ostatních složek IZS dle zákona č.
239/2000 Sb.
Odborná příprava a připravenost
na řešení mimořádných událostí

0 - 100
bodů

0 - 40
bodů

* organizace a pořádání odborných
školení, výcviku a cvičení
* organizace odborných
postupových soutěží (např. soutěž v
požárním sportu)
* reprezentace kraje na celostátních
a mezinárodních soutěžích
Preventivně-výchovná činnost
* práce s mládeží, vedení dětských
kolektivů
* pořádání ukázek, dětských dnů a
jiných odborných akcí se zaměřením
na propagaci PO a ochrany
obyvatelstva
* organizace odborných
postupových soutěží pro děti a
mládež
Podpora připravenosti kraje na
řešení mimořádných událostí
* organizace vzdělávacích akcí pro
veřejnost (přednášky, práce se
seniory, apod.)

0 - 30
bodů

0 - 30
bodů
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*ochrana obyvatelstva, nouzové
zásobování a ubytování
* soustředění a distribuce
humanitární pomoci

Bodové hodnocení žádosti provede každý z členů hodnotící komise. Výsledné bodové
hodnocení žádosti je rovno průměru součtu všech udělených bodů vůči počtu členů hodnotící
komise.
2. Hodnotící Komise je jmenována Radou.
3. Za řádně podanou žádost se považuje žádost podaná elektronicky (datová schránka:
t9zbsva, elektronická podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz(pouze se zaručeným
elektronickým podpisem) nebo písemně v lhůtě stanovené v tomto Programu a se všemi
povinnými přílohami stanovenými v tomto Programu.
4. Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen „Odbor kanceláře
hejtmana“) provede formální kontrolu podaných žádostí. Žádosti, které nebudou řádně
podány nebo nebudou odpovídat Programu, budou vyřazeny z dotačního řízení a nebudou
předloženy k hodnocení Hodnotící komisi.
5. V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí nebo nedostatků v obsahu
jejich povinných příloh vyzve Odbor kancelář hejtmana žadatele prostřednictvím datové
schránky o doplnění. Žádost musí být doplněna do 5 pracovních dnů od vyzvání. Žádosti,
které nebudou v termínu řádně doplněny, budou vyřazeny z dotačního řízení a nebudou
předloženy k hodnocení Hodnotící komisi.
6. Odbor kancelář hejtmana připraví materiály pro příslušnou Hodnotící komisi (seznam
žádostí, které splňují formální požadavky).
7. Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o dotaci žadatele:
a) vůči jehož majetku probíhá, nebo v posledních 3 letech proběhlo, insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisů, nebo na jehož majetek byla nařízena exekuce,
nebo vůči kterému či podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny
podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), byl vystaven inkasní
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen,
b) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
c) který byl 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,
d) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
e) který má závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu poskytovatele,
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f) který obdržel v předchozích 3 letech dotaci a nesplnil požadavky dle čl. VIII odst. 14)
a dle čl. XII. odst. 1), 2), 5), 6), 7) platných Zásad pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (popř. tomuto odpovídajícím
podmínkám Zásad předešlých).
8. O poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele rozhoduje v rozsahu pravomocí daných
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada
nebo Zastupitelstvo na základě návrhu Rady. Pro jednání Rady připravuje podklady
Odbor kancelář hejtmana na základě výsledků jednání Hodnotící komise, která může
navrhnout poskytnutí nižší výše dotace, než byla požadovaná žadatelem v žádosti, tento
návrh musí být hodnotící komisí odůvodněn; důvodem může být i poskytnutí dotace více
žadatelům.
9. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je stanovena od 27. února 2017 do 30. září 2017.
Článek 7
Podmínky pro poskytnutí dotace a povinnosti příjemce
1. Dotaci lze poskytnout na základě řádně podané úplné žádosti zpracované v souladu
s Programem a Metodickým pokynem k podávání žádostí.
2.

Jednu akci/projekt dle tohoto Programu:



není možné podporovat z více dotačních titulů (Fondů) poskytovatele,
je možné podporovat ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie (v případě
povolení spolufinancování v programech státního rozpočtu nebo evropské unie).

3. Žadatel smí v daném roce podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace z Programu na
rok 2017. V rámci jednoho zadání lze žádat pouze na jednu oblast podpory.
4. Dotaci lze poskytnout žadateli, který nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich
splatnosti ve vztahu k rozpočtu poskytovatele.
5. Příjemce je při čerpání dotace povinen postupovat v souladu s příslušnými platnými
obecně závaznými právními předpisy.
6. Výběr dodavatele musí být příjemcem proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek. Příjemce je povinen při zadání veřejné zakázky dodržovat
zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Při výběrovém řízení
musí příjemce uplatnit hodnotící kritérium nabídkové ceny s váhou minimálně 60 % u
veřejných
zakázek
na
služby
a
s váhou
minimálně
80%
u veřejných zakázek na dodávky a na stavební práce; výjimku z tohoto ustanovení může
povolit Rada na základě žádosti příjemce, obsahující odůvodnění přiměřenosti
stanovených hodnotících kritérií.
7. Příjemce je povinen zadávat veřejné zakázky malého rozsahu za cenu maximálně ve výši
ceny v místě a čase obvyklé.
U veřejných zakázek malého rozsahu s hodnotou plnění, která převýší 250 000 Kč bez
DPH, je příjemce povinen prokázat oslovení alespoň tří dodavatelů u veřejných zakázek
na dodávky a na služby a pěti dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce s těmito
výjimkami:
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a) Příjemce neprovádí oslovení tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky
a na služby a pěti dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce, pokud plnění
veřejné zakázky malého rozsahu může prokazatelně poskytnout pouze jeden
dodavatel.
b) Pokud plnění veřejné zakázky malého rozsahu mohou prokazatelně poskytnout pouze
dva dodavatelé, osloví příjemce pouze tyto dva dodavatele.
8. Hodnotící komise, Odbor kancelář hejtmana a odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého
kraje (dále jen „Odbor kontroly“) si mohou od příjemce vyžádat dokumentaci zadávacího
řízení na veřejnou zakázku včetně výsledků výběrového řízení; toto ustanovení platí i pro
veřejné zakázky malého rozsahu s hodnotou plnění, která převýší 250 000 Kč bez DPH.
9. Zaměstnanci a blízké osoby příjemce nebo osoby ovládající příjemce či osoby příjemcem
ovládané se nesmějí podílet na plnění veřejných zakázek zadávaných příjemcem,
spočívajících v poskytování dodávek, služeb a stavebních prací spojených s realizací
akce/projektu, které jsou hrazeny z poskytnuté dotace a rovněž z vlastních zdrojů příjemce
(ani působit jako subdodavatel veřejných zakázek zadávaných příjemcem). Výjimku
z tohoto ustanovení může udělit na základě písemné žádosti příjemce Rada.
10. Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesmí být převeden na jinou právnickou
nebo fyzickou osobu, prodán ani komerčně pronajat po dobu pěti let od data ukončení
realizace akce/projektu. Dále nesmí být v období příštích pěti let ode dne ukončení
akce/projektu narušen jinou stavební činností (výstavba a přeložky inženýrských sítí,
přestavba objektu apod.). Toto neplatí v případě havarijního stavu nebo mimořádné
události dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
nebo tzv. krizové legislativy (např. zákon č. 239/2000 Sb.). Výjimku z tohoto ustanovení
může udělit na základě písemné žádosti příjemce Rada.
11. Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace musí sloužit po dobu pěti let od data
ukončení realizace akce/projektu k účelu, na který byla dotace poskytnuta. Výjimku
z tohoto ustanovení může udělit na základě písemné žádosti příjemce Rada.
12. Dotace se poskytuje bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce.
13. Příjemce je povinen předložit v určeném termínu povinné dokumenty, které jsou součástí
žádosti, pro přípravu a podpis smlouvy. Tyto dokumenty stanoví Odbor kancelář
hejtmana. V případě nedoložení těchto dokumentů v daném termínu nebude s příjemcem
smlouva uzavřena.
14. Příjemce je povinen dotaci použít jen v daném období a k účelu, na který mu byla
poskytnuta.
15. Uznatelné náklady akce/projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací
akce/projektu od 1. 1. 2017 za podmínky, že se jedná o uznatelné náklady akce/projektu,
na který byla příjemci dotace poskytnuta.
16. Akce/projekt musí být ukončena v termínu stanoveném smlouvou. O prodloužení termínu
ukončení projektu/akce rozhoduje na základě žádosti příjemce hejtman, který o svém
rozhodnutí informuje na nejbližším zasedání orgán kraje, který rozhodl o poskytnutí
dotace.
17. Nevyčerpané peněžní prostředky je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele
v termínu stanoveném smlouvou.
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18. Porušení rozpočtové kázně příjemcem bude posuzována dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle obsahu
tohoto Programu a uzavřené smlouvy. Porušením rozpočtové kázně se rozumí každé
neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace
z rozpočtu poskytovatele.
19. Příjemce, který použije dotaci v rozporu s Programem a uzavřenou smlouvou, je povinen
dotaci nebo její část použitou v rozporu s Programem a uzavřenou smlouvou neprodleně
odvést zpět na účet poskytovatele a uhradit penále stanovené smlouvou.
20. Poskytovatel může ve smlouvě vymezit podmínky, jejichž porušení bude považováno za
méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá
výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků.
21. Příjemce dotace 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.
22. Použití dotace včetně dodržení účelu dotace, Programu, smlouvy, platných obecně
závazných právních předpisů podléhá kontrole příslušných orgánů poskytovatele, Odboru
kancelář hejtmana a Odboru kontroly.
23. Příjemce je povinen vypracovat a předložit Dokumentaci závěrečného vyhodnocení
a vyúčtování akce/projektu poskytnuté dotace dle podmínek a termínu stanovených
smlouvou.
24. Příjemce, který nepředloží Dokumentaci závěrečného vyhodnocení a vyúčtování
akce/projektu ve stanoveném termínu a stanovené formě, je povinen provést na účet
poskytovatele odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši stanovené smlouvou.
25. Příjemce se zavazuje v průběhu i po ukončení realizace akce/projektu, pokud to povaha
akce/projektu dovoluje, označit, že akce/projekt byl realizován s přispěním poskytovatele.
Podrobnosti publicity stanoví smlouva o poskytnutí dotace.
Článek 8
Den zveřejnění
Tento Program byl zveřejněn na úřední desce poskytovatele dne 2. 1. 2017 a bude
zveřejněn nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.
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Příloha č. 1 k Programu

Metodický pokyn
k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
z Programu 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic
pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací
působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek
IZS dle zákona č. 239/2000 Sb. z rozpočtu Ústeckého kraje
Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci,
která je stanovena v Programu

od 2. února 2017 od 9:00 hodin
do 24. února 2017 do 13:00 hodin
 Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat:


v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky t9zbsva nebo
prostřednictvím epodatelny: epodatelna@kr-ustecky.cz (pouze se zaručeným
elektronickým podpisem) a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí, žádost
musí být ve stavu ŽÁDOST PODÁNA (viz dále),



v písemné podobě na formuláři a to včetně povinných příloh, žádost musí být
doručena do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí.

 Povinné přílohy k žádosti o dotaci:
A)
TEMATICKÉ
ZADÁNÍ
OPRAVY,
MODERNIZACE
NEBO
REKONSTRUKCE CISTERNOVÝCH AUTOMOBILOVÝCH STŘÍKAČEK
(CAS)
1. Položkový rozpočet akce/projektu.
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu
Ústeckého kraje na rok 2017 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu.
3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení
§ 29 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
4. Potvrzení o přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo fondů EU (pouze v případě
spolufinancování dotací ze státního rozpočtu nebo fondů EU).
5. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení
žadatele na základě plné moci.
6. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii.
7. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.
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B) KRAJSKÁ PODPORA POŘÍZENÍ NOVÉ CAS V RÁMCI DOTAČNÍHO
PROGRAMU MV GŘ HZS ČR - DOTACE OBCÍM NA REPRODUKCI POŽÁRNÍ
TECHNIKY Z FONDU ZÁBRANY ŠKOD
1. Položkový rozpočet akce/projektu.
2. Doklad - Rozhodnutí MV GŘ HZS ČR o přidělení dotace na rok 2017 dle Zásad pro
poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky
pro jednotky požární ochrany.
3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu
poskytovatele na rok 2017 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu.
4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení
žadatele na základě plné moci.
5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii.
6. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.
C) TEMATICKÉ ZADÁNÍ KRAJSKÁ PODPORA VÝSTAVBY POŽÁRNÍCH
ZBROJNIC A NÁKUPU NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU V RÁMCI
PROGRAMU DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ MV GŘ HZS ČR
1. Položkový rozpočet akce/projektu.
2. Doklad - Rozhodnutí MV GŘ HZS ČR o přidělení dotace na rok 2017 dle Zásad pro
poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro
jednotky SDH obcí.
3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu
poskytovatele na rok 2017 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu.
4. Doporučení nebo nedoporučení HZS Ústeckého kraje k poskytnutí dotace z hlediska:
a. účelnosti pořízení dopravního automobilu ve smyslu ustanovení přílohy
č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární
ochrany, ve znění pozdějších předpisů,
b. účelnosti stavby požární zbrojnice pro jednotku SDH v souladu s požadavky
ČSN 735710 Požární stanice a požární zbrojnice.
5. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele
navenek (podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě
zastoupení žadatele na základě plné moci.
6. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii.
7. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.
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D) TEMATICKÉ ZADÁNÍ „PODPORA SPOLKŮ A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA POLI POŽÁRNÍ OCHRANY, OCHRANY
OBYVATELSTVA A OSTATNÍCH SLOŽEK IZS DLE ZÁKONA Č. 239/2000
SB.“
1. Doklad potvrzující právní osobnost spolku/organizace, u organizační jednotky pak
registrační list její ústřední organizace.
2. Položkový rozpočet akce/projektu (při organizování vzdělávacích, kulturních,
sportovních a jiných akcí uvést datum konání akce).
3. Potvrzení o přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo fondů EU (pouze v případě
spolufinancování dotací ze státního rozpočtu nebo fondů EU).
4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení
žadatele na základě plné moci.
5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii.
6. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.
Vzor textu usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotace:
„Zastupitelstvo/Rada obce ……….. schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „
………….“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek
spolufinancování akce/projektu v minimální výši 10% z celkových uznatelných nákladů
akce/projektu.“
POVINNÉ PŘÍLOHY JSOU PŘEDKLÁDÁNY V 1 PARE A MAJÍ TYTO
NÁLEŽITOSTI:
 jsou očíslovány a seřazeny podle seznamu příloh uvedeném v žádosti o dotaci
 všechny přílohy společně s tištěným výstupem elektronické žádosti musí být pevně
spojeny
 ŽÁDOST ANI POVINNÉ PŘÍLOHY SE NEVKLÁDAJÍ DO
„EURODESEK/EUROOBALŮ“
 žadatel předkládá JEN povinné přílohy uvedené v tomto Metodickém
pokynu/formuláři žádosti
Pokud jsou jako povinné přílohy požadovány kopie dokladů, postačí jejich prostá
(neověřená) kopie.
 Žádosti se v písemné podobě včetně všech povinných příloh zasílají na Krajský úřad
Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
 Osobně se žádosti podávají VÝHRADNĚ na PODATELNĚ Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Provozní hodiny podatelny:
Pondělí a středa
7:30 – 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 – 16:00
Pátek
7:30 – 14:00
Bližší informace k podávání žádostí o dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
Ústeckého kraje v roce 2017 poskytne pracovník Odboru kancelář hejtmana, jehož jméno,
příjmení, telefon a e-mail jsou uvedeny na internetových stránkách http://www.krustecky.cz/dotace-a-granty.asp?p1=204744 a nebo http://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/ na kterých
mohou být uvedeny pro usnadnění podávání žádostí další doplňující informace.
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Příloha č. 2a k Programu

Žádost
o poskytnutí dotace z Programu 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních
zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací
působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle
zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Opravy, modernizace nebo
rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček“

Evidenční číslo____/A
(vyplní poskytovatel dotace)

Žadatel:

Druh žadatele:

IČO:

DIČ:

Ulice:

Číslo popisné:

Obec:

Okres:

PSČ:
Pošta:

Telefon:

Fax:

Email:

www:

Obec s rozšířenou působností:
Korespondenční adresa
Adresát:
Ulice:

Číslo popisné:

PSČ:

Obec:

Okres:

Pošta:

Bankovní spojení
Předčíslí účtu:

Číslo účtu:

Kód banky:

Bankovní ústav:
Identifikace žadatele
1. Statutární zástupce obce
Titul, jméno a příjmení:
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Žádost vyplnil
Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Doplňující informace
Plátce DPH
Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2014

%

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2015

%

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016

%

Bilance hospodaření 2016

Příjmy: Kč

Výdaje: Kč

Schválený rozpočet na rok 2017

Příjmy: Kč

Výdaje: Kč

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2016:
Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)

Doplňující informace o JSDH
Evidenční číslo jednotky:

Kategorie jednotky:

Průměrný roční počet zásahů jednotky za posledních 5 let:
Rok výroby používané CAS, která je předmětem žádosti o dotaci:
Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I.

ANO / NE

tříd a silnicích nižších tříd
• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva

ANO / NE

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní
povodňové hráze, předurčenost k soustředění humanitární pomoci, apod.)

ANO / NE

Počet členů jednotky:

Počet členů zásahového družstva:

Velitel jednotky
Jméno:

Příjmení:

Tel.:

E-mail

Akce/Projekt
Název akce/projektu:
Oblast podpory:
Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti:

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: /
Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok: /
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Dotace
Požadovaná investiční dotace v roce 2017

Kč

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2017

Kč

Celková požadovaná dotace v roce 2017

Kč

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům

%

Celkové vlastní zdroje

Kč

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU

Kč

Celkové předpokládané náklady

Kč

Povinné přílohy k žádosti:
1. Položkový rozpočet akce/projektu.
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje
na rok 2017 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10%
z uznatelných nákladů akce/projektu.
3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
4. Potvrzení o přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo fondů EU (pouze v případě
spolufinancování dotací ze státního rozpočtu nebo fondů EU).
5. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na
základě plné moci.
6. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii.
7. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace.
Čestné prohlášení žadatele:
Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.
Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.
Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje.
Prohlašuji na svou čest, 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 a 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
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-

-

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 je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník.

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.
Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně
závaznými právními předpisy.
Datum: …………………....
………………………………………….
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko
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Příloha č. 2b k Programu

Žádost
o poskytnutí dotace z Programu 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních
zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací
působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle
zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové
CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci
požární techniky z Fondu zábrany škod“

Evidenční číslo ____/B
(vyplní poskytovatel dotace)

Žadatel:

Druh žadatele:

IČO:

DIČ:

Ulice:

Číslo popisné:

Obec:

Okres:

PSČ:
Pošta:

Telefon:

Fax:

Email:

www:

Obec s rozšířenou působností:
Korespondenční adresa
Adresát:
Ulice:

Číslo popisné:

PSČ:

Obec:

Okres:

Pošta:

Bankovní spojení
Předčíslí účtu:

Číslo účtu:

Kód banky:

Bankovní ústav:
Identifikace žadatele
1. Statutární zástupce obce
Titul, jméno a příjmení:
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Žádost vyplnil
Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Doplňující informace
Plátce DPH
Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2014

%

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2015

%

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016

%

Bilance hospodaření 2016

Příjmy: Kč

Výdaje: Kč

Schválený rozpočet na rok 2017

Příjmy: Kč

Výdaje: Kč

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2016:
Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)

Doplňující informace o JSDH
Evidenční číslo jednotky:

Kategorie jednotky:

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I.

ANO / NE

tříd a silnicích nižších tříd
• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva

ANO / NE

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní
povodňové hráze, předurčenost k soustředění humanitární pomoci, apod.)

ANO / NE

Počet členů jednotky:

Počet členů zásahového družstva:

Velitel jednotky
Jméno:

Příjmení:

Tel.:

E-mail

Akce/Projekt
Název akce/projektu:
Oblast podpory:
Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti:

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: /
Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok: /
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Dotace
Požadovaná investiční dotace v roce 2017

Kč

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2017

Kč

Celková požadovaná dotace v roce 2017

Kč

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům

%

Celkové vlastní zdroje

Kč

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU

Kč

Celkové předpokládané náklady

Kč

Povinné přílohy k žádosti:
1. Položkový rozpočet akce/projektu.
2. Doklad - Rozhodnutí MV GŘ HZS ČR o přidělení dotace na rok 2017 dle Zásad pro
poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro
jednotky požární ochrany.
3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje
na rok 2017 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% z
uznatelných nákladů akce/projektu.
4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na
základě plné moci.
5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii.
6. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace.
Čestné prohlášení žadatele:
Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.
Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.
Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje.
Prohlašuji na svou čest, 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 a 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
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-

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 je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník.

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.
Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně
závaznými právními předpisy.
Datum: …………………....
………………………………………….
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko
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Příloha č. 2c k Programu

Žádost
o poskytnutí dotace z Programu 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních
zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací
působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle
zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby
požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu
Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“

Evidenční číslo____/C
(vyplní poskytovatel dotace)

Žadatel:

Druh žadatele:

IČO:

DIČ:

Ulice:

Číslo popisné:

Obec:

Okres:

PSČ:
Pošta:

Telefon:

Fax:

Email:

www:

Obec s rozšířenou působností:
Korespondenční adresa
Adresát:
Ulice:

Číslo popisné:

PSČ:

Obec:

Okres:

Pošta:

Bankovní spojení
Předčíslí účtu:

Číslo účtu:

Kód banky:

Bankovní ústav:

Identifikace žadatele
1. Statutární zástupce obce
Titul, jméno a příjmení:

25

Žádost vyplnil
Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Doplňující informace
Plátce DPH
Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2014

%

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2015

%

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016

%

Bilance hospodaření 2016

Příjmy: Kč

Výdaje: Kč

Schválený rozpočet na rok 2017

Příjmy: Kč

Výdaje: Kč

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2016:
Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)

Doplňující informace o JSDH
Evidenční číslo jednotky:

Kategorie jednotky:

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:

• Dopravní nehody na dálnicích a rychlostních komunikacích, silnicích I.

ANO / NE

tříd a silnicích nižších tříd
• Plnění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva

ANO / NE

• K řešení jiných specifických zásahů nebo činností (např. výstavba mobilní
povodňové hráze, předurčenost k soustředění humanitární pomoci, apod.)

ANO / NE

Počet členů jednotky:

Počet členů zásahového družstva:

Velitel jednotky
Jméno:

Příjmení:

Tel.:

E-mail

Akce/Projekt
Název akce/projektu:
Oblast podpory:
Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti:

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: /
Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok: /
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Dotace
Požadovaná investiční dotace v roce 2017

Kč

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2017

Kč

Celková požadovaná dotace v roce 2017

Kč

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům

%

Celkové vlastní zdroje

Kč

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU

Kč

Celkové předpokládané náklady

Kč

Povinné přílohy k žádosti:
1. Položkový rozpočet akce/projektu.
2. Doklad - Rozhodnutí MV GŘ HZS ČR o přidělení dotace na rok 2017 dle Zásad
pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky
SDH obcí.
3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje
na rok 2016 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 3010% z
uznatelných nákladů akce/projektu.
4. Doporučení nebo nedoporučení HZS Ústeckého kraje poskytnutí dotace z hlediska:
a. účelnosti pořízení dopravního automobilu ve smyslu ustanovení přílohy č. 4 vyhlášky
č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění
pozdějších předpisů,
b. účelnosti stavby požární zbrojnice pro jednotku SDH v souladu s požadavky ČSN
735710 Požární stanice a požární zbrojnice.
5. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na
základě plné moci.
6. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii.
7. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace.
Čestné prohlášení žadatele:
Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.
Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.
Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje.
Prohlašuji na svou čest, 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,
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-

-

-

že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů a 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 je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník.

Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.
Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně
závaznými právními předpisy.
Datum: …………………....
………………………………………….
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko
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Příloha č. 2d k Programu

Žádost
o poskytnutí dotace z Programu 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních
zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací
působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle
zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Podpora spolků a veřejně
prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva
a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.“

Evidenční číslo ____/D
(vyplní poskytovatel dotace)

Žadatel:

Druh žadatele:

IČO:

DIČ:

Ulice:

Číslo popisné:

Obec:

Okres:

PSČ:
Pošta:

Telefon:

Fax:

Email:

www:

Obec s rozšířenou působností:
Korespondenční adresa
Adresát:
Ulice:

Číslo popisné:

PSČ:

Obec:

Okres:

Pošta:

Bankovní spojení
Předčíslí účtu:

Číslo účtu:

Kód banky:

Bankovní ústav:
Identifikace
1. Osob zastupujících právnickou osobu
Titul, jméno a příjmení:
Právní důvod zastoupení:
2. Osob s podílem v této právnické osobě
Titul, jméno a příjmení:
3. Osob, v nichž má přímý podíl
Název, sídlo, identifikační číslo:
Výše tohoto podílu:
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Žádost vyplnil
Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Doplňující informace
Plátce DPH
Příspěvek státu na daný kalendářní rok

Kč

Příspěvek jiných subjektů na daný kalendářní rok

Kč

Rozpočet sdružení na daný kalendářní rok

Kč

Počet registrovaných členů organizace k datu podání žádosti
Počet registrovaných členů organizace do 18 let k datu podání žádosti
Akce/Projekt
Název akce/projektu:
Oblast podpory:
Popis akce/projektu, jeho účel a odůvodnění žádosti:

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: /
Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok: /
Dotace
Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2017

Kč

Požadovaná investiční dotace v roce 2017

Kč

Celková požadovaná dotace v roce 2017

Kč

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům

%

Celkové vlastní zdroje

Kč

Celkové předpokládané náklady

Kč

Povinné přílohy k žádosti:
1. Doklad potvrzující právní osobnost spolku/organizace, u organizační jednotky pak registrační
list její ústřední organizace.
2. Položkový rozpočet akce/projektu (při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních
a jiných akcí uvést datum konání akce).
3. Potvrzení o přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo fondů EU (pouze v případě
spolufinancování dotací ze státního rozpočtu nebo fondů EU).
4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na
základě plné moci.
5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii.
6. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.
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Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace.
Čestné prohlášení žadatele:
Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.
Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.
Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje.
Prohlašuji na svou čest, 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 a 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 je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník.
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu.
Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně
závaznými právními předpisy.
Datum: …………………....
………………………………………….
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko
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Plánovaný nákladový rozpočet
k Programu 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky
SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární
ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje
Název žadatele o dotaci:
Název projektu:
Celkové plánované náklady projektu:

,- Kč

Požadovaná dotace:

,- Kč

Podíl dotace na celkových nákladech projektu
(závazný finanční ukazatel) maximálně:

%

Název položky:

Výše nákladů:
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč

Součet (celkové plánované náklady projektu)

,- Kč

V ………………… dne …………….
Statutární zástupce žadatele o dotaci:
Jméno, příjmení, titul :

razítko a podpis
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ
A/NEBO INVESTIČNÍ 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: Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
E-mail/telefon: trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 777
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
(název/obchodní firma):
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu č.j. ………… , uloženého
na odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ
A/NEBO INVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 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 19. 12. 2016 byl
schválen „Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro
jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli
požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje“. 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 a/nebo
investiční 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 31. 5. 2017. O prodloužení tohoto termínu
rozhoduje na základě odůvodněné žádosti příjemce hejtman, který o svém
rozhodnutí informuje na nejbližším zasedání orgán kraje, který rozhodl o poskytnutí
dotace.

2.

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

3.

Dotace je poskytnuta na……………. (vypíše se účel).

4.

Poskytnutá dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu článku 107
Smlouvy o fungování Evropské unie.

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 .................................... (dále jen ,,projekt“), 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 je součástí
Žádosti o poskytnutí dotace předložené příjemcem.
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2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, 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 1. 1. 2017 do 31. 5. 2018 (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,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů,
osobní náklady včetně odvodů a náhrady mezd a platů za dobu nepřítomnosti
(dovolená, nepřítomnost, nemoc).

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy do ……dnů ode dne uzavření této smlouvy.
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
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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, obcím 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, nejpozději však do 7 dnů, odbor kancelář
hejtmana 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. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, jestliže se příjemce stal dotovaným zadavatelem ve smyslu
ustanovení § 4 odst. 2 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
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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 %
i)

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky (nálepky) se ,,sponzorským
vzkazem“ na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti nebo na automobilu
pořízeném z dotace (v případě investiční dotace) – 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 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.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora výstavby požární zbrojnice nebo
pořízení automobilu, bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti nebo na
automobilu umístěna tabulka (nálepka) se „Sponzorským vzkazem“ v provedení
respektující 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.

4. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání projektu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na –
pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí
(projektem),
b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání
akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
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c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu).
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. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. 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.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
4. VAR. 1 (u smluv nad 50.000,- Kč) - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna
prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany
se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do
datové schránky ID……./na e-mail: ……@.......
VAR. 2 (platí pouze pro smlouvy nad 50.000,- Kč uzavírané s obcí nevykonávající
rozšířenou působnost, příspěvkovou organizací zřízenou touto obcí nebo právnickou
osobou, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou
účast) - 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.
5. VAR. 1 (u smluv uzavíraných do 30. 6. 2017) - Tato smlouva nabývá platnosti i
účinnosti dnem jejího uzavření.
VAR. 2 (u smluv uzavíraných od 1. 7. 2017, které budou uveřejňovány v registru
smluv) - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti
uveřejněním v registru smluv.
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 a vyúčtování dotace
Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH
a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany
obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje

Příjemce dotace:

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:

Název projektu:

Výše celkových nákladů projektu (dle rozpočtu ve smlouvě)

,- Kč
Výše přidělené dotace (dle čl. I smlouvy)

,- Kč
Závazný ukazatel (dle čl. II. bod 7 smlouvy)

%
Popis postupu realizace projektu vč. dodržování časového harmonogramu

Výstupy projektu (počet účastníků projektu a jejich věkové skupiny):

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení :

Povinné přílohy k finančnímu vypořádání: je-li Příjemce povinen vést účetnictví, je povinnou přílohou výpis z odděleného účetnictví (účetnictví vedeného pod
ÚZ), v opačném případě jsou povinnou přílohou kopie účetních dokladů, označené informací o tom, že Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PROJEKTU
Celkový přehled výnosů projektu
Zdroj výnosů (poskytovatel)

Částka

Celkem

0,00 Kč

Celkový přehled nákladů projektu
Uhrazeno
Číslo
dokladu

Datum
platby

Dodavatel
Účel platby

Celkem

Částka v Kč
plátci DPH uvádějí
částky bez DPH

0,00 Kč

Z toho dotace

0,00Kč

*pravým tlačítkem myši a kliknutím na „Vložit ►“ a „Vložit řádky pod“ lze přidat další řádky

Celkový přehled financování
Celkové výnosy:
Celkové náklady:
Náklady hrazené z dotace:
Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
%

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

Celkem vráceno
Datum odesílání částky zpět na účet poskytovatele:

Datum :

0,00 Kč

Jméno, příjmení a podpis osoby zastupující příjemce dotace:

Povinné přílohy k finančnímu vypořádání: je-li Příjemce povinen vést účetnictví, je povinnou přílohou výpis z odděleného účetnictví (účetnictví vedeného pod
ÚZ), v opačném případě jsou povinnou přílohou kopie účetních dokladů, označené informací o tom, že Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.

Příloha č. 4 k usnesení č. 15/2Z/2016

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

16/SML3771/01/SOD/OKH

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 1. 8. 2016, uzavřený mezi
níže uvedenými smluvními stranami:

Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Příjemce:
Obec Domoušice
Sídlo/bydliště:
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. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
číslo účtu: 882733379/0800

Domoušice 107, 439 68
Zdeňkem Kutnerem, starostou
Rostislav Mareš
Rostislav.Mares@seznam.cz/722 091 410
00264903
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4327481/0100

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2016 Smlouvu o poskytnutí investiční dotace
evidovanou pod číslem 16/SML3771 (dále jen „smlouva“). Uvedené strany se dohodly na
následující změně smlouvy takto:
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II.
Změna smlouvy
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace odst. 4. a 5. ve stávajícím znění:
4. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2016. 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 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (účinnost uznatelných nákladů).
se nově mění takto:
4. Termínem ukončení realizace projektu je 30. 6. 2017. 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 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017 (účinnost uznatelných nákladů).

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
4. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne ...
usnesením č. ...
5. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo rozhodnuto …………..obce Domoušice dne ………..
usnesením č. ….

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ...................... dne …………..………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Příjemce
Obec Domoušice
Zdeněk Kutner
starosta

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

16/SML3788/01/SOD/OKH

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 1. 8. 2016, uzavřený mezi
níže uvedenými smluvními stranami:

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. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
číslo účtu: 882733379/0800

Příjemce:
Město Bohušovice nad Ohří
Sídlo/bydliště:
Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
Zastoupený:
Ivo Hynlem, starostou
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Martin Kratochvíl
m.kratochvil@bohusovice.cz, 416 787 137
00263362
CZ00263362
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1003694399/0800

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2016 Smlouvu o poskytnutí investiční dotace
evidovanou pod číslem 16/SML3788 (dále jen „smlouva“). Uvedené strany se dohodly na
následující změně smlouvy takto:
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II.
Změna smlouvy
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace, odst. 4) a 5) ve stávajícím znění:
4. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2016. 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 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (účinnost uznatelných nákladů).
se nově mění takto:
4. Termínem ukončení realizace projektu je 30. 6. 2017. 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 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017 (účinnost uznatelných nákladů).

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
4. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne ...
usnesením č. ...
5. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo rozhodnuto ……….města Bohušovice nad Ohří
dne…… usnesením č. ……..

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ...................... dne …………..………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Příjemce
Město Bohušovice nad Ohří
Ivo Hynl
starosta

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

16/SML3777/01/SOD/OKH

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 1. 8. 2016, uzavřený mezi
níže uvedenými smluvními stranami:

Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Příjemce:
Obec Vědomice
Sídlo/bydliště:
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. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
číslo účtu: 882733379/0800

413 01 Vědomice, Na průhonu 270
Václavem Tylem, starostou
Iva Fořtová
mistostarostavedomice@vedomice.cz, 723 824 329
00264598
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 14122471

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2016 Smlouvu o poskytnutí investiční dotace
evidovanou pod číslem 16/SML3777 (dále jen „smlouva“). Uvedené strany se dohodly na
následující změně smlouvy takto:
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II.
Změna smlouvy
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace odst. 4. a 5. ve stávajícím znění:
4. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2016. 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 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (účinnost uznatelných nákladů).
se nově mění takto:
4. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 5. 2017. 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 1. 1. 2016 do 31. 5. 2017 (účinnost uznatelných nákladů).

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
4. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne ...
usnesením č. ...
5. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo rozhodnuto …………..obce Vědomice dne ………..
usnesením č. ….

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ...................... dne …………..………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Příjemce
Obec Vědomice
Václav Tyl
starosta

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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Příloha č. 5 k usnesení č. 20/2Z/2016
Příloha č. 1

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 29
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),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a č. 78/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 28),

Příloha č. 1

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
/ Z/2016 ze dne
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

2016 se výše

V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňuje následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Ostatní majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
Katastrální území
Šluknov

název
kanalizace splašková

Šluknov

komunikace

na parcele
1682-85,1689, 1691, 1692,
1693/1, 1697/1, st. 1686-88,
1693/2, 1690, 1694,1695, 1696
1682-85, 1693/1, 1697/1,
st. 1686-88, 1690, 1696

Tento dodatek nabývá účinnosti dne
V Ústí nad Labem dne

Mgr. Martin Klika, MBA
na základě pověření
Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 6 k usnesení č. 20/2Z/2016

Příloha č. 2

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 40
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 231/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
se sídlem v Lovosicích, Dlouhá čp. 75, PSČ 410 22, IČ: 00080195
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Litoměřice dne 25.10.2000
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. 64/65/2003 ze dne 18.6.2003 (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. 125/16R/2005 ze dne 24.8.2005 (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. 106/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (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. 34/59R/2006 ze dne 11.10.2006 (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. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (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. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 17),
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. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/79R/2011 ze dne 15.6.2011 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 57/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/108R/2012 ze dne 11.7.2012 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/115R/2012 ze dne 17.10.2012 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 33),

Příloha č. 2
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 76/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 35),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a č. 113/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 36),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 91/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 37),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 126/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 38),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 103/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 39),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
/ Z/2016 ze dne
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

2016 se

V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňuje následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Ostatní majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
Katastrální území
Čížkovice
Čížkovice

název
oplocení
zahradní altán

na parcele
272/5
272/5

Katastrální území
Litoměřice

název
otevřený dřevěný přístřešek

na parcele
3893/16

Tento dodatek nabývá účinnosti dne
V Ústí nad Labem dne

Mgr. Martin Klika, MBA
na základě pověření
Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 7 k usnesení č. 26/2Z/2016

Žadatel
Název (dle
RES)

Krajská
zdravotní,
a.s.

IČ

25488627

Adresa (dle RES)
Ulice, číslo

Sociální péče
3316/12a

PSČ, obec

401 13 Ústí
nad Labem

Datum
podání
žádosti

číslo akce

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU "PODPORA LÉKAŘSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH
VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ" (III. kolo) - dotace v kompetenci ZÚK

Název akce

Zaměření akce

1

Akce je zaměřena na stimulaci
vědecké a publikační činnosti
Výroční vědecká
zaměstnanců KZ, bude
předáváno i ocenění za
konference Krajské
nejlepší výsledky v oblasti
zdravotní, a.s.
vědy a výzkumu jednotlivcům i
kolektivům společnosti.

2

4. Děčínský den
komplexní interní
péče

Akce je zaměřena na
komplexní interní péči
současnosti, na práci na
Interním oddělení, na urgentní
příjem pacienta, kazuistiku,
domácí hemodialýzu, novinky
v oblasti CMP.

3

1. Krajská
konference
informačních
zdrojů a
knihovnictví

Akce je zaměřena na novinky z
oblasti informačních zdrojů,
knihovnictví a příbuzných
oborů, určena pro zdravotníky
a studenty zdravotnických
oborů a spolupracující obory.

Hrudní chirurgie v
Ústí nad Labem v
roce 2016

Akce je zaměřena na aktuální
poznatky z hrudní chirurgie
(péče o pacienty s plicním
onemocněním a rakovinou
plic), odborné setkání lékařů a
zdravotníků z oboru i
spolupracujících oborů.

30.8.2016

4

5

Krajský
traumatologický
seminář a odborná
konference
všeobecných
sester

Prestižní odborná akce je
zaměřena na traumatologii
končetin a páteře, jak pro
odborníky z oboru úrazové
chirurgie, tak z ostatních a
spolupracujících oborů.

Celkové
součty
Předpokládaná
kapacita akce

60 000

0

223 000

125 000

125 000

125 000

Celkové
Celkové
Dotace ÚK v
Požadavek na
Návrh na dotaci Celkový návrh
skutečné
předpokládané
roce 2015 (v
dotaci na akci v
na akci v roce dotace v roce
náklady na akci v
náklady v roce
Kč)
roce 2016 (v Kč)
2016 (v Kč)
2016 (Kč)
roce 2016 (v Kč)
2015 (v Kč)

100

0

220

60 000

0

70

0

0

0

70 000

72 000

32 000

40 000

35 000

20 000

40 000

Odborná konference největšího
poskytovatele zdravotních služeb v
kraji zaměřená na prohlubování a
zvyšování kvalifikace odborného
zdravotnického personálu v oblasti
vědy a výzkumu. Akce je pořádána ve
spolupráci s ČLK, splňuje podmínky
dotačního programu a je doporučena k
podpoře.

35 000

Tématicky zaměřená konference s
odborným programem pro lékařské i
nelékařské profese. Cílem akce je
prohlubování a a zvyšování kvalifikace
zdravotnického personálu v daném
oboru. Akce je pořádána ve spolupráci
s ČLK a POUZP, splňuje podmínky
dotačního programu a je doporučena k
podpoře.

20 000

Tématicky zaměřená konference s
odborným programem pro lékařské a
nelékařské profese i studenty napříč
různými zdravotnickým obory. Akce je
pořádána ve spolupráci s ČLK a
POUZP, splňuje podmínky dotačního
programu a je doporučena k podpoře.

125 000

70

0

200

0

Stránka 1

0

0

22 000

27 000

15 000

15 000

Komentář

15 000

Vysoce odborný seminář, který se
věnuje hrudní chirurgii současnosti. Je
zaměřený na prohloubení kvalifikace
zdravotníků, přičemž cílovou skupinu
tvoří lékařské i nelékařské profese.
Akce je pořádána ve spolupráci s ČLK
a POUZP, splňuje podmínky dotačního
programu a je doporučena k podpoře.

15 000

Vysoce odborný seminář, který se
věnuje úrazové chirurgii. Je zaměřený
na prohloubení kvalifikace zdravotníků,
přičemž cílovou skupinu tvoří lékařské i
nelékařské profese. Mezi
přednášejícími budou i specialisté z
Traumatologického centra v
Drážďanech. Akce je pořádána ve
spolupráci s ČLK a POUZP, splňuje
podmínky dotačního programu a je
doporučena k podpoře.

Příloha č. 8 k usnesení č. 27/2Z/2016

Krajský úřad Ústeckého kraje
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby
v Ústeckém kraji od 1. 1. 2017
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 19. 12. 2016
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 LPS 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. 9 k usnesení č. 27/2Z/2016

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. 2017“ (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.

3.

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

4.

Dotace je poskytnuta na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2017
(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 2017
ve spádové oblasti Město“cka.
2. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2017. 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. 2017 do 31. 12. 2017 (účinnost uznatelných nákladů), tj. na úhradu
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby dle odst. 2 preambule této smlouvy.
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. 2018. 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. V případě předčasného ukončení smlouvy dle odst. 1 - 3 je příjemce oprávněn použít
dotaci na účel sjednaný touto smlouvou k úhradě uznatelných nákladů vzniklých
do okamžiku zániku smlouvy a následně je povinen do 30 dnů od zániku smlouvy
předložit poskytovateli závěrečnou zprávu přiměřeně dle čl. III. odst. 6 této smlouvy
a vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele.
5. 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 v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky
ID……./na e-mail: ……....

2.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
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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.

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 19. 12. 2016.

7.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města
…………… č. ………… ze dne ………..

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. 2017
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 19. 12. 2016
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 LPS 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. 10 k usnesení č. 28/2Z/2016

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

16/SML3798/01

DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ
DOTACE
uzavřené dne 2. 8. 2016

dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého
kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
a
Příjemce:
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
Sídlo:
Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk
Zastoupený:
Ing. Karlem Schäferem, předsedou představenstva
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Dubravec, ředitel společnosti
E-mail/telefon: reditel@nemrum.cz/+420 412 359 520
IČ:
61538990
DIČ:
CZ61538990
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Rumburk
číslo účtu: 3992050257/0100
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B 635

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
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DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ
DOTACE

k realizaci programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní
lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2016“ uzavřené dne 2. 8. 2016 (dále jen
„smlouva“)
1. Smluvní strany se z důvodu změny pořizovaného vybavení, které si bude schopen
příjemce pořídit za dotaci poskytovatele, dohodly na změně přílohy č. 2 smlouvy takto:
Původní příloha smlouvy č. 2 (Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Ústeckého kraje v programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní
lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2016“ ze dne 6. 4. 2016) se ruší
a
nově nahrazuje přílohou tohoto dodatku (Žádostí o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Ústeckého kraje v programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při
poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2016“ ze dne
14. 11. 2016).
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž poskytovatel
obdrží 2 vyhotovení a příjemce obdrží 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením
č. …./…Z/2016 ze dne 19. 12. 2016.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
Karel Schäfer, předseda představenstva

Příloha:
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje v programu „Podpora
zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje –
2016“ ze dne 14. 11. 2016 (bez povinných příloh)
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Příloha č. 11 k usnesení č. 32/2Z/2016

Dohoda o úhradě dodatečných nákladů
vzniklých v souvislosti s plněním ze Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové
osobní dopravě pro rok 2016 č. Libereckého kraje OLP/489/2016, č. Ústeckého kraje
16/SML1058,
uzavřená podle § 159 a násl. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mezi
těmito stranami:
Liberecký kraj
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80
IČO: 70891508
DIČ: CZ70891508
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-7964200287/0100
dále jen "Liberecký kraj"

a
Ústecký kraj
se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, 400 02
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
zastoupený: hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem
bankovní spojení: Česka spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
dále jen "Ústecký kraj"

takto:

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 06. 06. 2016 Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné
linkové osobní dopravě pro rok 2016 č. Libereckého kraje OLP/489/2016, č. Ústeckého
1

kraje 16/SDML1058, jejímž předmětem je vzájemná spolupráce a koordinace mezi
smluvními stranami v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 na linkách zařazených
do základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje a na linkách zařazených do základní
dopravní obslužnosti Libereckého kraje, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 smlouvy
(dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření této dohody je ,skutečnost, že kvůli uzavírce přejezdu na silnici
I/13 v Horní Kamenici došlo od 1.9.2016 do 9.9.2016 k přerušení provozu autobusové
linky zajišťující dopravní obslužnost Ústeckého kraje a Libereckého kraje mezi Českou
Kamenicí a Kamenickým Šenovem; v uvedeném období zajistil Ústecký kraj náhradní
dopravu provozovanou veřejnou osobní drážní dopravou. Náhradní veřejnou osobní drážní
dopravu zajišťoval ve výše uvedeném období dopravce KŽC Doprava, s.r.o., který má
s Ústeckým krajem uzavřenou Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících
veřejnou osobní drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na
turistické lince č. T1 - 16/SML0700. Z důvodu zajištění náhradní dopravy za přerušený
provoz autobusové linky byl s dopravcem KŽC Doprava, s.r.o. uzavřen dodatek č. 1 ke
smlouvě č. 16/SML0700, kde byla vymezena náhradní doprava na území obou krajů
počtem 1 080 km, cena za 1 km 179 Kč. Ústeckému kraji tak vznikly dodatečné náklady,
které činí celkem 193 320 Kč. Náhradní doprava provozovaná veřejnou osobní drážní
dopravou byla realizována podle jízdního řádu náhradní dopravy Česká Kamenice Kamenický Šenov, který je obsahem přílohy č. 1 této dohody.
Článek I.
Předmět dohody
1. Strany se dohodly na způsobu úhrady dodatečných nákladů vzniklých v důsledku výluky a
zajištění náhradní dopravy, a to následovně:
2. Jelikož uzavírka zasáhla přerušení provozu autobusové linky zajišťující dopravní
obslužnost jak Ústeckého, tak i Libereckého kraje, strany dohody budou nést dodatečné
náklady vzniklé provozováním náhradní dopravy rovným dílem, tedy 50% nákladů ponese
Ústecký kraj a 50% nákladů ponese Liberecký kraj.
3. Liberecký kraj uhradí částku 96 660 Kč na základě samostatné faktury se splatností
21 dnů od jejího doručení, kterou vystaví Ústecký kraj Libereckému kraji po nabytí
účinnosti této dohody.
Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Všechna ustanovení smlouvy jsou touto dohodou nedotčená a zůstávají v platnosti.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Liberecký kraj a
dva obdrží Ústecký kraj.
3. Ústecký kraj bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní
Liberecký kraj v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na
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základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Ústecký kraj výslovně souhlasí s tím,
aby tato dohoda byla v plném rozsahu v registru smluv Libereckým krajem zveřejněna.
Ústecký kraj prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem poslední strany dohody. V případě, že bude
zveřejněna Libereckým krajem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto
dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou
před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. Tato dohoda byla schválena
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.
ze dne 20. 12. 2016 a usnesením
zastupitelstva Ústeckého kraje č. Z/2016 ze dne 19. 12. 2016.
6. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
− Příloha č. 1: jízdní řád
7. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této dohody a její přílohu tak, aby
mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této dohody.

V Liberci dne

V Ústí nad Labem dne

………………………………

…………………………

Martin Půta

Oldřich Bubeníček

hejtman Libereckého kraje

hejtman Ústeckého kraje
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Příloha č. 12 k usnesení č. 33/2Z/2016

Příloha č. 1 k bodu 29

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 47
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), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 109/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 40), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 79/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 41), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 64/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 42), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 81/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 43), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 120/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 44), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 113/30Z/2016 ze dne 27.6.2016 (dodatek č. 45) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 94/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 46)

kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……………ze dne 19. 12. 2016 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.
675/3
Kyjice
215/3
Kyjice
215/9
Kyjice
675/4
Kyjice
332
Otvice
806/23
Otvice
806/24
Otvice
806/29
Otvice
806/30
Otvice
806/32
Otvice
806/33
Otvice
763/2
Rokle
3074/1
Spořice
256/1
Úhošťany
570/5
Vrskmaň
571/6
Vrskmaň
575/1
Vrskmaň
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
3155/12
Horní Jiřetín
5097/2
Horní Jiřetín
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most

p.č./st.p.č.
1133/1
1133/8
1133/15
450/9
1437/45
1478/10

k.ú.
Bílý Újezd-podíl 23/24
Bílý Újezd-podíl 23/24
Bílý Újezd-podíl 23/24
Boreč u Lovosic
Budyně nad Ohří
Křesín

p.č./st.p.č.
k.ú.
1133/7
Bílý Újezd-podíl 23/24
1133/14
Bílý Újezd-podíl 23/24
1133/21
Bílý Újezd-podíl 23/24
450/16
Boreč u Lovosic
1437/54
Budyně nad Ohří
265/27
Prosmyky
2

3204/308
Roudnice nad Labem
787/6
Štětí I
798/1
Štětí I
798/8
Štětí I
16/3
Těchobuzice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
p.č./st.p.č.
k.ú.
13/4
Vrbka u Postoloprt
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č. k.ú.
899/1
Nové Sedlo u Žatce
899/5
Nové Sedlo u Žatce
899/7
Nové Sedlo u Žatce
899/8
Nové Sedlo u Žatce
899/9
Nové Sedlo u Žatce
2864/4
Očihov
60/2
Petrohrad
1497/5
Velká Černoc
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
98/20
Babětín
169/21
Babětín
169/22
Babětín
169/23
Babětín
407/3
Babětín
63/11
Dobkovice
749/3
Dobkovice
749/4
Dobkovice
1273/15
Dobrná
1273/41
Dobrná
106/2
Heřmanov
358/2
Huntířov u Děčína
714
Starý Šachov
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
6360/1
Jiříkov
6361/1
Jiříkov
730/2
Velký Šenov
1192/2
Velký Šenov
516/29
Vilémov u Šluknova
613
Vilémov u Šluknova
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
995/2
Bílina-Újezd
305/3
Hudcov
306/8
Chouč – podíl 1/2
570/2
Chouč – podíl 1/2
3605/6
Krupka
3605/7
Krupka
729/1
Rtyně nad Bílinou
729/2
Rtyně nad Bílinou
65/32
Teplice-Řetenice
65/38
Teplice-Řetenice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice

p.č./st.p.č.
134/3

k.ú.
Tisá

p.č./st.p.č.
2285/20
3

k.ú.
Tisá

2285/27
Tisá
487/6
Vyklice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 19. 12. 2016

V Ústí nad Labem dne 19. 12. 2016

Jaroslav Komínek
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření
hejtmana Ústeckého kraje

4

Příloha č. 13 k usnesení č. 35/2Z/2016

bod 31 příloha 1

na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………. ze dne ..............
vyhlašuje

Dotační program

„Sport 2017“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.

Název dotačního programu
„Sport 2017“

Zařazení dotačního programu
Děti, mládež, tělovýchova, sport

Účel podpory
Zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podpora činnosti
jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží

Důvody podpory stanoveného účelu
 rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží
 multifunkční strukturovaná podpora sportu
 reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu

Body podpory
1.

Sportovní akce dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního
významu v Ústeckém kraji.

2. Sportovní soustředění pro děti a mládež.
3. Reprezentace dětí a mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR
a zahraničí.
4.

Materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti
a mládež.
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Sledovaný záměr
Zajištění spolufinancování rozvoje dlouhodobých sportovních aktivit v regionu.

Forma dotace
Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních nákladů spojených s realizací
projektu podle předložené žádosti.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
z rozpočtu Kraje na stanovený účel
3,5 mil. Kč

Informace o povaze dotace
Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu nemají charakter veřejné podpory
ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o založení
Evropského společenství).

Výše dotace, výše spoluúčasti příjemce
Minimální výše dotace 30.000,- Kč, maximální výše dotace 50.000,- Kč.
Spoluúčast žadatele nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu,
vynaložených v daném roce
Dotaci nelze použít na úhradu finančních odměn pro účastníky akce.

Okruh žadatelů
Okruh možných žadatelů o dotaci je stanoven článkem IV. odst. 1) Zásad.
(Organizace s hlavní činností zaměřenou na sport)

Lhůta pro podání žádosti
od 16. ledna 2017 do 16. února 2017
(při podávání žádosti o dotaci je rozhodující datum razítka pošty)
V rámci dotačního programu lze podat maximálně 1 žádost.

Stanovení konzultačního místa na krajském úřadu
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
- odbor školství, mládeže a tělovýchovy (budova B)
kontaktní osoba:
Ing. Iveta Poučová

e-mail: poucova.i@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 299

Kritéria pro hodnocení žádosti
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1. Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem
2. Připravenost a realizovatelnost projektu
3. Reálný a průhledný rozpočet nákladů a výnosů projektu
4. Doba existence žadatele, jeho tradice, stabilita, členská základna do
dovršení juniorského věku v dané disciplíně
5. Sportovní výsledky žadatele v předešlém roce

V případě bodové rovnosti bude podpořen projekt žadatele nepodpořeného
v předešlém roce.

Lhůta pro rozhodnutí
do 30. dubna 2017

Den zveřejnění
15. prosince 2016

Podmínky pro poskytnutí Dotace
Žadatel nejdříve vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na
webových stránkách Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz / EU, granty a dotace /
Sport 2017). Před tím než tuto žádost elektronicky odešle, vytiskne ji a opatří
razítkem a podpisem oprávněné osoby. Vytištěnou a podepsanou žádost následně
doručí s povinnými přílohami uvedenými v bodě „Povinné přílohy k žádosti“,
tohoto programu. Chybějící povinné přílohy jsou důvodem pro vyřazení žádosti o
Dotaci z dalšího hodnocení.
Písemnou žádost spolu se všemi přílohami je nutné sešít, aby nemohlo dojít ke ztrátě
přílohy (přílohy musí být očíslované a ve stanoveném pořadí).
Pro každý dotační program je nutné podat žádosti s přílohami zvlášť, nelze zaslat
v jedné obálce žádosti do více dotačních programů!
Písemnou formu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými a
podepsanými přílohami lze zaslat poštou nebo podat osobně na podatelně Krajského
úřadu Ústeckého kraje v zalepené obálce označené:
1.) NEOTVÍRAT - „SPORT 2017“
2.) Plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou (sídlem)
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 Ústí nad Labem
Dotační program - 3/5
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Vzor smlouvy na poskytnutí dotace
dle přílohy tohoto programu

Vzor žádosti o Dotaci
dle přílohy tohoto programu

Vzor finančního vypořádání
dle přílohy tohoto programu

Povinné přílohy k žádosti
Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou následující přílohy:
1. u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost 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;
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. doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost), a to v kopii;
4. doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) k číslu účtu
uvedenému v žádosti o Dotaci, a to v kopii;
5. 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
● na

zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

jeho majetek nebyla nařízena exekuce,

a to v originále,
6.

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;
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7. 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;
8. 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;
9. 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;
10. čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu
a nepůsobí jako prostředník, a to v originále
11. 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 včetně
informace o případných dalších žádostech tohoto projektu uplatněných u
poskytovatele v daném roce,
12. čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle zveřejněného
formuláře
13. Projekt dle čl. VII Zásad v originále
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Příloha č. 14 k usnesení č. 35/2Z/2016

bod 31 příloha 2

JID:

/2017/KUUK

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:
……………………….., hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz
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:
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu č.j. …./SMT/2017 ,
uloženého na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
„SPORT 2017“
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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.

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)
00091, 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……………. (vypíše se účel).

4.

Poskytnutá dotace nemá charakter veřejné podpory ve smyslu článku 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie.

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 .................................... (dále jen ,,projekt“), 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 předložený
příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
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.
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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
1. 1. 2017 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)
finanční odměny pro účastníky akce (finanční dar, výhra).

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
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.
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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
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 školství, mládeže
a tělovýchovy 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
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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.
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.
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 %.
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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 30 dnů. 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 rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání projektu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na –
pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí
(projektem),
b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání
akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu).
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. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. 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.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
5. 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

Přílohy:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet
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Příloha č. 15 k usnesení č. 35/2Z/2016

Žádost o účelovou neinvestiční dotaci v rámci dotačního programu
"Sport 2017" - fyzická osoba
bod 31 příloha 3
Jméno žadatele:
Adresa:
Okres:
IČ/RČ:
Název peněžního ústavu:
Číslo účtu:

Kód banky:

Úspěchy žadatele v předešlém
roce (sezóně):
Doba aktivního působení
žadatele v daném sportu:

Osoba odpovědná za realizaci projektu
Jméno:
Příjmení:
Funkce:
Telefon:
Email:
Adresa pro komunikaci, pokud se liší od adresy sídla*:
Jméno:
Příjmení:
Ulice:
Obec:

Titul:*

Titul:*
Č.p./Č.o.:
PSČ:

Projekt
Název:
Účel, na který chce žadatel dotaci
použít:
Termín zahájení a ukončení projektu
Přesný termín stěžejní akce
Odůvodnění žádosti:

Financování projektu
Kč,Kč,Kč,Kč,%

Požadovaná dotace:
Vlastní zdroje žadatele:
Ostatní zdroje (sponzor apod.):
Celkové náklady projektu:
Procentuální podíl dotace:
Členění celkových nákladů projektu:
NEINVESTIČNÍ
nákup materiálu:
Materiál - konkrétní vymezení
nákup služeb:
nákup služeb - konkrétní vymezení
cestovné:
cestovné- konkrétní vymezení
osobní náklady:

Kč,Kč,Kč,Kč,-

Žádost o účelovou neinvestiční dotaci v rámci dotačního programu
"Sport 2017" - fyzická osoba
bod 31 příloha 3
osobní náklady - konkrétní vymezení

Kč,-

věcné dary:
věcné dary - konkrétní vymezení

Prohlášení

Seznam příloh:

Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé.

V …………………………………….. Dne …………………………………………….
Podpis žadatele:

Příloha č. 16 k usnesení č. 35/2Z/2016

Žádost o účelovou neinvestiční dotaci v rámci dotačního programu
"Sport 2017" - právnická osoba
bod 31 příloha 4
Žadatel
Název žadatele:
Právní forma:
Sídlo:
Okres:
IČ:
Název peněžního ústavu:
Číslo účtu:
Plátce DPH:
Zřizovatel (vyplňují pouze
příspěvkové organizace):
Adresa zřizovatele (vyplňují
pouze příspěvkové organizace):
Číslo účtu zřizovatele (vyplňují
pouze příspěvkové organizace):

DIČ:
Kód banky:
ano

ne

Úspěchy žadatele v předešlém
roce (sezóně):
Doba existence žadatele:
Členská základna žadatele do
dovršení juniorského věku v dané
sportovní disciplíně:

Statutární orgán žadatele
Jméno:
Funkce:
Telefon:

Příjmení:

Titul:*

Email:

Osoba odpovědná za realizaci projektu
Jméno:
Příjmení:
Funkce:
Telefon:
Email:
Adresa pro komunikaci, pokud se liší od adresy sídla*:
Jméno:
Příjmení:
Ulice:
Obec:

Projekt
Název:
Účel, na který chce žadatel dotaci
použít:
Termín zahájení a ukončení projektu
Přesný termín stěžejní akce
Sport 2015

Titul:*

Titul:*
Č.p./Č.o.:
PSČ:

Žádost o účelovou neinvestiční dotaci v rámci dotačního programu
"Sport 2017" - právnická osoba
bod 31 příloha 4
Odůvodnění žádosti:

Financování projektu
Kč,Kč,Kč,Kč,%

Požadovaná dotace:
Vlastní zdroje žadatele:
Ostatní zdroje (sponzor apod.):
Celkové náklady projektu:
Procentuální podíl dotace:
Členění celkových nákladů projektu:
NEINVESTIČNÍ
nákup materiálu:
Materiál - konkrétní vymezení
nákup služeb:
nákup služeb - konkrétní vymezení
cestovné:
cestovné- konkrétní vymezení
osobní náklady:
osobní náklady - konkrétní vymezení
věcné dary:
věcné dary - konkrétní vymezení

Kč,Kč,Kč,Kč,Kč,-

Prohlášení
Je-li žadatel právnickou osobou, uvede osoby s podílem v osobě žadatele:
Jiné osoby mají podíl v osobě žadatele:
ano
Obchodní firma

Sídlo/adresa

IČ/datum narození

Je-li žadatel právnickou osobou, uvede osoby, v nichž má žadatel přímý podíl:
Žadatel má přímý podíl v jiných osobách:
ano
Obchodní firma

Sídlo/adresa

ne
Výše podílu v
%

ne

IČ/datum narození

Výše podílu v
%

Seznam příloh:

Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé.

Sport 2015

Žádost o účelovou neinvestiční dotaci v rámci dotačního programu
"Sport 2017" - právnická osoba
bod 31 příloha 4
V …………………………………….. Dne …………………………………………….
Podpis statutárního zástupce a razítko organizace:

Sport 2015

Příloha č. 17 k usnesení č. 35/2Z/2016

bod 31 příloha 5

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
„Sport 2017“
Název projektu:

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:

Příjemce dotace:

Výše celkových nákladů projektu (v Kč)

Výše přidělené dotace dle čl. I smlouvy (v Kč)

Závazný ukazatel (dle čl. II bod 7 smlouvy)

Popis postupu realizace projektu

Výstupy projektu (počet účastníků projektu a jejich věkové skupiny):

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení:

bod 31 příloha 5

Celkový přehled příjmu projektu
Zdroj příjmu (poskytovatel)

Částka

Celkem

0,00 Kč

Celkový přehled výdajů projektu
Uhrazeno
Číslo
dokladu

Datum
platby

Dodavatel
Účel platby

Částka v kč
plátci DPH uvádějí
částky bez DPH

Z toho dotace

Materiál
*
Služby
*
Cestovné
*
Osobní náklady
*
Věcné dary
*
0,00 Kč

Celkem

0,00Kč

*pravým tlačítkem myši a kliknutím na „Vložit ►“ a „Vložit řádky pod“ lze přidat další řádky

Celkový přehled financování
Celkové příjmy:
Celkové výdaje:
Výdaje hrazené z dotace:
Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

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

Celkem vráceno
Datum odesílání částky zpět na účet poskytovatele:

Datum:

Podpis:

Povinné přílohy: Povinnou přílohou je kopie účetního deníku

0,00 Kč

Příloha č. 18 k usnesení č. 35/2Z/2016

bod 31 příloha 6

METODIKA PRO
DOTAČNÍ PROGRAMY
SPORT 2017
VOLNÝ ČAS 2017

bod 31 příloha 6

A. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
1. Financování
-

správné nastavení financování projektu je důležité již při přípravě. Při realizaci
projektu musí žadatel dodržet podmínky financování stanovené smlouvou, které
vycházejí z údajů uvedených žadatelem v Žádosti o dotaci

Celkové náklady
-

souhrn všech finančních prostředků, které žadatel plánuje vynaložit na realizaci
projektu. Celkové náklady se skládají z požadované dotace a vlastních zdrojů (vč.
ostatních dotací a darů)

Závazný ukazatel
-

-

-

vyjadřuje rozsah spolufinancování projektu žadatelem (podíl dotace na celkových
uznatelných nákladech projektu). Dle Zásad může být maximální podpora 70 %
z celkových nákladů. Závazný ukazatel je stanoven individuálně na základě
Žádosti o dotaci.
v případě, že bude závazný ukazatel překročen (podíl dotace bude vyšší, než je
uvedeno ve smlouvě), musí příjemce část dotace, o kterou byl tento ukazatel
překročen, vrátit zpět poskytovateli.
doporučujeme pečlivě připravovat rozpočty k projektům tak, aby
předpokládané celkové náklady co nejvíce odpovídaly možnostem
žadatele zrealizovat projekt v plném rozsahu. Celkové náklady
nenadhodnocujte. Vyhnete se tak komplikaci s překročením
závazného ukazatele a vrácení části dotace.

Daň z přidané hodnoty
-

-

dotaci nelze použít na úhradu DPH (u plátců DPH). Plátcům DPH je dotace
poskytnuta pouze na plnění bez DPH, tzn., že plátce DPH uvádí v Žádosti celkové
náklady bez DPH.
pro neplátce DPH je DPH uznatelným nákladem. V žádosti uvádí celkové náklady
projektu včetně DPH.

De minimis
-

-

Pravidlo pro poskytování podpory malého rozsahu dle nařízení Komise (EU) č.
1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (zveřejněno v Úředním
věstníku Evropské unie č. 352/2013 na straně L). Jedná se o podporu poskytnutou
jednomu příjemci po dobu tří let v celkové výši max. 200 000 € (v přepočtu
kurzem vyhlášeným Evropskou centrální bankou platným ke dni prvního
poskytnutí veřejné podpory). Za tříleté období se považují fiskální roky používané
k daňovým účelům, tj. doba mezi dvěma ročními uzávěrkami. Jedná se buďto
o kalendářní rok nebo o rok vymezený jinak, např. od 1. 4. do 31. 3. následujícího
roku.
Nová podpora de minimis může být poskytnuta teprve po přezkoumání, zda
v součtu s podporami de minimis, které příjemce obdržel v rozhodném období
fiskálního roku a předchozích dvou fiskálních letech, nepřesáhne výše uvedený
1
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-

limit. Tuto skutečnost ověřuje poskytovatel z údajů uvedených žadatelem
v čestném prohlášení o přijatých podporách de minimis, které je povinnou
přílohou Žádosti.
poskytovatel podpory je povinen informovat příjemce o záměru poskytnout dotaci
za využití pravidla de minimis.
přehled poskytnutých podpor malého rozsahu v režimu de minimis je veřejně
přístupný k nahlédnutí v Centrálním registru na internetových stránkách
Ministerstva
zemědělství:
http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search

2. Termíny realizace
Datum konání akce/akcí
-

v případě konání jednorázové akce je nutné uvést v žádosti přesné datum konání
akce

Termín ukončení realizace projektu
-

tento termín je stanoven dnem, ve kterém jsou ukončeny všechny finanční
operace spojené s realizací podporovaného projektu
k tomuto dni je nutné vyfakturovat a zaúčtovat všechny činnosti
zároveň je nutné, aby i všechny finanční prostředky vynaložené na
realizaci projektu byly k tomuto dni proplaceny z účtu příjemce dotace

3. Rozpočet
- v Žádosti o dotaci musí žadatel uvést druhové členění celkových nákladů projektu
- u každého druhového členění je nutné uvést částku, kterou zde žadatel plánuje
vynaložit a konkrétní vymezení
-

druhové členění projektu
o nákup materiálu (finanční částka za všechen materiál, který žadatel
plánuje k projektu pořídit)
o

nákup služeb (účty za provedené služby, faktury na provedení služeb
poskytnutých k projektu – např. faktura k objednání autobusu, potisk
oblečení, grafické práce, ubytování, služby trenérů na fakturu)

o

úhrada cestovného (řádně vyplněné cestovní příkazy
automobilům, jízdenky na veřejnou dopravu, letenky apod.

o

osobní náklady (dohody o provedení práce, dohody o provedení pracovní
činnosti)

o

nákup věcných darů (dary, které budou zakoupeny a rozdány účastníkům)

k osobním

! Při vyplňování žádosti doporučujeme dobré promyšlení, jaké náklady budou
v projektu využity a pečlivé zařazení jednotlivých nákladů. Změna rozpočtu pak
podléhá schválení poskytovatelem, který vyhoví pouze v odůvodněných
případech!
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B. VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Po vytištění doplňte datum, podpis a razítko.
Písemnou žádost spolu se všemi přílohami je nutné sešít, aby nemohlo dojít ke ztrátě přílohy
(přílohy musí být očíslované a ve stanoveném pořadí).
Písemnou formu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými a
podepsanými přílohami lze zaslat poštou nebo podat osobně na podatelně Krajského úřadu
Ústeckého kraje v zalepené obálce označené:
1) NEOTVÍRAT – SPORT 2017/ VOLNÝ ČAS 2017
2) Plným názvem žadatele o dotaci a jeho sídlem
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

3

bod 31 příloha 6

C. UZAVŘENÍ SMLOUVY
-

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace připravuje poskytovatel

-

smlouva je vypracována na základě ověřeného usnesení příslušného orgánu
Ústeckého kraje, které je zveřejněno zpravidla do 10 dnů od schválení na webu ÚK

-

seznam schválených Žádostí o dotaci je vždy uveden na webových stránkách
Ústeckého kraje v sekci Dotace a granty > Školství, mládež a tělovýchova pod
příslušným dotačním programem. Každý žadatel je informován také individuálně

-

úspěšní žadatelé obdrží na e-mailovou adresu, uvedenou v žádosti, smlouvu
o neinvestiční dotaci a plánovaný rozpočet nákladů projektu, společně s informací
o dalším postupu

1. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
-

smlouva o neinvestiční dotaci obsahuje náležitosti dle zákona 250/2000Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje, schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením
č. 27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.

Kontrola smlouvy
-

příjemce smlouvu pečlivě prostuduje a zkontroluje své údaje. V případě,
že nalezne špatně uvedený údaj, kontaktuje zpět garanta dotačního programu (na
e-mail, ze kterého smlouva přišla).

-

Po zkontrolování údajů příjemce dotace smlouvu 2x vytiskne, opatří ji datem,
podpisem statutárního zástupce a razítkem organizace.

Podpis smlouvy
-

smlouvu podepisuje za poskytovatele hejtman Ústeckého kraje, v případě jeho
nepřítomnosti podepisuje smlouvu statutární zástupce hejtmana ÚK

-

za příjemce podepisuje smlouvu vždy statutární zástupce, případně osoba, která je
pověřena jednat jménem příjemce

-

v případě, že bude smlouva podepsána v zastoupení, je nutné se smlouvou zaslat
také pověření k podpisu smluv pro osobu, která v zastoupení smlouvu podepsala

-

po zkontrolování údajů příjemce dotace smlouvu 2x vytiskne, opatří ji datem,
podpisem statutárního zástupce a razítkem organizace.

2. Podrobný rozpočet financování projektu (dále jen „rozpočet“)
-

rozpočet obdrží žadatel emailem spolu se smlouvou a vyrozuměním

-

rozpočet je předvyplněný na základě informací z Žádosti o dotaci

-

žadatel vyplňuje pouze zeleně vyznačená pole dle údajů vyplněné v Žádosti
o dotaci
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-

pozn: tabulka je nastavena tak, že vyplněná zelená pole sčítá a celkový součet se
ukazuje v posledním šedém poli. Pro kontrolu: celkové plánované náklady se
musí v obou šedých polích rovnat

-

tabulka má nastaveny určité parametry. Vpisovat je možné pouze do zeleně
vyznačených polí (nikam jinam žadatel nic nevyplňuje). Tabulku není možné
kopírovat a vyplňovat jinak.

! pole se
musí rovnat !

vyplňuje žadatel
na základě
žádosti

Úprava rozpočtu při krácení dotace
-

v případě, že nebylo žadateli částečně vyhověno (žadateli je schválena nižší dotace,
než byla požadována), jsou celkové náklady přizpůsobeny schválené dotaci se
zachováním závazného ukazatele (procentuální podíl dotace na celkových
nákladech projektu)

-

v tomto případě si žadatel rozpočet oproti Žádosti o dotaci upraví dle
svých potřeb, tzn. že sníží libovolné položky (nenavyšovat oproti
žádosti)

Kontrola
-

před odesláním si žadatel zkontroluje správné zařazení nákladů do jednotlivých
položek
o nákup materiálu (finanční částka za všechen materiál, který žadatel
plánuje k projektu pořídit)
o

nákup služeb (účty za provedené služby, faktury na provedení služeb
poskytnutých k projektu – např. faktura k objednání autobusu, potisk
oblečení, grafické práce, ubytování, služby trenérů na fakturu)
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o

úhrada cestovného (řádně vyplněné cestovní příkazy
automobilům, jízdenky na veřejnou dopravu, letenky apod.

k osobním

o

osobní náklady (dohody o provedení práce, dohody o provedení pracovní
činnosti)

o

nákup věcných darů (dary, které budou zakoupeny a rozdány účastníkům)

Podpis a odeslání
-

rozpočet podepisuje statutární zástupce, případně osoba, která je pověřena jednat
jménem příjemce (stejná osoba, která podepisuje smlouvu)

-

po vyplnění jednotlivých finančních částek a kontrole rozpočtu jej žadatel 3x
vytiskne a doplní místo, datum a podpis statutárního zástupce (popř. razítko)

Podepsané smlouvy (2x) a rozpočty (3x) vloží žadatel NESEŠITÉ do obálky a zašle obratem
na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje:
Krajský úřad Ústeckého kraje-OSMT
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Obálku opatří názvem dotačního programu.
Po podpisu smlouvy hejtmanem Ústeckého kraje/statutárním zástupcem hejtmana ÚK bude
jeden originál smlouvy a podrobného rozpočtu financování projektu zaslán zpět žadateli na
adresu sídla/kontaktní adresu uvedenou v Žádosti o dotaci.

Zveřejnění smlouvy
-

Smlouva, přesahující 50 000 Kč výši příspěvku, bude včetně všech jejích dodatků
uveřejněna dle zákona č. 250/200 Sb. na úřední desce poskytovatele způsobem
umožňující dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy a to po dobu tří
let ode dne zveřejnění nebo v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb.

D. POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE
-

při realizaci projektu je nutné dodržet veškeré právní předpisy a povinnosti
stanovené smlouvou

1. Obecné
Tyto podmínky jsou identické u všech projektů, vycházejí z platných právních předpisů
a Zásad. Jedná se zejména o povinnosti:
-

vynaložit poskytnuté prostředky výhradně jen v souladu s uzavřenou smlouvou, a to
pouze na výdaje související s realizací podpořeného projektu,

-

prostředky musí být zároveň vynaloženy hospodárně, účelně a efektivně,
6

bod 31 příloha 6

-

vést a sledovat poskytnuté prostředky v odděleném 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,

-

dodržovat veškeré právní předpisy včetně zákona o veřejných zakázkách v platném a
účinném znění,

-

předložit poskytovateli závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace, a to
nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty stanovené ve smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace (termín realizace projektu)

-

uvádět viditelně na veškerých účetních dokladech souvisejících s realizací projektu, že
byl „Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem“,

-

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

-

na hmotných výstupech projektu a na ostatních výstupech typu publikací,
internetových stránek či jiných nosičů uvede příjemce skutečnost, že projekt podpořil
poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v provedení respektující logomanuál
poskytovatele
(viz:
http://www.kr-ustecky.cz/sponzorsky-vzkaz-graficky-manual/d1687662/p1=204744),

-

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli (stačí elektronicky e-mailem), případně upravit
návrh podle námitek poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému
schválení. Za poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená na webových
stránkách,

-

Logo Kraje 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,

-

předložit poskytovateli na vyžádání zprávu o průběhu realizace Projektu,

-

nejdéle do 7 dnů informovat garanta dotačního programu o všech změnách, týkajících
se identifikace příjemce nebo realizace projektu. Jedná se např. o změnu sídla nebo
statutárního zástupce příjemce, dílčí změny v rozpočtu projektu, apod.,

-

vrátit nevyčerpanou část dotace současně při předložení závěrečné zprávy (před
zasláním závěrečné zprávy a části dotace raději kontaktovat garanta dotačního
programu),

-

vrátit dotaci/ její část na výzvu zpět na účet poskytovatele, z něhož byla poskytnuta,
v případě, že Projekt vykáže zisk.

2. Individuální
-

vychází z údajů uvedených žadatelem při podání či doplnění Žádosti, příp.
z podmínek nastavených poskytovatelem ve smlouvě o poskytnutí dotace. Jedná se o:
 termín ukončení realizace projektu a časové vymezení uznatelnosti nákladů
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 závazný ukazatel (podíl dotace na celkových nákladech projektu)
 příp. další závazný ukazatel dle rozhodnutí poskytovatele, např. konkrétní
použití dotace (specifikace)
- je-li příjemce dotace právnickou osobou, je povinen splnit i povinnosti příjemce
v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací,
o poskytnout poskytovateli veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny,
které mohou dle poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace,
o zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných
právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu poskytovatele

3. Vedení odděleného účetnictví
-

účetnictví musí být vedeno tak, aby oddělovalo účetní případy týkající se projektu od
ostatních účetních případů příjemce

-

oddělené účetnictví je nutné vést pod daným účelovým znakem z hlediska poskytnuté
výše dotace i z hlediska nákladů celého projektu

-

účetnictví musí být vedeno takovým způsobem, aby bylo možné vygenerovat záznamy
vedené v hlavní knize a výsledovku projektu (příjmy a výdaje projektu).

-

vést náklady projektu odděleně je povinností i u žadatele, který vede
jednoduché účetnictví

-

při nesplnění povinnosti vést náklady a výnosy projektu v odděleném
účetnictví pod účelovým znakem se žadatel dopouští porušení rozpočtové
kázně s odvodem 10 %

E. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
-

dle smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na projekty v dotačních programech
Ústeckého kraje Sport 2016 a Volný čas 2016 je příjemce dotace povinen předat
poskytovateli dotace písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, spolu
s vyúčtováním čerpání dotace, a to do 30 dnů od ukončení realizace projektu
(smlouva čl.III. odst.6), tzn. do 30 dnů od data ukončení projektu uvedeného ve
smlouvě (čl.II., odst.4) musí být závěrečná zpráva s vyúčtováním doručena na
Krajském úřadě Ústeckého kraje. Rozhodující je datum dodání zprávy do
podatelny Krajského úřadu ÚK.

-

ze závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy nebo vyúčtování
poskytnuté dotace na písemnou žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však
o 10 kalendářních dnů. Písemnou žádost, která obsahuje název a adresu žadatele,
název projektu, kontakt na žadatele, datum ukončení projektu dle smlouvy a důvody
žádosti o prodloužení termínu dodání vyúčtování, stačí zaslat emailem na emailové
adresy níže uvedených garantů jednotlivých dotačních programů nejpozději poslední
den stanovený jako termín dodání závěrečné zprávy
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Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování je vyvěšen na stránkách Ústeckého kraje, pod
záložkou Dotace a granty; Školství, mládež a tělovýchova a příslušným dotačním programem.

Uznatelný náklad
-

uznatelné náklady jsou skutečně vzniklé a nezbytné pro realizaci projektu, vynaložené
na činnosti popsané v Žádosti o dotaci, případně v projektu, a odpovídají požadavkům
na efektivní účelné a hospodářské využití finančních prostředků

-

za uznatelný náklad (současně výdaj) je považován ten, který:
o

vznikl a byl proplacen v období realizace projektu, stanoveném ve smlouvě

o

byl prokazatelně zaplacen z bankovního účtu nebo pokladny příjemce dotace

o

je podložen účetním dokladem (náležitosti dokladu dle zákona o účetnictví č.
563/1991 Sb.)

o

souvisí s realizací projektu a je součástí jeho rozpočtu

o

je přiměřený, tj. musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým a musí být
vynaložen v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti

1. Závěrečná zpráva
-

Vyplnění hlavičky závěrečné zprávy (název projektu, příjemce, číslo smlouvy, celkové
náklady projektu, výše přidělené dotace, závazný ukazatel) provede žadatel dle
smlouvy.

a) Popis postupu realizace projektu vč. dodržování časového harmonogramu
- popis realizace projektu od počátku (sepsání žádosti o dotaci), přes stěžejní akci – co,
kdy, kde a jak se dělo (přesný termín akce, místo konání, náplň akce), až do konce
projektu (sepsání závěrečné zprávy a vyúčtování).
b) Výstupy projektu
- skutečný (nikoliv plánovaný) počet účastníků akce, jejich věková skupina.
c) Přínos projektu pro cílové skupiny
- zpětná vazba účastníků projektu, průběh projektu očima účastníků, přínos pro
účastníky.
d) Celkové zhodnocení
- hodnocení projektu žadatelem, realizátorem projektu.

2. Finanční vypořádání
Finanční vypořádání musí obsahovat:
9

bod 31 příloha 6

-

přehled všech příjmů a výdajů za celý projekt

-

přehled výdajů projektu hrazených z dotace

-

pokud žadatel vede:

a) Podvojné účetnictví
- v případě vedení podvojného účetnictví přikládá žadatel k vyúčtování projektu výpis
z odděleného účetnictví
- příslušné doklady mohou být zkontrolovány na základě veřejnosprávní kontroly
b) Jednoduché účetnictví
- v případě vedení jednoduchého účetnictví přikládá žadatel k vyúčtování vedle výpisu
z odděleného účetnictví také kopie dokladů, které musí být čitelné a identifikovatelné
-

2.1

doklady číslujte a řaďte chronologicky dle tabulky „Celkový přehled
výdajů projektu“. V případě nepřehledného uspořádání dokladů bude
vyúčtování příjemci vráceno k přepracování

Celkový přehled příjmů projektu

Zdroj příjmu (poskytovatel ) - uvedení všech zdrojů financování projektu (např. Ústecký
kraj, vlastní zdroje, sponzorský dar apod.) + Částka, jakou
uvedený zdroj do projektu přispěl.
- Celkový součet těchto příjmů uvedených v závěrečné zprávě
musí být roven nebo nižší součtu celkových plánovaných
nákladů projektu ve smlouvě (poslední strana smlouvy rozpočet celkových plánovaných nákladů projektu).

2.2

Celkový přehled výdajů projektu

Číslo dokladu
Datum platby
Dodavatel
Účel platby
Částka v Kč
Z toho dotace

– tak, jak ho žadatel vede ve svém účetnictví
– datum platby uvedený na dokladu
– ten, kdo dodal zboží, služby apod.
– za co žadatel zaplatil
– kolik Kč celkem žadatel zaplatil
- kolik Kč bylo hrazeno z dotace

Součet sloupce „Částka v Kč“ je stejný jako součet „Celkového přehledu příjmů
projektu“
příjmy = výdaje (viz obrázky)
Součet sloupce „Z toho dotace“ je roven přidělené dotaci Ústeckého kraje
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Zařazení jednotlivých druhů výdajů a dokladování
nákup materiálu
-

finanční částka za všechen materiál, který žadatel plánuje k projektu pořídit

nákup služeb
-

účty za provedené služby, faktury na provedení služeb poskytnutých k projektu –
např. faktura k objednání autobusu, potisk oblečení, grafické práce, ubytování,
služby trenérů na fakturu)

úhrada cestovného
-

-

Výši cestovních náhrad stanovuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění. K doložení výdajů (u jednoduchého účetnictví) slouží kopie vystaveného
cestovního příkazu, vyúčtování pracovní cesty doložené příslušnými doklady:
-

veřejná doprava: výdaje za jízdenky veřejné dopravy a MHD, místenky

-

soukromé vozidlo: amortizace dle vyhlášky MPSV, náhrada za pohonné hmoty
(PHM) vypočtená dle ceny PHM a spotřeby vozidla, (paragon za nákupy PHM
nebo výpočet dle platné vyhlášky)kopie velkého technického průkazu vozidla

-

služební vozidlo: náhrada za PHM (paragon za nákupy PHM nebo výpočet dle
platné vyhlášky)

-

stravné: dle Zákoníku práce a v souladu s interními předpisy (doložit kopii)

-

vedlejší výdaje: např. parkovné (účtenky)

-

ubytování v případě vykázání v rámci cestovného: faktura, příp. zjednodušený
daňový doklad

doložena musí být také úhrada cestovních náhrad pracovníkovi projektu - např. výpis
z účtu, pokladní výdajové doklady

-

výdaje spojené s cestovními náhradami musejí odpovídat cenám obvyklým v místě
a čase realizace projektu
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osobní náklady
-

při dokladování osobních nákladů příjemce dokládá jak existenci pracovněprávního
vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, tak objem a charakter práce, která
byla v rámci projektu tímto zaměstnancem odvedena

-

vyúčtování těchto výdajů projektu (osobní náklady) dokladuje příjemce (jednoduché
účetnictví) např. kopiemi následujících dokumentů, na nichž je vždy uvedena
jednoznačná identifikace pracovníka – jméno, příjmení a zastávané funkce:
 pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o provedení pracovní
činnosti;
 výplatní listina nebo výplatní pásky uvedených pracovníků, případně mzdové
listy;
 mzdové rekapitulace či jiné vhodné formy doložení celkových uznatelných
mzdových nákladů jednotlivých zaměstnanců za sledované období

nákup věcných darů
-

2.3

dary, které budou zakoupeny a rozdány účastníkům

Celkový přehled financování

Celkové příjmy
-

kolik Kč celkem příjemce dotace na projekt získal (=Celkový přehled příjmů projektu,
celkem)

Celkové výdaje
-

kolik Kč celkem příjemce dotace za realizaci projektu vydal (=součet sloupce „Částka
v Kč“)

-

Příjmy, uvedené v kolonce „Celkové příjmy“, nemohou být vyšší než
výdaje, uvedené v kolonce „Celkové výdaje“ – z projektu nesmí být
vykazován zisk!

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech
-

2.4

skutečné % dotace z celkových výdajů (může se lišit od údaje uvedeného ve smlouvě)

Vratka nevyčerpané části dotace

Žadatel vyplňuje pouze v případě, že:
-

byl vykázán vyšší procentuální podíl dotace ve vztahu ke skutečným nákladům
projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel a je tak povinen prostředky, o
které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit ( smlouva, čl.III.,odst.9)
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-

je nutné nevyčerpanou část dotace vrátit, pokud skutečně vynaložené náklady budou
nižší než náklady uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu (smlouva,
čl.III.,odst.10)

-

se projekt neuskuteční a žadatel je tudíž povinen vrátit poskytnutou dotaci zpět
poskytovateli, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti
dozvěděl (smlouva, čl.III.,odst.11)

O skutečnostech vrácení dotace nebo části dotace je třeba poskytovatele předem písemně
upozornit a před zasláním samotné platby zaslat avízo o vrácení dotace na emailové adresy
garantů pro jednotlivé dotační programy.

Neuznatelný náklad
-

do celkových uznatelných nákladů projektu nelze zahrnovat tyto druhy výdajů:
o pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
o úroky, penále, pokuty a jiné sankce
o opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy
o nákupy pozemků a budov
o ztráty z devizových kurtů
o reprezentativní pohoštění
o nájemné s následnou koupí (leasing)

o 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
o
o
o

mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve
veřejných službách a správě
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc)
finanční odměny pro účastníky akce (např. za 1. místo)

F. KONTROLA
-

kontroly jsou prováděny průběžně během celého procesu od přijetí Žádosti až po
ukončení projektu
mezi hlavní cíle všech stupňů kontroly patří zejména prověřování, zda jsou
dodržovány veškeré právní předpisy, zda je zajištěna ochrana veřejných prostředků
proti rizikům a zda nedochází k nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu
nakládání s veřejnými prostředky, resp. zda jsou veřejné prostředky použity ke
stanoveným cílům a účelům

1. Kontrola formálních náležitostí
-

každá Žádost je před zaregistrováním podrobena kontrole formálních náležitostí. Ta
spočívá v kontrole úplnosti žádosti a jejích povinných příloh, podpisů oprávněných
osob, kontrole správnosti a úplnosti uvedených údajů

13

bod 31 příloha 6

2. Administrativní kontrola
-

jedná se o předběžnou administrativní kontrolu, kterou provádí poskytovatel u všech
podpořených projektů. V okamžiku, kdy je na Krajský úřad Ústeckého kraje doručena
závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace, jsou tyto dokumenty podrobeny
kontrole. V případě, že poskytovatel zjistí jakékoliv nedostatky, je o této skutečnosti
příjemce dotace vyrozuměn a je jeho povinností veškeré zjištěné závady odstranit
ve stanoveném termínu. V případě, že příjemce dotace na výzvy nereaguje, bude dále
postupovat dle Čl. IV uzavřené smlouvy.

3. Veřejnosprávní kontrola
-

využití poskytnuté dotace podléhá režimu veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), ze strany poskytovatele. Kontroly provádí zaměstnanci Krajského
úřadu Ústeckého kraje (kontrolní skupina) na základě pověření vystaveného
ředitelem krajského úřadu.

4. Oprávnění kontrolních pracovníků
-

-

-

vstupovat do staveb, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor
kontrolovaných osob, pokud souvisí s předmětem kontroly; nedotknutelnost obydlí je
zaručena;
požadovat na kontrolovaných osobách prokázání totožnosti, aby ve stanovených
lhůtách předložily originální účetní doklady a další písemnosti souvisejících
s prováděnou kontrolou, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní
techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky výrobků nebo zboží a věcí
souvisejících s kontrolovaným projektem;
seznamovat se s utajovanými informacemi, prokážou-li se osvědčením pro příslušný
stupeň utajení;
požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací
o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech;
požadovat vytvoření podmínek pro řádný výkon kontroly a požadovat potřebnou
součinnost;
zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí kontrolované
osobě písemně potvrdit;
požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu
o odstranění zjištěných nedostatků;
používat telekomunikační zařízení kontrolovaných osob v případech, kdy je jejich
použití nezbytné pro zabezpečení kontroly.
ukládat pokuty za neplnění povinností;

5. Povinnosti kontrolního orgánu
-

oznámit zahájení kontroly kontrolované osobě a předložit písemné pověření ke
kontrole
poučit kontrolované osoby s právy a povinnostmi, šetřit jejich práva a oprávněné
zájmy
zjistit skutečný stav věci, kontrolní zjištění prokázat doklady
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-

zajistit řádnou ochranu převzatých dokumentů, pominou-li důvody jejich převzetí,
tyto neprodleně vrátit
vyhotovit protokol o kontrole a doručit stejnopis kontrolované osobě
zachovávat mlčenlivost

6. Povinnosti kontrolované osoby
-

příjemce je povinen umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět
kontrolu čerpání a využití prostředků dotace a v této souvislosti jim vytvořit
podmínky pro řádný výkon kontroly a poskytnout veškerou součinnost, umožnit
nahlížet do účetní evidence. V případě zjištění nedostatků je povinen přijmout
opatření k nápravě a o jejich splnění informovat kontrolní orgán.
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Příloha č. 19 k usnesení č. 36/2Z/2016

bod 32 příloha 1

na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………….. ze dne
………….. vyhlašuje

Dotační program
„Volný čas 2017“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.

Název dotačního programu
„Volný čas 2017“

Zařazení dotačního programu
Děti, mládež, volnočasové aktivity

Účel podpory
Zajištění pravidelných a dlouhodobých aktivit1 dětí a mládeže a podpora
činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží

Důvody podpory stanoveného účelu
 rozvoj zájmové činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží
 zapojení neorganizovaných dětí do pravidelných volnočasových aktivit
 reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže

Sledovaný záměr
Zajištění spolufinancování rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit dětí a
mládeže v regionu.

Body podpory
 vytváření nabídky dlouhodobých volnočasových
organizované i neorganizované děti a mládež,

1

a

dalších

aktivit



široká a účinná propagace účelného trávení volného času



spolupráce jednotlivých organizací působících v oblasti dětí a mládeže



aktivní zapojení široké veřejnosti do volnočasových aktivit dětí a mládeže

pravidelnou a dlouhodobou aktivitou se rozumí pravidelná celoroční činnost
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Forma dotace
Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních nákladů spojených s realizací
projektu podle předložené žádosti.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
z rozpočtu Kraje na stanovený účel
2 mil. Kč

Informace o povaze dotace
Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu nemají charakter veřejné podpory
ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o založení
Evropského společenství).

Výše dotace, výše spoluúčasti příjemce
Minimální výše dotace 30.000,- Kč, maximální výše dotace 50.000,- Kč.
Spoluúčast žadatele nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu,
vynaložených v daném roce
Dotaci nelze použít na úhradu finančních odměn pro účastníky akce.

Okruh žadatelů
Okruh možných žadatelů o dotaci je stanoven článkem IV. odst. 1) Zásad.
Dotační program není určen:
- pro organizace mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu nebo sport,
- pro organizace zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity a
národnostních menšin,
- pro organizace zaměřené na prevenci drog, kriminality a dalších rizikových jevů
chování,
- na projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách.

Lhůta pro podání žádosti
od 16. ledna 2017 do 16. února 2017
(při podávání žádosti o dotaci je rozhodující datum razítka pošty)
V rámci dotačního programu lze podat maximálně 2 žádosti.

Stanovení konzultačního místa na krajském úřadu
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
- odbor školství, mládeže a tělovýchovy (budova B)
kontaktní osoba:
Mgr. Petra Vaverková

Dotační program „Volný čas 2017“ - 2/5
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Kritéria pro hodnocení žádosti
1. Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem
2. Připravenost a realizovatelnost projektu
3. Reálný a průhledný rozpočet nákladů projektu
4. Šíře cílové skupiny
5. Stabilita a zaměření předkladatele, tradice v pořádání volnočasových akcí
v oblasti dětí a mládeže
V případě rovnosti bodů rozhodují body za jednotlivá kritéria tak, jak jsou
uvedená za sebou.

Lhůta pro rozhodnutí
do 30. dubna 2017

Den zveřejnění
15. prosince 2016

Podmínky pro poskytnutí Dotace
Žadatel nejdříve vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových
stránkách Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz / Dotace a granty / Školství, mládež a
tělovýchova / Volný čas 2017). Před tím než tuto žádost elektronicky odešle, vytiskne
ji a opatří razítkem a podpisem oprávněné osoby. Vytištěnou a podepsanou žádost
následně doručí s povinnými přílohami uvedenými v bodě „Povinné přílohy
k žádosti“, tohoto programu. Chybějící povinné přílohy jsou důvodem pro vyřazení
žádosti o Dotaci z dalšího hodnocení.
Písemnou žádost spolu se všemi přílohami je nutné sešít, aby nemohlo dojít ke ztrátě
přílohy (přílohy musí být očíslované a ve stanoveném pořadí).
V případě, že jeden právní subjekt podává více žádostí, vloží všechny své písemné
žádosti do jedné obálky a přiloží pouze jedno paré povinných příloh. V průvodním
dopise pak uvede seznam všech přiložených žádostí a potvrdí, že povinné přílohy jsou
platné pro všechny tyto žádosti.
Pro každý dotační program je nutné podat žádosti s přílohami zvlášť, nelze zaslat
v jedné obálce žádosti do více dotačních programů!
Písemnou formu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými a
podepsanými přílohami lze zaslat poštou nebo podat osobně na podatelně Krajského
úřadu Ústeckého kraje v zalepené obálce označené:
1.) NEOTVÍRAT - „VOLNÝ ČAS 2017“
2.) Plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou (sídlem)
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Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Vzor smlouvy na poskytnutí dotace
dle přílohy tohoto programu

Vzor žádosti o Dotaci
dle přílohy tohoto programu

Vzor finančního vypořádání
dle přílohy tohoto programu

Povinné přílohy k žádosti
Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou následující přílohy:
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost 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;
b) doklady o 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;
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost), a to v kopii;
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
e) 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
● na

zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

jeho majetek nebyla nařízena exekuce,

a to v originále,
f) 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
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statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to
v originále;
g) 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;
h) 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;
i) 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;
j) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu
a nepůsobí jako prostředník, a to v originále
k) 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, včetně informace o případných dalších
žádostech týkajících se tohoto Projektu podaných Poskytovateli v daném
kalendářním roce, a to v originále
l) čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle zveřejněného
formuláře
m) Projekt dle čl. VII Zásad v originále
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Příloha č. 20 k usnesení č. 36/2Z/2016

JID:

/2017/KUUK

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:
……………………….., hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz
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:
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu č.j. …./SMT/2017 ,
uloženého na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
„VOLNÝ ČAS 2017“
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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.

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)
00096, 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……………. (vypíše se účel).

4.

Poskytnutá dotace nemá charakter veřejné podpory ve smyslu článku 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie.

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 .................................... (dále jen ,,projekt“), 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 předložený
příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
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.
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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
1. 1. 2017 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)
finanční odměny pro účastníky akce (finanční dar, výhra).

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
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.
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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
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 školství, mládeže
a tělovýchovy 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
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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.
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.
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 %.
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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 30 dnů. 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 rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání projektu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na –
pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí
(projektem),
b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání
akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu).
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. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. 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.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
5. 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

Přílohy:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet
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Příloha č. 21 k usnesení č. 36/2Z/2016

Žádost o účelovou neinvestiční dotaci v rámci dotačního programu
"Volný čas 2017"
bod 32 příloha 3
Žadatel
Název žadatele:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
Název peněžního ústavu:
Číslo účtu:
Plátce DPH:
Zřizovatel (vyplňují pouze PO):
Adresa zřizovatele (vyplňují
pouze PO):
Číslo účtu zřizovatele (vyplňují
pouze PO):

okres:
obec:

ulice:
č.p./č.or.

PSČ:
DIČ:
Kód banky:

ano

ne

Kód banky:

Volnočasové akce, pořádané
žadatelem v předešlých letech
Doba existence žadatele:
Zaměření žadatele:

Popis cílové skupiny projektu:

Statutární orgán žadatele
Jméno:
Funkce:
Telefon:

Příjmení:

Titul:*

Email:

Osoba odpovědná za realizaci projektu
Jméno:
Příjmení:
Funkce:
Telefon:
Email:
Adresa pro komunikaci, pokud se liší od adresy sídla*:
Jméno:
Příjmení:
Ulice:
Obec:

Titul:*

Titul:*
Č.p./Č.o.:
PSČ:

Projekt
Název:
Účel, na který chce žadatel dotaci
použít:
Termín zahájení a ukončení projektu
Přesný termín stěžejní akce
od:

od:

Volný čas 2017

do:
do:

Žádost o účelovou neinvestiční dotaci v rámci dotačního programu
"Volný čas 2017"
bod 32 příloha 3
Odůvodnění žádosti:

Financování projektu
Požadovaná dotace:
Vlastní zdroje žadatele:
Celkové náklady projektu:
Procentuální podíl dotace:

Členění celkových nákladů projektu:
nákup materiálu:
nákup služeb:
cestovné:
osobní náklady:
věcné dary:

Kč,Kč,Kč,%

NEINVESTIČNÍ
Kč,Kč,Kč,Kč,Kč,-

Prohlášení
Identifikace osob s podílem v právnické
osobě žadatele a výše tohoto podílu: (podílem
je myšlen obchodní podíl dle zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích)

Identifikace právnických osob, v nichž má
žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu:
(podílem je myšlen obchodní podíl dle zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích)

Seznam příloh:

Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé.

V …………………………………….. Dne …………………………………………….
Podpis statutárního zástupce a razítko organizace:

Volný čas 2017

Příloha č. 22 k usnesení č. 36/2Z/2016
bod 32 příloha 4

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace „Volný čas 2017“
Příjemce dotace:

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:

Název projektu:

Výše celkových nákladů projektu (dle rozpočtu ve smlouvě)

,- Kč
Výše přidělené dotace (dle čl. I smlouvy)

,- Kč
Závazný ukazatel (dle čl. II. bod 7 smlouvy)

%
Popis postupu realizace projektu vč. dodržování časového harmonogramu

Výstupy projektu (počet účastníků projektu a jejich věkové skupiny):

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové hodnocení :

Povinné přílohy k finančnímu vypořádání: Povinnou přílohou je v případě vedení podvojného účetnictví výpis z odděleného účetnictví (pod
samostatným ÚZ), v případě vedení jednoduchého účetnictví povinnou přílohou účetní deník + kopie účetních dokladů, označené informací
o tom, že Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.

bod 32 příloha 4

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PROJEKTU
Celkový přehled příjmů projektu
Zdroj příjmu (poskytovatel)

Částka

Celkem

0,00 Kč

Celkový přehled výdajů projektu
Uhrazeno
Číslo
dokladu

Datum
platby

Dodavatel
Účel platby

Částka v kč
plátci DPH uvádějí
částky bez DPH

Z toho dotace

Materiál
*
Celkem materiál
Služby
*
Služby celkem
Cestovné
*
Cestovné celkem
Osobní náklady
*
Osobní náklady celkem
Věcné dary
*
Věcné dary celkem
0,00 Kč

Celkem

0,00Kč

*pravým tlačítkem myši a kliknutím na „Vložit ►“ a „Vložit řádky pod“ lze přidat další řádky

Celkový přehled financování
Celkové příjmy :
Celkové výdaje:
Výdaje hrazené z dotace:
Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
%

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

Celkem vráceno
Datum odesílání částky zpět na účet poskytovatele:

Datum :

0,00 Kč

Podpis :

Povinné přílohy k finančnímu vypořádání: Povinnou přílohou je v případě vedení podvojného účetnictví výpis z odděleného účetnictví (pod
samostatným ÚZ), v případě vedení jednoduchého účetnictví povinnou přílohou účetní deník + kopie účetních dokladů, označené informací
o tom, že Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.

bod 32 příloha 5
Příloha č. 23 k usnesení č. 36/2Z/2016

METODIKA PRO
DOTAČNÍ PROGRAMY
SPORT 2017
VOLNÝ ČAS 2017

bod 32 příloha 5

A. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
1. Financování
-

správné nastavení financování projektu je důležité již při přípravě. Při realizaci
projektu musí žadatel dodržet podmínky financování stanovené smlouvou, které
vycházejí z údajů uvedených žadatelem v Žádosti o dotaci

Celkové náklady
-

souhrn všech finančních prostředků, které žadatel plánuje vynaložit na realizaci
projektu. Celkové náklady se skládají z požadované dotace a vlastních zdrojů (vč.
ostatních dotací a darů)

Závazný ukazatel
-

-

-

vyjadřuje rozsah spolufinancování projektu žadatelem (podíl dotace na celkových
uznatelných nákladech projektu). Dle Zásad může být maximální podpora 70 %
z celkových nákladů. Závazný ukazatel je stanoven individuálně na základě
Žádosti o dotaci.
v případě, že bude závazný ukazatel překročen (podíl dotace bude vyšší, než je
uvedeno ve smlouvě), musí příjemce část dotace, o kterou byl tento ukazatel
překročen, vrátit zpět poskytovateli.
doporučujeme pečlivě připravovat rozpočty k projektům tak, aby
předpokládané celkové náklady co nejvíce odpovídaly možnostem
žadatele zrealizovat projekt v plném rozsahu. Celkové náklady
nenadhodnocujte. Vyhnete se tak komplikaci s překročením
závazného ukazatele a vrácení části dotace.

Daň z přidané hodnoty
-

-

dotaci nelze použít na úhradu DPH (u plátců DPH). Plátcům DPH je dotace
poskytnuta pouze na plnění bez DPH, tzn., že plátce DPH uvádí v Žádosti celkové
náklady bez DPH.
pro neplátce DPH je DPH uznatelným nákladem. V žádosti uvádí celkové náklady
projektu včetně DPH.

De minimis
-

-

Pravidlo pro poskytování podpory malého rozsahu dle nařízení Komise (EU) č.
1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (zveřejněno v Úředním
věstníku Evropské unie č. 352/2013 na straně L). Jedná se o podporu poskytnutou
jednomu příjemci po dobu tří let v celkové výši max. 200 000 € (v přepočtu
kurzem vyhlášeným Evropskou centrální bankou platným ke dni prvního
poskytnutí veřejné podpory). Za tříleté období se považují fiskální roky používané
k daňovým účelům, tj. doba mezi dvěma ročními uzávěrkami. Jedná se buďto
o kalendářní rok nebo o rok vymezený jinak, např. od 1. 4. do 31. 3. následujícího
roku.
Nová podpora de minimis může být poskytnuta teprve po přezkoumání, zda
v součtu s podporami de minimis, které příjemce obdržel v rozhodném období
fiskálního roku a předchozích dvou fiskálních letech, nepřesáhne výše uvedený
1
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-

limit. Tuto skutečnost ověřuje poskytovatel z údajů uvedených žadatelem
v čestném prohlášení o přijatých podporách de minimis, které je povinnou
přílohou Žádosti.
poskytovatel podpory je povinen informovat příjemce o záměru poskytnout dotaci
za využití pravidla de minimis.
přehled poskytnutých podpor malého rozsahu v režimu de minimis je veřejně
přístupný k nahlédnutí v Centrálním registru na internetových stránkách
Ministerstva
zemědělství:
http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search

2. Termíny realizace
Datum konání akce/akcí
-

v případě konání jednorázové akce je nutné uvést v žádosti přesné datum konání
akce

Termín ukončení realizace projektu
-

tento termín je stanoven dnem, ve kterém jsou ukončeny všechny finanční
operace spojené s realizací podporovaného projektu
k tomuto dni je nutné vyfakturovat a zaúčtovat všechny činnosti
zároveň je nutné, aby i všechny finanční prostředky vynaložené na
realizaci projektu byly k tomuto dni proplaceny z účtu příjemce dotace

3. Rozpočet
- v Žádosti o dotaci musí žadatel uvést druhové členění celkových nákladů projektu
- u každého druhového členění je nutné uvést částku, kterou zde žadatel plánuje
vynaložit a konkrétní vymezení
-

druhové členění projektu
o nákup materiálu (finanční částka za všechen materiál, který žadatel
plánuje k projektu pořídit)
o

nákup služeb (účty za provedené služby, faktury na provedení služeb
poskytnutých k projektu – např. faktura k objednání autobusu, potisk
oblečení, grafické práce, ubytování, služby trenérů na fakturu)

o

úhrada cestovného (řádně vyplněné cestovní příkazy
automobilům, jízdenky na veřejnou dopravu, letenky apod.

o

osobní náklady (dohody o provedení práce, dohody o provedení pracovní
činnosti)

o

nákup věcných darů (dary, které budou zakoupeny a rozdány účastníkům)

k osobním

! Při vyplňování žádosti doporučujeme dobré promyšlení, jaké náklady budou
v projektu využity a pečlivé zařazení jednotlivých nákladů. Změna rozpočtu pak
podléhá schválení poskytovatelem, který vyhoví pouze v odůvodněných
případech!

2
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B. VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Po vytištění doplňte datum, podpis a razítko.
Písemnou žádost spolu se všemi přílohami je nutné sešít, aby nemohlo dojít ke ztrátě přílohy
(přílohy musí být očíslované a ve stanoveném pořadí).
Písemnou formu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými a
podepsanými přílohami lze zaslat poštou nebo podat osobně na podatelně Krajského úřadu
Ústeckého kraje v zalepené obálce označené:
1) NEOTVÍRAT – SPORT 2017/ VOLNÝ ČAS 2017
2) Plným názvem žadatele o dotaci a jeho sídlem
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

3
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C. UZAVŘENÍ SMLOUVY
-

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace připravuje poskytovatel

-

smlouva je vypracována na základě ověřeného usnesení příslušného orgánu
Ústeckého kraje, které je zveřejněno zpravidla do 10 dnů od schválení na webu ÚK

-

seznam schválených Žádostí o dotaci je vždy uveden na webových stránkách
Ústeckého kraje v sekci Dotace a granty > Školství, mládež a tělovýchova pod
příslušným dotačním programem. Každý žadatel je informován také individuálně

-

úspěšní žadatelé obdrží na e-mailovou adresu, uvedenou v žádosti, smlouvu
o neinvestiční dotaci a plánovaný rozpočet nákladů projektu, společně s informací
o dalším postupu

1. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
-

smlouva o neinvestiční dotaci obsahuje náležitosti dle zákona 250/2000Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje, schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením
č. 27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.

Kontrola smlouvy
-

příjemce smlouvu pečlivě prostuduje a zkontroluje své údaje. V případě,
že nalezne špatně uvedený údaj, kontaktuje zpět garanta dotačního programu (na
e-mail, ze kterého smlouva přišla).

-

Po zkontrolování údajů příjemce dotace smlouvu 2x vytiskne, opatří ji datem,
podpisem statutárního zástupce a razítkem organizace.

Podpis smlouvy
-

smlouvu podepisuje za poskytovatele hejtman Ústeckého kraje, v případě jeho
nepřítomnosti podepisuje smlouvu statutární zástupce hejtmana ÚK

-

za příjemce podepisuje smlouvu vždy statutární zástupce, případně osoba, která je
pověřena jednat jménem příjemce

-

v případě, že bude smlouva podepsána v zastoupení, je nutné se smlouvou zaslat
také pověření k podpisu smluv pro osobu, která v zastoupení smlouvu podepsala

-

po zkontrolování údajů příjemce dotace smlouvu 2x vytiskne, opatří ji datem,
podpisem statutárního zástupce a razítkem organizace.

2. Podrobný rozpočet financování projektu (dále jen „rozpočet“)
-

rozpočet obdrží žadatel emailem spolu se smlouvou a vyrozuměním

-

rozpočet je předvyplněný na základě informací z Žádosti o dotaci

-

žadatel vyplňuje pouze zeleně vyznačená pole dle údajů vyplněné v Žádosti
o dotaci
4
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-

pozn: tabulka je nastavena tak, že vyplněná zelená pole sčítá a celkový součet se
ukazuje v posledním šedém poli. Pro kontrolu: celkové plánované náklady se
musí v obou šedých polích rovnat

-

tabulka má nastaveny určité parametry. Vpisovat je možné pouze do zeleně
vyznačených polí (nikam jinam žadatel nic nevyplňuje). Tabulku není možné
kopírovat a vyplňovat jinak.

! pole se
musí rovnat !

vyplňuje žadatel
na základě
žádosti

Úprava rozpočtu při krácení dotace
-

v případě, že nebylo žadateli částečně vyhověno (žadateli je schválena nižší dotace,
než byla požadována), jsou celkové náklady přizpůsobeny schválené dotaci se
zachováním závazného ukazatele (procentuální podíl dotace na celkových
nákladech projektu)

-

v tomto případě si žadatel rozpočet oproti Žádosti o dotaci upraví dle
svých potřeb, tzn. že sníží libovolné položky (nenavyšovat oproti
žádosti)

Kontrola
-

před odesláním si žadatel zkontroluje správné zařazení nákladů do jednotlivých
položek
o nákup materiálu (finanční částka za všechen materiál, který žadatel
plánuje k projektu pořídit)
o

nákup služeb (účty za provedené služby, faktury na provedení služeb
poskytnutých k projektu – např. faktura k objednání autobusu, potisk
oblečení, grafické práce, ubytování, služby trenérů na fakturu)
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o

úhrada cestovného (řádně vyplněné cestovní příkazy
automobilům, jízdenky na veřejnou dopravu, letenky apod.

k osobním

o

osobní náklady (dohody o provedení práce, dohody o provedení pracovní
činnosti)

o

nákup věcných darů (dary, které budou zakoupeny a rozdány účastníkům)

Podpis a odeslání
-

rozpočet podepisuje statutární zástupce, případně osoba, která je pověřena jednat
jménem příjemce (stejná osoba, která podepisuje smlouvu)

-

po vyplnění jednotlivých finančních částek a kontrole rozpočtu jej žadatel 3x
vytiskne a doplní místo, datum a podpis statutárního zástupce (popř. razítko)

Podepsané smlouvy (2x) a rozpočty (3x) vloží žadatel NESEŠITÉ do obálky a zašle obratem
na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje:
Krajský úřad Ústeckého kraje-OSMT
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Obálku opatří názvem dotačního programu.
Po podpisu smlouvy hejtmanem Ústeckého kraje/statutárním zástupcem hejtmana ÚK bude
jeden originál smlouvy a podrobného rozpočtu financování projektu zaslán zpět žadateli na
adresu sídla/kontaktní adresu uvedenou v Žádosti o dotaci.

Zveřejnění smlouvy
-

Smlouva, přesahující 50 000 Kč výši příspěvku, bude včetně všech jejích dodatků
uveřejněna dle zákona č. 250/200 Sb. na úřední desce poskytovatele způsobem
umožňující dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy a to po dobu tří
let ode dne zveřejnění nebo v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb.

D. POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE
-

při realizaci projektu je nutné dodržet veškeré právní předpisy a povinnosti
stanovené smlouvou

1. Obecné
Tyto podmínky jsou identické u všech projektů, vycházejí z platných právních předpisů
a Zásad. Jedná se zejména o povinnosti:
-

vynaložit poskytnuté prostředky výhradně jen v souladu s uzavřenou smlouvou, a to
pouze na výdaje související s realizací podpořeného projektu,

-

prostředky musí být zároveň vynaloženy hospodárně, účelně a efektivně,
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-

vést a sledovat poskytnuté prostředky v odděleném 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,

-

dodržovat veškeré právní předpisy včetně zákona o veřejných zakázkách v platném a
účinném znění,

-

předložit poskytovateli závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace, a to
nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty stanovené ve smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace (termín realizace projektu)

-

uvádět viditelně na veškerých účetních dokladech souvisejících s realizací projektu, že
byl „Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem“,

-

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

-

na hmotných výstupech projektu a na ostatních výstupech typu publikací,
internetových stránek či jiných nosičů uvede příjemce skutečnost, že projekt podpořil
poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v provedení respektující logomanuál
poskytovatele
(viz:
http://www.kr-ustecky.cz/sponzorsky-vzkaz-graficky-manual/d1687662/p1=204744),

-

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli (stačí elektronicky e-mailem), případně upravit
návrh podle námitek poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému
schválení. Za poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená na webových
stránkách,

-

Logo Kraje 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,

-

předložit poskytovateli na vyžádání zprávu o průběhu realizace Projektu,

-

nejdéle do 7 dnů informovat garanta dotačního programu o všech změnách, týkajících
se identifikace příjemce nebo realizace projektu. Jedná se např. o změnu sídla nebo
statutárního zástupce příjemce, dílčí změny v rozpočtu projektu, apod.,

-

vrátit nevyčerpanou část dotace současně při předložení závěrečné zprávy (před
zasláním závěrečné zprávy a části dotace raději kontaktovat garanta dotačního
programu),

-

vrátit dotaci/ její část na výzvu zpět na účet poskytovatele, z něhož byla poskytnuta,
v případě, že Projekt vykáže zisk.

2. Individuální
-

vychází z údajů uvedených žadatelem při podání či doplnění Žádosti, příp.
z podmínek nastavených poskytovatelem ve smlouvě o poskytnutí dotace. Jedná se o:
 termín ukončení realizace projektu a časové vymezení uznatelnosti nákladů
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 závazný ukazatel (podíl dotace na celkových nákladech projektu)
 příp. další závazný ukazatel dle rozhodnutí poskytovatele, např. konkrétní
použití dotace (specifikace)
- je-li příjemce dotace právnickou osobou, je povinen splnit i povinnosti příjemce
v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací,
o poskytnout poskytovateli veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny,
které mohou dle poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace,
o zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných
právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu poskytovatele

3. Vedení odděleného účetnictví
-

účetnictví musí být vedeno tak, aby oddělovalo účetní případy týkající se projektu od
ostatních účetních případů příjemce

-

oddělené účetnictví je nutné vést pod daným účelovým znakem z hlediska poskytnuté
výše dotace i z hlediska nákladů celého projektu

-

účetnictví musí být vedeno takovým způsobem, aby bylo možné vygenerovat záznamy
vedené v hlavní knize a výsledovku projektu (příjmy a výdaje projektu).

-

vést náklady projektu odděleně je povinností i u žadatele, který vede
jednoduché účetnictví

-

při nesplnění povinnosti vést náklady a výnosy projektu v odděleném
účetnictví pod účelovým znakem se žadatel dopouští porušení rozpočtové
kázně s odvodem 10 %

E. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
-

dle smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na projekty v dotačních programech
Ústeckého kraje Sport 2016 a Volný čas 2016 je příjemce dotace povinen předat
poskytovateli dotace písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, spolu
s vyúčtováním čerpání dotace, a to do 30 dnů od ukončení realizace projektu
(smlouva čl.III. odst.6), tzn. do 30 dnů od data ukončení projektu uvedeného ve
smlouvě (čl.II., odst.4) musí být závěrečná zpráva s vyúčtováním doručena na
Krajském úřadě Ústeckého kraje. Rozhodující je datum dodání zprávy do
podatelny Krajského úřadu ÚK.

-

ze závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy nebo vyúčtování
poskytnuté dotace na písemnou žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však
o 10 kalendářních dnů. Písemnou žádost, která obsahuje název a adresu žadatele,
název projektu, kontakt na žadatele, datum ukončení projektu dle smlouvy a důvody
žádosti o prodloužení termínu dodání vyúčtování, stačí zaslat emailem na emailové
adresy níže uvedených garantů jednotlivých dotačních programů nejpozději poslední
den stanovený jako termín dodání závěrečné zprávy
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Formulář závěrečné zprávy a vyúčtování je vyvěšen na stránkách Ústeckého kraje, pod
záložkou Dotace a granty; Školství, mládež a tělovýchova a příslušným dotačním programem.

Uznatelný náklad
-

uznatelné náklady jsou skutečně vzniklé a nezbytné pro realizaci projektu, vynaložené
na činnosti popsané v Žádosti o dotaci, případně v projektu, a odpovídají požadavkům
na efektivní účelné a hospodářské využití finančních prostředků

-

za uznatelný náklad (současně výdaj) je považován ten, který:
o

vznikl a byl proplacen v období realizace projektu, stanoveném ve smlouvě

o

byl prokazatelně zaplacen z bankovního účtu nebo pokladny příjemce dotace

o

je podložen účetním dokladem (náležitosti dokladu dle zákona o účetnictví č.
563/1991 Sb.)

o

souvisí s realizací projektu a je součástí jeho rozpočtu

o

je přiměřený, tj. musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým a musí být
vynaložen v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti

1. Závěrečná zpráva
-

Vyplnění hlavičky závěrečné zprávy (název projektu, příjemce, číslo smlouvy, celkové
náklady projektu, výše přidělené dotace, závazný ukazatel) provede žadatel dle
smlouvy.

a) Popis postupu realizace projektu vč. dodržování časového harmonogramu
- popis realizace projektu od počátku (sepsání žádosti o dotaci), přes stěžejní akci – co,
kdy, kde a jak se dělo (přesný termín akce, místo konání, náplň akce), až do konce
projektu (sepsání závěrečné zprávy a vyúčtování).
b) Výstupy projektu
- skutečný (nikoliv plánovaný) počet účastníků akce, jejich věková skupina.
c) Přínos projektu pro cílové skupiny
- zpětná vazba účastníků projektu, průběh projektu očima účastníků, přínos pro
účastníky.
d) Celkové zhodnocení
- hodnocení projektu žadatelem, realizátorem projektu.

2. Finanční vypořádání
Finanční vypořádání musí obsahovat:
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-

přehled všech příjmů a výdajů za celý projekt

-

přehled výdajů projektu hrazených z dotace

-

pokud žadatel vede:

a) Podvojné účetnictví
- v případě vedení podvojného účetnictví přikládá žadatel k vyúčtování projektu výpis
z odděleného účetnictví
- příslušné doklady mohou být zkontrolovány na základě veřejnosprávní kontroly
b) Jednoduché účetnictví
- v případě vedení jednoduchého účetnictví přikládá žadatel k vyúčtování vedle výpisu
z odděleného účetnictví také kopie dokladů, které musí být čitelné a identifikovatelné
-

2.1

doklady číslujte a řaďte chronologicky dle tabulky „Celkový přehled
výdajů projektu“. V případě nepřehledného uspořádání dokladů bude
vyúčtování příjemci vráceno k přepracování

Celkový přehled příjmů projektu

Zdroj příjmu (poskytovatel ) - uvedení všech zdrojů financování projektu (např. Ústecký
kraj, vlastní zdroje, sponzorský dar apod.) + Částka, jakou
uvedený zdroj do projektu přispěl.
- Celkový součet těchto příjmů uvedených v závěrečné zprávě
musí být roven nebo nižší součtu celkových plánovaných
nákladů projektu ve smlouvě (poslední strana smlouvy rozpočet celkových plánovaných nákladů projektu).

2.2

Celkový přehled výdajů projektu

Číslo dokladu
Datum platby
Dodavatel
Účel platby
Částka v Kč
Z toho dotace

– tak, jak ho žadatel vede ve svém účetnictví
– datum platby uvedený na dokladu
– ten, kdo dodal zboží, služby apod.
– za co žadatel zaplatil
– kolik Kč celkem žadatel zaplatil
- kolik Kč bylo hrazeno z dotace

Součet sloupce „Částka v Kč“ je stejný jako součet „Celkového přehledu příjmů
projektu“
příjmy = výdaje (viz obrázky)
Součet sloupce „Z toho dotace“ je roven přidělené dotaci Ústeckého kraje
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Zařazení jednotlivých druhů výdajů a dokladování
nákup materiálu
-

finanční částka za všechen materiál, který žadatel plánuje k projektu pořídit

nákup služeb
-

účty za provedené služby, faktury na provedení služeb poskytnutých k projektu –
např. faktura k objednání autobusu, potisk oblečení, grafické práce, ubytování,
služby trenérů na fakturu)

úhrada cestovného
-

-

Výši cestovních náhrad stanovuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění. K doložení výdajů (u jednoduchého účetnictví) slouží kopie vystaveného
cestovního příkazu, vyúčtování pracovní cesty doložené příslušnými doklady:
-

veřejná doprava: výdaje za jízdenky veřejné dopravy a MHD, místenky

-

soukromé vozidlo: amortizace dle vyhlášky MPSV, náhrada za pohonné hmoty
(PHM) vypočtená dle ceny PHM a spotřeby vozidla, (paragon za nákupy PHM
nebo výpočet dle platné vyhlášky)kopie velkého technického průkazu vozidla

-

služební vozidlo: náhrada za PHM (paragon za nákupy PHM nebo výpočet dle
platné vyhlášky)

-

stravné: dle Zákoníku práce a v souladu s interními předpisy (doložit kopii)

-

vedlejší výdaje: např. parkovné (účtenky)

-

ubytování v případě vykázání v rámci cestovného: faktura, příp. zjednodušený
daňový doklad

doložena musí být také úhrada cestovních náhrad pracovníkovi projektu - např. výpis
z účtu, pokladní výdajové doklady

-

výdaje spojené s cestovními náhradami musejí odpovídat cenám obvyklým v místě
a čase realizace projektu
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osobní náklady
-

při dokladování osobních nákladů příjemce dokládá jak existenci pracovněprávního
vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, tak objem a charakter práce, která
byla v rámci projektu tímto zaměstnancem odvedena

-

vyúčtování těchto výdajů projektu (osobní náklady) dokladuje příjemce (jednoduché
účetnictví) např. kopiemi následujících dokumentů, na nichž je vždy uvedena
jednoznačná identifikace pracovníka – jméno, příjmení a zastávané funkce:
 pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o provedení pracovní
činnosti;
 výplatní listina nebo výplatní pásky uvedených pracovníků, případně mzdové
listy;
 mzdové rekapitulace či jiné vhodné formy doložení celkových uznatelných
mzdových nákladů jednotlivých zaměstnanců za sledované období

nákup věcných darů
-

2.3

dary, které budou zakoupeny a rozdány účastníkům

Celkový přehled financování

Celkové příjmy
-

kolik Kč celkem příjemce dotace na projekt získal (=Celkový přehled příjmů projektu,
celkem)

Celkové výdaje
-

kolik Kč celkem příjemce dotace za realizaci projektu vydal (=součet sloupce „Částka
v Kč“)

-

Příjmy, uvedené v kolonce „Celkové příjmy“, nemohou být vyšší než
výdaje, uvedené v kolonce „Celkové výdaje“ – z projektu nesmí být
vykazován zisk!

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech
-

2.4

skutečné % dotace z celkových výdajů (může se lišit od údaje uvedeného ve smlouvě)

Vratka nevyčerpané části dotace

Žadatel vyplňuje pouze v případě, že:
-

byl vykázán vyšší procentuální podíl dotace ve vztahu ke skutečným nákladům
projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel a je tak povinen prostředky, o
které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit ( smlouva, čl.III.,odst.9)
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-

je nutné nevyčerpanou část dotace vrátit, pokud skutečně vynaložené náklady budou
nižší než náklady uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu (smlouva,
čl.III.,odst.10)

-

se projekt neuskuteční a žadatel je tudíž povinen vrátit poskytnutou dotaci zpět
poskytovateli, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti
dozvěděl (smlouva, čl.III.,odst.11)

O skutečnostech vrácení dotace nebo části dotace je třeba poskytovatele předem písemně
upozornit a před zasláním samotné platby zaslat avízo o vrácení dotace na emailové adresy
garantů pro jednotlivé dotační programy.

Neuznatelný náklad
-

do celkových uznatelných nákladů projektu nelze zahrnovat tyto druhy výdajů:
o pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
o úroky, penále, pokuty a jiné sankce
o opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy
o nákupy pozemků a budov
o ztráty z devizových kurtů
o reprezentativní pohoštění
o nájemné s následnou koupí (leasing)

o 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
o
o
o

mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve
veřejných službách a správě
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc)
finanční odměny pro účastníky akce (např. za 1. místo)

F. KONTROLA
-

kontroly jsou prováděny průběžně během celého procesu od přijetí Žádosti až po
ukončení projektu
mezi hlavní cíle všech stupňů kontroly patří zejména prověřování, zda jsou
dodržovány veškeré právní předpisy, zda je zajištěna ochrana veřejných prostředků
proti rizikům a zda nedochází k nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu
nakládání s veřejnými prostředky, resp. zda jsou veřejné prostředky použity ke
stanoveným cílům a účelům

1. Kontrola formálních náležitostí
-

každá Žádost je před zaregistrováním podrobena kontrole formálních náležitostí. Ta
spočívá v kontrole úplnosti žádosti a jejích povinných příloh, podpisů oprávněných
osob, kontrole správnosti a úplnosti uvedených údajů
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2. Administrativní kontrola
-

jedná se o předběžnou administrativní kontrolu, kterou provádí poskytovatel u všech
podpořených projektů. V okamžiku, kdy je na Krajský úřad Ústeckého kraje doručena
závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace, jsou tyto dokumenty podrobeny
kontrole. V případě, že poskytovatel zjistí jakékoliv nedostatky, je o této skutečnosti
příjemce dotace vyrozuměn a je jeho povinností veškeré zjištěné závady odstranit
ve stanoveném termínu. V případě, že příjemce dotace na výzvy nereaguje, bude dále
postupovat dle Čl. IV uzavřené smlouvy.

3. Veřejnosprávní kontrola
-

využití poskytnuté dotace podléhá režimu veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), ze strany poskytovatele. Kontroly provádí zaměstnanci Krajského
úřadu Ústeckého kraje (kontrolní skupina) na základě pověření vystaveného
ředitelem krajského úřadu.

4. Oprávnění kontrolních pracovníků
-

-

-

vstupovat do staveb, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor
kontrolovaných osob, pokud souvisí s předmětem kontroly; nedotknutelnost obydlí je
zaručena;
požadovat na kontrolovaných osobách prokázání totožnosti, aby ve stanovených
lhůtách předložily originální účetní doklady a další písemnosti souvisejících
s prováděnou kontrolou, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní
techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky výrobků nebo zboží a věcí
souvisejících s kontrolovaným projektem;
seznamovat se s utajovanými informacemi, prokážou-li se osvědčením pro příslušný
stupeň utajení;
požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací
o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech;
požadovat vytvoření podmínek pro řádný výkon kontroly a požadovat potřebnou
součinnost;
zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí kontrolované
osobě písemně potvrdit;
požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu
o odstranění zjištěných nedostatků;
používat telekomunikační zařízení kontrolovaných osob v případech, kdy je jejich
použití nezbytné pro zabezpečení kontroly.
ukládat pokuty za neplnění povinností;

5. Povinnosti kontrolního orgánu
-

oznámit zahájení kontroly kontrolované osobě a předložit písemné pověření ke
kontrole
poučit kontrolované osoby s právy a povinnostmi, šetřit jejich práva a oprávněné
zájmy
zjistit skutečný stav věci, kontrolní zjištění prokázat doklady
14
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-

zajistit řádnou ochranu převzatých dokumentů, pominou-li důvody jejich převzetí,
tyto neprodleně vrátit
vyhotovit protokol o kontrole a doručit stejnopis kontrolované osobě
zachovávat mlčenlivost

6. Povinnosti kontrolované osoby
-

příjemce je povinen umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět
kontrolu čerpání a využití prostředků dotace a v této souvislosti jim vytvořit
podmínky pro řádný výkon kontroly a poskytnout veškerou součinnost, umožnit
nahlížet do účetní evidence. V případě zjištění nedostatků je povinen přijmout
opatření k nápravě a o jejich splnění informovat kontrolní orgán.
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Příloha č. 24 k usnesení č. 37/2Z/2016
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na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…/2016 ze dne
........... vyhlašuje

Dotační program

„Prevence rizikového chování v Ústeckém
kraji v roce 2017“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.

Název dotačního programu
„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017“

Zařazení dotačního programu
děti, mládež, školy a školská zařízení, primární prevence rizikového chování

Účel podpory
Zajištění spolufinancování aktivit v oblasti prevence rizikového chování pro rok 2017
pro školy a školská zařízení.

Důvody podpory stanoveného účelu
● Začlenění programů prevence rizikového chování do výuky

● Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování

Sledovaný záměr
Podpora škol a školských zařízení, které jsou samy realizátory programů prevence
rizikového chování.
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Body podpory
1. Začlenění programů specifické primární prevence do výuky (středně a dlouhodobá
práce s kolektivem, skupinou, navazující aktivity, dlouhodobé programy primární
prevence) – nikoliv jednorázová akce!
3. Podpora vzniku a vzdělávání preventivních týmů škol – výjezd preventivního týmu
(3-4 pedagogové z jedné školy), 2 noci, max. 250,- Kč/den/osoba (ubytování, strava) –
pouze na akreditovaný program
4. Vzdělávání celých pedagogických sborů v oblasti specifické primární prevence –
lektorné (bez výjezdu).
5. Adaptační kurzy pro žáky, studenty (výhradně charakteru a náplně specifické
primární prevence – hrazeno ubytování, strava a cestovné na max. 2 noci (max. 20 000,Kč na školu) + hrazeno lektorné a preventivní aktivity při výjezdu (materiál pro využití
volného času na kurzu a volnočasová náplň kurzu je neuznatelným nákladem!)

Forma dotace
Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních nákladů spojených s realizací
projektu podle předložené žádosti.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
z rozpočtu Kraje na stanovený účel
1 mil. Kč

Informace o povaze dotace
Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu nemají charakter veřejné podpory
ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o založení
Evropského společenství).
Finanční prostředky budou Ústeckým krajem školám zřizovaným krajem poskytnuty
jako navýšení příspěvku provozních výdajů. Školám jiných zřizovatelů bude
příspěvek vyplacen dle Zákona o krajích, na základě podepsané smlouvy o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace k realizaci dotačního programu „Prevence
rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017“.

Výše dotace, výše spoluúčasti příjemce
Minimální výše poskytované dotace činí 10 000 Kč. Maximální výše dotace 50 000
Kč. Dotace je poskytována ve výši 100%, spoluúčast žadatele není požadována.

Okruh žadatelů
Školy a školská zařízení v Ústeckém kraji bez ohledu na zřizovatele.

bod 33 příloha 1

Lhůta pro podání žádosti
od 15. ledna 2017 do 15. února 2017
(rozhodující je datum razítka pošty nebo podatelny KÚ ÚK)
Maximální počet žádostí na jednoho žadatele jsou 2.

Stanovení konzultačního místa na krajském úřadu
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
- odbor školství, mládeže a tělovýchovy (budova B)
kontaktní osoba:
Mgr. Petra Vaverková

e-mail: vaverkova.p@kr-ustecky.cz

telefon : 475 657 951

Kriteria pro hodnocení žádosti
1.
2.
3.
4.
5.

Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem
Připravenost a realizovatelnost projektu
Metody a formy, jakými je projekt realizován
Reálný a průhledný rozpočet nákladů projektu
Včasné doručení závěrečné zprávy v předešlém roce (byl-li v něm žadateli
podpořen projekt)
V případě rovnosti bodů rozhodují body za jednotlivá kritéria tak, jak jsou
uvedená za sebou.

Lhůta pro rozhodnutí
do 30. dubna 2017

Den zveřejnění
15. prosince 2016

Podmínky pro poskytnutí Dotace
Žadatelé podají svoje žádosti o dotaci na předepsaném formuláři (viz. příloha)
v jednom vyhotovení a sešité. Žádost nesmí být vyplněna rukou. V případě, že jeden
právní subjekt podává více žádostí, vloží všechny své písemné žádosti do jedné obálky
a přiloží pouze jedno paré povinné přílohy. V průvodním dopise pak uvede seznam
přiložených žádostí a potvrdí, že povinná příloha je platná pro všechny tyto žádosti.
Písemnou formu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s podepsanou přílohou
lze zaslat poštou nebo podat osobně na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje
v zalepené obálce označené:
1) NEOTVÍRAT - „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce
2017“
2) Plným názvem žadatele o dotaci a jeho adresou (sídlem)
Adresa doručení:
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Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Zároveň pošle žadatel vyplněnou žádost e-mailem na adresu:
vaverkova.p@kr-ustecky.cz
Žádosti se nevracejí. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2017.

Vzor smlouvy na poskytnutí Dotace
dle přílohy tohoto programu

Vzor žádosti o Dotaci
dle přílohy tohoto programu

Vzor finančního vypořádání
dle přílohy tohoto programu

Povinné přílohy k žádosti
Nedílnou součástí žádosti o dotaci je následující příloha:
1. Minimální preventivní program žadatele
Chybějící povinná příloha je důvodem k vyřazení žádosti z dalšího hodnocení.

Termín vyúčtování
Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití rozpočtových prostředků v souladu
s účely, pro které byly poskytnuty, a za jejich řádné a oddělené sledování v podvojném
účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění.
Finanční prostředky dotace lze použít do 31. 12. 2017 a nelze je převádět do roku
následujícího. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace musí být zasláno odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje nejpozději do 13. 1.
2018 na formuláři, který bude zveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz.
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Příloha č. 25 k usnesení č. 37/2Z/2016

JID:

/2017/KUUK

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

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE V RÁMCI
DOTAČNÍHO PROGRAMU
„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017“
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:
…………………, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
(název):
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
(dále jen ,,příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE V RÁMCI
DOTAČNÍHO PROGRAMU
„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017“
(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.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady 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)
00092, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31.
12. 2017.

2.

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

3.

Dotace je poskytnuta na……………. (vypíše se účel).

4.

Poskytnutá dotace nemá charakter veřejné podpory ve smyslu článku 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie.
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 .................................... (dále jen ,,projekt“), 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 předložený
příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za
neuznatelný náklad označují následující náklady:
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………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
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 31. 12. 2017. 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
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, nepřítomnost, nemoc).

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet zřizovatele
příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 100 %. 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
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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 13. 1. 2018. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit
závěrečné vyúčtování čerpání dotace. Ze závažných důvodů může být termín
předložení závěrečné zprávy nebo vyúčtování poskytnuté dotace na žádost
příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.
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,

1. 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.
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2. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
3. 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.
4. 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.
5. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
6. 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.
7. 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.
8. 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:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
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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 30 dnů. 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

strana 6 / 8

bod 33 příloha 2

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 rozsahu, a to
nejméně po dobu trvání projektu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na –
pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí
(projektem),
b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání
akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu).

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. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. 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.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
5.

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
…………….., hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet
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Příloha č. 26 k usnesení č. 37/2Z/2016
bod 33 příloha 3

ŽÁDOST
O poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu:
„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017“
Žadatel (název organizace dle zřizovací listiny či stanov):

IČO:
Adresa žadatele (shodná se stanovami, zřizovací listinou…)
Ulice:
č.p.:
Obec:
PSČ:
Okres:
Bankovní spojení
Název banky žadatele:
Číslo účtu žadatele
Kód banky:
Údaje o zřizovateli (vyplňují školy, které nejsou zřizovány Ústeckým krajem):
Název zřizovatele:
IČO zřizovatele:
Číslo účtu zřizovatele:
Kód banky
(účet pro příjem dotací)
zřizovatele:
Statutární zástupce žadatele:
Jméno, příjmení a titul:
Právní důvod zastoupení (funkce):
Telefon:
E-mail:
Školní metodik prevence:
Jméno, příjmení a titul:
Telefon:
E-mail:
Osoba odpovědná za projekt (vyplňuje se v případě, že za projekt nezodpovídá ŠMP):
Jméno, příjmení a titul:
Telefon:
E-mail:
Požadovaná výše dotace

Kč

Spoluúčast a jiné zdroje financování
Celková plánovaná výše uznatelných
nákladů na projekt

Kč
Kč

Účel, na který chce žadatel dotaci použít (max.60 znaků):

Název projektu(max.30 znaků):

1
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Termín zahájení realizace projektu:
Termín ukončení realizace projektu:

31. 12. 2017

1. Popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší

2. Odůvodnění žádosti (Zdůvodnění potřebnosti projektu)

3. Cíle projektu

4. Vymezení cílové populace (konkrétně definovat a kvantifikovat)

5. Konkrétní metody a formy, jakým způsobem bude projekt realizován

6. Rámcový časový harmonogram projektu

7. Způsob hodnocení efektivity

2
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8. Místo konání

9. Osoby s podílem v právnické osobě žadatele
10. Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu
11. Přijaté podpory de minimis
12. Přílohy k žádosti
Pozn. Podrobný rozpočet je přílohou této žádosti
Prohlášení
1. Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé.
2. Jsem si vědom(a) toho, že žádná část poskytnuté finanční podpory nesmí být použita na jinou
než určenou akci, projekt nebo činnost.
3. Zavazuji se, že po skončení akce, projektu nebo činnosti podám odboru školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje úplnou a podrobnou zprávu o realizaci včetně
podrobného vyúčtování.
V ……………………….dne……………………

……………………………………………………..
podpis statutárního zástupce
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Podrobný nákladový rozpočet projektu
Druh nákladu

Požadovaná
výše dotace
(Kč)

Vlastní zdroje
(Kč)

Celkové plánované
uznatelné náklady
(Kč)

Ostatní neinvestiční výdaje ( ONIV )
1. Materiálové náklady
1.1 kancelářské potřeby
1.2 ostatní
2. Cestovné
3. Služby
- ubytování
- stravování
- doprava (fakturačně)
- pronájem
- lektorné, školení (fakturačně)
- vstupné
- jiné
Celkem ONIV:
Ostatní platby za provedenou práci ( OPPP )
1. Dohody o provedení práce
nebo pracovní činnosti včetně
odvodů na sociální a
zdravotní pojištění
Celkem OPPP:
Celkem (ONIV + OPPP):
Komentář k rozpočtu: vymezte konkrétně
ONIV:
Materiálové náklady – kancelářské potřeby:
Materiálové náklady – ostatní:
Cestovné:
Služby-ubytování:
Služby-stravování:
Služby-doprava(fakturačně):
Služby-pronájem:
Služby-lektorné,školení(faktura):
Služby-vstupné:
Služby-jiné:
OPPP(vykonávaná funkce v projektu, počet odpracovaných hodin, mzdové
náklady/1hod.):

4

Příloha č. 27 k usnesení č. 37/2Z/2016

bod 33 příloha 4

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace „Prevence rizikového chování
v Ústeckém kraji v roce 2017“
Název projektu:

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:

Příjemce dotace:

Výše celkových nákladů projektu (v Kč)

Výše přidělené dotace dle ( v Kč)

Závazný ukazatel ( %)

Popis postupu realizace projektu vč. dodržování časového harmonogramu

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu (popis cílové skupiny):

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení :
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Celkový přehled příjmu projektu
Zdroj příjmu (poskytovatel)

Částka

Celkem

0,00 Kč

Celkový přehled výdajů projektu
Uhrazeno
Číslo
dokladu

Datum
platby

Dodavatel

Účel platby

Částka v kč
plátci DPH
uvádějí částky bez
DPH

Z toho dotace

ONIV

OPPP

0,00 Kč

Celkem

0,00Kč

Celkový přehled financování
Celkové příjmy :
Celkové výdaje:
Výdaje hrazené z dotace:
Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

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

Celkem vráceno
Datum odesílání částky zpět na účet poskytovatele:

Datum :

Podpis :

Povinné přílohy
1. Výpis z účetnictví, vedeného pod samostatným ÚZ

0,00 Kč

Příloha č. 28 k usnesení č. 40/2Z/2016

Příloha č. 1

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2017
Vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ze dne
1. Cíl programu
Podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k
tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově,
udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného
hospodářství, jmenovitě o:
- rozvoj ekonomických, sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které rozšíří nabídku
pracovních příležitostí a možnosti obživy ve venkovských oblastech a povedou k vyšší
diverzifikaci venkovské ekonomiky, zvýší úroveň vzdělanosti a kvalitu společenského života
jako předpokladu pro zvýšení atraktivity venkova pro trvalé bydlení.
- zhodnocení kulturně historického potenciálu obcí a zachování krajiny a kvalitního přírodního
prostředí jako předpokladu pro rozvoj cestovního ruchu a zajištění kvalitní rekreace pro
obyvatele i návštěvníky
- koncepční rozvoj obce na základě rozvojových dokumentů obce či mikroregionu a realizací
vzájemně provázaných a navazujících akcí
2. Vymezení oblastí podpory a zaměření projektů
Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zaměřen na oblasti podpory:
1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby
Cílem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných
budov, zlepšení nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních
pamětihodností.
Dotaci lze poskytnout obci na úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti ve
vlastnictví obce a pořízení a obnovu vybavení a techniky. V roce 2017 budou podporovány:
Úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti a jejich vybavení:






venkovní multifunkční sportovní nebo volnočasová zařízení
kulturní zařízení
vybavení hasičských zásahových jednotek
hřbitovy a ohradní zdi vč. příjezdových cest a chodníků na hřbitově
obecní úřady – obvodové pláště a střechy

Požadavky při podání žádosti:
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hřbitovy - pokud není zeď nebo pozemek hřbitova ve vlastnictví obce, bude doložena
smlouva o dlouhodobém pronájmu – min. 5 let po ukončení projektu



kulturní zařízení prokázání, že dané prostory slouží ke kulturním akcím –
fotodokumentace, čestné prohlášení starosty

2. Chodníky a místní komunikace
Cílem této oblasti je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení bezpečnosti
provozu na nich. V rámci této oblasti podpory budou podporovány:
1. opravy i výstavba chodníků a místních komunikací vyjma nových rozvojových ploch
2. veřejné osvětlení – pouze v případě souběhu s rekonstrukcí nebo novou výstavbou rozvodů
NN (součástí žádosti bude potvrzení od ČEZ o realizaci rozvodů NN v roce 2017)
Žádost na komunikaci může být podána, jen pokud není v rozporu s platnou územně plánovací
dokumentací.
3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
Cílem této oblasti podpory je zlepšení stavu zeleně v obcích do 1000 obyvatel. V rámci opatření
bude podpořeno pořízení techniky na údržbu zeleně.
4. Podpora projektové dokumentace
Cílem této oblasti podpory je zlepšení absorpční schopnosti malých obcí pro využití Evropských
strukturálních a investičních fondů a národních dotačních programů. Předmětem podpory je
zpracování dokumentace pro stavební povolení.
5. Soutěž Vesnice roku 2017
Cílem této oblasti podpory je odměna obcím, které se zúčastnily soutěže Vesnice roku 2017
v Ústeckém kraji a získaly ocenění ve formě jedné ze stuh či diplomů: Zlatá stuha – pro vítěze
krajského kola, Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí, Modrá stuha – za péči o
společenský život v obci, Bílá stuha – za činnost mládeže, Oranžová stuha – za spolupráci obce a
zemědělského subjektu. Předmětem podpory jsou aktivity podporující všestranný rozvoj obce –
obnova, zlepšení či pořízení majetku obce, rozvoj kulturních, společenských či sportovních
příležitostí v obci.
3. Monitorovací ukazatele programu
Na základě následujících kritérií bude program následně zhodnocen.
Výstupy programu:
Oblasti podpory 1 – 3: - počet podpořených objektů občanské vybavenosti
- počet m² opravených komunikací
- počet projektů pro zlepšení životního prostředí
Oblast podpory 4:
- počet nových projektových dokumentací

45
13 000
20
20
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4. Finanční rámec programu
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 obnovy venkova Ústeckého kraje 2017 bude vycházet ze
schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017. Z alokace na oblasti podpory 1 - 2 připadne
cca 50% na oblast podpory 1, cca 50% na oblast podpory 2, na každou z oblastí podpory 3 - 5
připadne 1 mil. Kč. Toto rozdělení je pouze indikativní a může být upraveno podle počtu podaných
žádostí v jednotlivých oblastech podpory.
5. Druh a výše podpory
Podpora bude poskytnuta formou nenávratné dotace na úhradu přímých nákladů spojených
s realizací projektů podle předložených žádostí. Podporu podle tohoto programu nelze kombinovat
s podporou z jiných programů Ústeckého kraje. Majetek, na který byla přidělena podpora, nesmí
být převeden minimálně po dobu 3 roky. Spoluúčast musí být uhrazena z vlastních prostředků
žadatele.
Minimální výše dotace
Maximální výše dotace

Oblast podpory 1
Oblast podpory 2
Oblast podpory 3
Oblast podpory 4
Oblast podpory 5

Zlatá stuha
Další stuha
Diplom

20 000,-Kč
250 000,- Kč
350 000,- Kč
50 000,- Kč
50 000,- Kč
300 000,-Kč
125 000,-Kč
50 000,-Kč

6. Intenzita podpory
Oblast podpory
1-2

3
4
5

Intenzita podpory
u obcí do 500 obyvatel
501 – 1000 obyvatel
1 000 a více obyvatel
u obcí do 1000 obyvatel

max.
75%
65%
40%
75%
50%
90%

7. Časový rámec programu
vyhlášení programu
předkládání projektů
výběr projektů pracovní skupinou pro výběr projektů

20. 12. 2016
20. 1. – 26. 2. 2017
Březen 2017
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projednání radou kraje
rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí podpory
zveřejnění výsledků
dokončení projektů do:
hodnocení programu do:

Duben 2017
Duben 2017
Květen 2017
OP 1 - 4 30. 11. 2017
OP 5
30. 11. 2018
30. 6. 2018

8. Příjemci podpory a lokalizace projektů
Příjemci dotace mohou být u oblasti podpory 1 – 2 a 4 obce do 2 000 obyvatel, u oblasti podpory
3 obce do 1000 obyvatel, které nežádaly v roce 2016, u oblasti podpory 5 obce, dle výsledků
soutěže Vesnice roku 2017 v Ústeckém kraji,
Každá obec může podat maximálně jednu žádost v rámci oblastí 1 a 2 a jednu v oblasti 3 a
jednu v oblasti 4 a v OP 5 dle výsledků soutěže Vesnice roku 2017 v Ústeckém kraji.

Územní vymezení
Podpořeny mohou být pouze projekty realizované v územním obvodu obcí, které se nacházejí na
území Ústeckého kraje.

9. Kritéria pro hodnocení žádostí o podporu
Základním předpokladem pro další hodnocení žádosti o podporu projektu je splnění základních
podmínek programu.
Splnění základních podmínek programu bude zkontrolováno před vlastním hodnocením žádostí. Při
jejich nedodržení je žádost o podporu vyřazena z dalšího hodnocení. Žádosti podané do
16. 2. 2017, u kterých bude zjištěno nedodržení základních podmínek programu, mohou být, na
základě výzvy odboru regionálního rozvoje zaslané e-mailem, opraveny do 7 kalendářních dnů od
doručení výzvy.

Základní podmínky programu
Místo a termín podání žádosti
Doručení žádosti požadovaným způsobem
Soulad žadatele s vymezením příjemců podpory
Požadovaná výše dotace
Minimální spoluúčast žadatele
Umístění projektu
Hodnocení žádostí o podporu provádí Pracovní skupina pro výběr projektů podle následujících
kritérií, která jsou seřazena sestupně dle důležitosti:
Oblast podpory 1 – 2: -

obce v předchozích 3 letech byly méně úspěšné při obdržení dotace
v rámci POV ÚK, při hodnocení nebude brán zřetel na úspěšnost v OP 3
až 5
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-

naléhavost realizace
míra naplnění cílů programu

Oblast podpory 3: - podle počtu obyvatel obce s preferováním obcí s menším počtem obyvatel
Oblast podpory 4: - podle počtu obyvatel obce s preferováním obcí s menším počtem obyvatel
Oblast podpory 5: - budou převzaty výsledky Soutěže Vesnice roku 2017 v Ústeckém kraji

Podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky
Platební podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky se řídí ustanoveními Zásad pro
poskytování podpory z Fondu rozvoje Ústeckého kraje (dále Fond) a ustanoveními smlouvy o
poskytnutí dotace.
Na základě rozhodnutí příslušného orgánu kraje o poskytnutí podpory uzavře Ústecký kraj
s žadatelem písemnou smlouvu o poskytnutí dotace dle obecně platných předpisů. Smlouvu za kraj
podepíše hejtman.
Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory žadatel předloží nejpozději do 31. 7. 2017
administrátorovi:
 ověřené kopie stavebního povolení nebo kopie ohlášení stavebnímu úřadu nebo čestné
prohlášení starost(k)y obce, že stavební povolení ani ohlášení dílo nevyžaduje,
 kladné vyjádření orgánu státní památkové péče (pokud je objekt nemovitou kulturní
památkou zapsanou v ÚSKP),
 usnesení Zastupitelstva obce, nebo příslušného orgánu dobrovolného svazku obcí o
zajištěném spolufinancování
 podepsaný a orazítkovaný rozpočet projektu na formuláři, který bude přílohou Pokynů pro
žadatele.
 fotodokumentaci původního stavu
Pokud nebudou žadatelem předloženy doklady potřebné pro uzavření smlouvy do 31. 7. 2017
(u OP 1 – 4) nebude dotace poskytnuta.
Podpora bude poskytována formou účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících s realizací
projektu. Čerpání prostředků z Fondu je možné až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a
prokázání vložení vlastních prostředků žadatele do realizace projektu. Peněžní prostředky se
převádějí bezhotovostně na účet příjemce.
Dotace bude převedena na účet příjemce na základě závěrečné zprávy a prokázání úhrady celého
podílu příjemce účetním dokladem.
Po ukončení projektu předloží příjemce podpory závěrečnou zprávu, ve které uvede vlastní
hodnocení projektu především z hlediska jeho prokazatelných dopadů na splnění cílů rozvojového
programu. Vyúčtování a závěrečná zpráva bude podána nejpozději do 30 dnů po ukončení projektu
na odbor regionálního rozvoje Ústeckého kraje na formuláři, který bude přílohou Směrnice pro
žadatele.
Příjemce podpory je povinen poskytnuté prostředky z Fondu použít v souladu se smlouvou a k
účelu, na který mu byly poskytnuty. Způsob použití a vyúčtování podpory podléhají kontrole
orgánů Ústeckého kraje.

10. Odpovědnost za realizaci podpory - garant programu
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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11. Pracovní skupina pro výběr projektů
Pracovní skupina pro výběr projektů na společném jednání hodnotí podané žádosti podle
hodnotících kritérií dle čl. 9 a doporučuje Radě Ústeckého kraje žádosti pro přiznání dotace k
projednání. Výsledky hodnocení pracovní skupiny budou zveřejněny na webu kraje.

12. Administrace programu
Administraci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje zajišťuje odbor regionálního rozvoje
Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem. Pro realizaci
Programu budou odborem regionálního rozvoje vydány Pokyny pro žadatele.
Kontakty: pí. Jana Červinková, tel.: 475657602, e-mail: cervinkova.j@kr-ustecky.cz
pan Ing. Josef Svoboda, tel.: 475657510, e-mail: svoboda.j@kr-ustecky.cz
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Příloha č. 29 k usnesení č. 41/2Z/2016
Příloha č. 1

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Inovační vouchery ÚK 2017

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. Primárním 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 xx. xx. 2016.

3. Žadatel
Žadatelem o voucher a jeho příjemcem se může stát jakákoliv fyzická osoba podnikající 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 nedoplatky vůči finančnímu úřadu, ČSSZ 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.
plní své povinnosti ve vztahu k Obchodnímu rejstříku.
má zaměstnance

Žadatel nemůže získat voucher v případě, že by jeho získáním překročil limit pro podporu de minimis.
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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 Seznamu posouzených výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj
a inovace (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=560752).
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 použije žadatel na inovace svých produktů, procesů či služeb. Žadatel
musí být konečným uživatelem výstupů projektu, použít projekt pro zkvalitnění vlastních produktů
a/nebo činností a mít kapacity pro toto využití.
Způsobilými činnostmi jsou:
-

Návrhy nových systémů, konstrukčních řešení, typů zařízení, materiálů, metod.
Vývoj softwaru či hardwaru.
Vývoj materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, zkušebního polotovaru, funkčního
vzorku.
Optimalizace výrobních 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.
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.).

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.
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.
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6. Způsobilé výdaje
Způsobilým výdajem v programu jsou pouze výdaje na nákup služeb, a to takových, jež jsou uvedeny
v žádosti o voucher a jež se vážou ke způsobilým činnostem. Souhrn všech způsobilých výdajů
projektu tvoří celkové způsobilé výdaje.
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 2017 vychází ze schváleného
rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 a činí … mil. Kč + nevyčerpané zůstatky programu z roku 2016.
Dotace je poskytována na způsobilé výdaje.
Podíl dotace je maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů (bez DPH) projektu, dotace přitom
musí být min. 50 000 Kč a max. 120 000 Kč.
Vlastní náklady žadatele tvoří minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů (bez DPH) projektu.
V případě, že žadatel plánuje voucher na spolupráci se stejným poskytovatelem znalostí jako u
minulých ročníků programu, bude maximální výše dotace snížena na 50 % z celkových způsobilých
výdajů projektu, přitom maximálně 60 000 Kč. Vlastní náklady žadatele pak tvoří minimálně 50 % z
celkových způsobilých výdajů projektu.
Celkový finanční objem spolupráce mezi žadatelem a poskytovatelem znalostí není stanoven.
Dotace je poskytována jako podpora de minimis. Jde o podporu malého rozsahu, kterou upravuje
nařízení Komise (EU) o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu „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 (www.icuk.cz). Výzva stanovuje termín pro odevzdání žádostí a
jejich náležitosti.
Žádost se předkládá prostřednictvím on-line formuláře umístěného tamtéž. Vyplněný a odeslaný
formulář žadatel vytiskne, podepíše a se všemi přílohami odevzdá v listinné podobě na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor regionálního rozvoje
4
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Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

nebo elektronicky do datové schránky Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Jeden právní subjekt může předložit nejvýše jednu žádost v daném ročníku programu.
V žádosti žadatel především popíše technické řešení, výstupy projektu a jakým způsobem bude
poskytnutá znalost využita pro zvýšení jeho konkurenceschopnosti, a to včetně pozitivních
ekonomických výsledků. Náhled formuláře žádosti je v příloze č. 1 těchto Zásad.
Povinnou součástí žádosti je Nabídka poskytnutí znalostí (dále „nabídka“) – viz vzor v příloze č. 4
Zásad. 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 stanovené v čl. 3 programu.
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.
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Žadatelé, jejichž žádost nesplní kritéria administrativní kontroly, budou z dalšího hodnocení vyloučeni
a budou o tom informováni prostřednictvím datové schránky.
V případě nesouhlasu s vyloučením může žadatel podat námitky (prostřednictvím odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje) proti tomuto závěru do 5 pracovních dnů od
doručení. O námitkách rozhodne Hodnoticí komise programu jmenovaná Radou Ústeckého kraje.
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.
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 prostřednictvím datové schránky. V případě nesouhlasu s vyloučením může
žadatel podat námitky (prostřednictvím odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého
kraje) proti tomuto závěru do 5 pracovních dnů od doručení. O námitkách rozhodne Krajská rada pro
konkurenceschopnost ÚK.
Pokud finanční alokace programu nepostačí k pokrytí požadavků všech žadatelů, kteří splnili
administrativní a věcnou kontrolu, vybere hodnoticí komise příjemce losováním za přítomnosti
notáře.
Příjemce inovačních voucherů schválí Rada Ústeckého kraje.
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. Vzor smlouvy je v příloze č. 2
Zásad. 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.
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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 (vzor viz příloha 6 Zásad).

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
Oznámení o poskytnutí/neposkytnutí podpory
Dokončení projektů - nejpozději
Předložení závěrečných zpráv – nejpozději

20. 12. 2016
20. 1. – 26. 2. 2017
Březen 2017
Duben 2017
Duben 2017
31. 1. 2018
28. 2. 2018

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.

12. Přílohy
1. Formulář žádosti
2. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
3. Formulář čestného prohlášení de minimis
4. Vzor nabídky poskytnutí znalostí
5. Vzor čestného prohlášení o bezdlužnosti
6. Vzor závěrečné zprávy
7
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Bod

příloha č. 1

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 25
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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 22)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 23)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/31Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 24)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
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

6/2016

1 ks Karel Demel – Koncert, 1976, barevný lept na
papíru, tisk: 31,6 × 39,6 cm, list: 48 × 62,4 cm

7/2016

1 ks Karel Demel – Dvojice, 1981, barevný lept na
papíru, tisk: 22 × 9,1 cm, list: 32,3 × 16,3 cm

8/2016

1 ks Karel Demel – Vlasy, 1976, barevný lept na papíru,
tisk: 23,1 × 17,5 cm, list: 36,9 × 31,3 cm

9/2016

1 ks Karel Demel – Richard Wagner, 1974, barevný lept
na papíru, tisk: 26,3 × 15,7 cm, list: 37 × 31,2 cm

10/2016

1 ks Karel Demel – Akt, 1976, barevný lept na papíru,
tisk: 23 × 17,6 cm, list: 36,9 × 31,4 cm

11/2016

1 ks Karel Demel – Akt v zrcadle, 1976, barevný lept na
papíru, tisk: 23,1 × 17,7 cm, list: 36,9 × 31,4 cm

12/2016

1 ks Miloš Ševčík – Velká abstrakce, 1987, uhel na
papíru, 88 × 62,5 cm

13/2016

1 ks Jitka Válová – Postavy - Baletní scéna, 70. léta
20. století, uhel a akvarel na oranžovém papíru,
38,6 × 39,2 cm

14/2016

1 ks Rudolf Veit – Postavy a panorama města – skica ze
skicáře, 10. léta 20. století, tužka na papíru, 17,4 ×
26,5 cm

15/2016

1 ks Rudolf Veit – Portrét ženy – skica ze skicáře,
10. léta 20. století, tužka na papíru, 17,4 × 26,2 cm

16/2016

1 ks Rudolf Veit – Postavy / koně v postroji –
oboustranná skica ze skicáře, 10. léta 20. století,
tužka na papíru, 17,3 × 26,1 cm
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17/2016

1 ks Jitka Válová – Úděl, 2009, barevná litografie na
papíru, tisk: 48,3 × 32,5 cm, list: 63,9 × 45 cm

18/2016

1 ks Jitka Válová – Úlek, 2009, barevná litografie na
papíru, tisk: 48,8 × 32,9 cm, list: 63,9 × 45 cm

19/2016

1 ks Jitka Válová – Na cestě, 2009, litografie na žlutém
papíru, tisk: 32,1 × 44,7 cm, list: 49,8 × 70 cm

20/2016

1 ks Jitka Válová – Výskok a pád, 2009, litografie na
nažloutlém papíru, tisk: 36 × 30,5 cm, list: 70,5 ×
49,6 cm

21/2016

1 ks Jiří Kles – Pohled na vesničku (Děčínsko?), 1913,
olej na plátně, 40 × 70 cm

22/2016

1 ks Antonín Pařík – Plavkyně (velká), nedatováno,
dřevo, polychromie, březová kůra, koudel, choroš,
lak, v. 109 cm

23/2016

1 ks Antonín Pařík – Plavkyně (malá), nedatováno,
dřevo, polychromie, březová kůra, koudel, lak,
v. 35,7 cm

24/2016

1 ks Antonín Pařík – Plavec, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, roští, šišky, stébla, lak,
v. 40 cm

25/2016

1 ks Antonín Pařík – Žena v puntíkových šatech,
nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra,
roští, ptačí brky, šišky, lak, v. 114,5 cm

26/2016

1 ks Antonín Pařík – Šohaj, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, roští, suché lesní plody,
ptačí brk, lak, v. 124 cm

27/2016

1 ks Antonín Pařík – Poutník, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, koudel, lak, v. 38 cm

28/2016

1 ks Antonín Pařík – Bubeník, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, roští, lak, 42 × 15 cm

29/2016

1 ks Antonín Pařík – Houbař s košíkem, 1968, dřevo,
polychromie, březová kůra, koudel, lak, v. 24 cm

30/2016

1 ks Antonín Pařík – Lesní na pokleku, 1974, dřevo,
polychromie, březová kůra, koudel, lak, v. 24 cm

31/2016

1 ks Antonín Pařík – Voják s kabelou, nedatováno,
dřevo, polychromie, březová kůra, koudel, lak,
v. 25,5 cm

32/2016

1 ks Antonín Pařík – Bednář, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, koudel, lak,
21,5 × 18,5 cm

33/2016

1 ks Antonín Pařík – Odpočívající loupežník,
nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra,
roští, lesní plody, listí, ptačí brka, samorost, lak,
34 × 25 cm
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34/2016

1 ks Antonín Pařík – Odpočívající elegán, nedatováno,
dřevo, polychromie, roští, houba, ptačí brk, lak,
v. 35 cm

35/2016

1 ks Antonín Pařík – Kuřák dlouhé dýmky s půllitrem,
nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra,
roští, lak, v. 37 cm

36/2016

1 ks Antonín Pařík – Odpočívající muž na korku,
nedatováno, dřevo, polychromie, korek, roští, ořech,
žalud, listí, lak, v. 30 cm

37/2016

1 ks Antonín Pařík – Kuřák s cigárem v dutince,
nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra,
roští, lak, v. 25 cm

38/2016

1 ks Antonín Pařík – Sedící piják s korbelem a fajfkou,
nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra,
koudel, lak, v. 23 cm

39/2016

1 ks Antonín Pařík – Sedící muž se vztyčenou levicí,
nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra,
koudel, ptačí brk, lak, v. 21,5 cm

40/2016

1 ks Antonín Pařík – Černý myslivec, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, roští, lak, v. 75 cm

41/2016

1 ks Antonín Pařík – Pocestný, nedatováno, dřevo,
polychromie, roští, lak, v. 53 cm

42/2016

1 ks Antonín Pařík – Černý voják, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, roští, lak, v. 54,5 cm

43/2016

1 ks Antonín Pařík – Jezdec na koni se vztyčenou paží,
nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra,
koudel, proutí, lak, 66 × 57 cm

44/2016

1 ks Antonín Pařík – Loupežník s krátkou šavlí,
nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra,
roští, houby, žalud, ptačí brk, lak, v. 77 cm

45/2016

1 ks Antonín Pařík – Červený voják se zelenou šavlí,
nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra,
koudel, ptačí brk, lýko, lak, v. 60 cm

46/2016

1 ks Antonín Pařík – Loupežník – štramák, nedatováno,
dřevo, polychromie, březová kůra, koudel, ptačí brk,
lak, v. 47 cm

47/2016

1 ks Antonín Pařík – Březový muž, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, roští, lak, v. 54 cm

48/2016

1 ks Antonín Pařík – Muž v zeleném klobouku,
nedatováno, dřevo, polychromie, koudel, šiška, lak,
v. 96 cm

49/2016

1 ks Antonín Pařík – Muž s velkou hlavou, nedatováno,
dřevo, polychromie, březová kůra, březové špalíky,
roští, lak, v. 56,5 cm

50/2016

1 ks Antonín Pařík – Divý muž I, nedatováno, roští,
dřevo, polychromie, březová kůra, lak, v. 62 cm
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51/2016

1 ks Antonín Pařík – Divý muž II, nedatováno, roští,
dřevo, polychromie, březová kůra, lak, v. 113 cm

52/2016

1 ks Antonín Pařík – Divý muž III, nedatováno, roští,
dřevo, polychromie, březová kůra, stébla, lak,
v. 48 cm

53/2016

1 ks Antonín Pařík – Divý muž IV, nedatováno, roští,
dřevo, polychromie, březová kůra, lak, v. 30 cm

54/2016

1 ks Antonín Pařík – Hlava kuřáka, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, roští, ptačí brk, lak,
28 × 14 cm

55/2016

1 ks Antonín Pařík – Sedící piják s dýmkou, nedatováno,
dřevo, polychromie, březová kůra, roští, ptačí brk,
samorost, lak, v. 64 cm

56/2016

1 ks Antonín Pařík – Kravský povoz, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, lak, 20 × 48 cm

57/2016

1 ks Antonín Pařík – Kravský potah (vláčení při orbě),
nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra,
koudel, lak, 21,5 × 35 cm

58/2016

1 ks Antonín Pařík – Lyžařka, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, koudel, ptačí brk, lak,
22 × 19 cm

59/2016

1 ks Antonín Pařík – Lyžař, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, koudel, lak,
22,5 × 22,5 cm

60/2016

1 ks Antonín Pařík – Motocyklista, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, koudel, drátek, lak,
19,5 × 13 cm

61/2016

1 ks Antonín Pařík – Hlava loupežníka I, nedatováno,
dřevo, polychromie, koudel, lak, v. 13 cm

62/2016

1 ks Antonín Pařík – Hlava loupežníka II, nedatováno,
dřevo, polychromie, roští, březová kůra, šiška,
suché listí, lak, v. 42 cm

63/2016

1 ks Antonín Pařík – Generál Custer (poprsí),
nedatováno, dřevo, polychromie, koudel, lak,
v. 36 cm

64/2016

1 ks Antonín Pařík – Dívka v zeleném, nedatováno,
dřevo, polychromie, březová kůra, koudel, lak,
22 × 15 cm

65/2016

1 ks Antonín Pařík – Jezdec modré kavalerie,
nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra,
štětiny, drát, lak, v. 34 cm

66/2016

1 ks Antonín Pařík – Odpočinek na choroši, nedatováno,
dřevo, polychromie, choroš, šiška, koudel, lak,
18 × 18 cm

67/2016

1 ks Antonín Pařík – Lesní paní, 1970, dřevo,
polychromie, koudel, lak, v. 18 cm
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68/2016

1 ks Antonín Pařík – Muž s nůší, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, koudel, provázek, lak,
22 × 10,5 cm

69/2016

1 ks Antonín Pařík – Motocyklista II, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, vlasy, březový špalík,
lak, 20 × 16 cm

70/2016

1 ks Antonín Pařík – Voják I, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, koudel, lak,
23 × 11,5 cm

71/2016

1 ks Antonín Pařík – Voják II, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, koudel, lak, v. 17 cm

72/2016

1 ks Antonín Pařík – Pijan, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, březové špalíky, koudel,
lak, 16,5 × 9 cm

73/2016

1 ks Antonín Pařík – Poutník, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, koudel, lak, v. 18 cm

74/2016

1 ks Antonín Pařík – Karbaník, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, koudel, lak, v. 20 cm

75/2016

1 ks Antonín Pařík – Miniatura muže, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, koudel, lak, v. 10 cm

76/2016

1 ks Antonín Pařík – Miniatura ženy, nedatováno, dřevo,
polychromie, březová kůra, koudel, lak, v. 8,5 cm

77/2016

1 ks Antonín Pařík – Miniatura lesního skřítka,
nedatováno, dřevo, polychromie, březová kůra,
koudel, lak, v. 5 cm

78/2016

1 ks Antonín Pařík – Sedící muž na pařezu s dýmkou,
nedatováno, výšivka – potah na polštář, barevné
bavlnky, plátno, 46 x 45,5 cm

79/2016

1 ks Antonín Pařík – Paříci, 1975, výšivka – potah na
polštář, barevné bavlnky, plátno, 45 x 44 cm

80/2016

1 ks Antonín Pařík – Dědeček Průcha a Paříci, 1979,
výšivka, barevné bavlnky, plátno, 42 x 50,5 cm

81/2016

1 ks Jiří Klein – Studie muže (oboustranná), 1968, tužka
na nažloutlém papíru, 22,1 × 19,6 cm

82/2016

1 ks Jiří Klein – Studie muže (Gladiátor), 1967, tužka a
akvarel na nažloutlém papíru, 28 × 21 cm

83/2016

1 ks Karel Klein – Pohled na město s kostelem a
klášterem, 60. léta 20. století, olej na plátně,
18 × 24 cm

84/2016

1 ks Karel Klein – Krajina s pohořím, 60. léta 20. století,
olej na plátně, 13,8 × 20,5 cm

85/2016

1 ks Karel Klein – Panorama města, 60. léta 20. století,
olej na plátně, 19,9 × 25,4 cm

86/2016

1 ks Karel Demel – Hudba, 1990, barevný lept na papíru,
tisk: 9,2 × 14,7 cm, list: 14 × 19,2 cm
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87/2016

1 ks Karel Demel – A.LA.M. NUYTEN EX LIBRIS, 1990,
barevný lept na papíru, tisk: 11,9 × 10,1 cm,
list: 19,2 × 14,2 cm

88/2016

1 ks Pavel Sivko – Motýli, 80. léta 20. století, barevná
litografie na papíru, tisk: 29,5 × 24,2 cm,
list: 41 × 31,3 cm

89/2016

1 ks Karel Klein – Pohled na město s kostelem a
zámkem, 60. léta 20. století, pastel na fialovém
papíru, 43 × 65 cm

90/2016

1 ks Ota Janeček – Dívčí akt (oboustranná kresba),
60.–70. léta 20. století, akvarel na papíru,
32,8 × 36,7 cm

91/2016

1 ks Karel Klein – Stojící akt zleva, 60. léta 20. století,
tužka na papíru, 48,5 × 32,4 cm

92/2016

1 ks Karel Klein – Sedící akt zleva s hlavou opřenou
o paže, 60. léta 20. století, tužka na papíru,
47,5 × 33,3 cm

93/2016

1 ks Karel Klein – Stojící akt zezadu s pokrčenou nohou,
60. léta 20. století, tužka na papíru, 49,3 × 34 cm

94/2016

1 ks Karel Klein – Sedící akt zezadu, 60. léta 20. století,
tužka na papíru, 49,3 × 34 cm

95/2016

1 ks Karel Klein – Stojící akt zezadu, 60. léta 20. století,
kresba perem tuší na papíru, 30,8 × 21,9 cm

96/2016

1 ks Karel Klein – Stojící akt en face, 60. léta 20. století,
tužka na papíru, 49,3 × 33,9 cm

97/2016

1 ks Karel Klein – Osamělý, 60. léta 20. století, olej
na plátně, 55 × 38 cm

98/2016

1 ks Karel Klein – Velká abstrakce, 60. léta 20. století,
olej na plátně, 48 × 30 cm

99/2016

1 ks Karel Klein – Portrét matky, 1977, olej na plátně,
95 × 80 cm

100/2016

1 ks Miloš Ševčík – Abstrakce kosmická, 1969, tuš,
tužka, pastel a akvarel na papíru, 88 × 63 cm

101/2016

1 ks Stanislav Hanzík – Milenci, (před 1964), bronz,
18 × 12,5 × 7 cm

102/2016

1 ks Jitka Štenclová – Ostrý, 2013, olej na plátně,
120 × 150 cm

103/2016

1 ks Lenka Vilhelmová – Zahradní slavnost, 2007, akryl,
olej a papír na plátně, 160 × 120 cm

104/2016

1 ks Václav Bubeníček – Dívčí akt, 1988, barevná
serigrafie na papíru, 26,5 × 15,5 cm

105/2016

1 ks Václav Bubeníček – Dívčí akt, 1988, barevná
serigrafie na papíru, 26,5 × 15,5 cm

106/2016

1 ks Václav Bubeníček – Dívčí akt, 1988, barevná
serigrafie na papíru, 26,5 × 15,5 cm

7

107/2016

1 ks Václav Bubeníček – Dívčí akt, 1988, barevná
serigrafie na papíru, 15,5 × 26,5 cm

108/2016

1 ks Václav Bubeníček – Dívčí akt, 1988, barevná
serigrafie na papíru, 26,5 × 15,5 cm

109/2016

1 ks Václav Bubeníček – Dívčí akt, 1988, barevná
serigrafie na papíru, 26,5 × 15,5 cm

110/2016

1 ks Václav Bubeníček – Dívčí akt, 1988, barevná
serigrafie na papíru, 26,5 × 15,5 cm

111/2016

1 ks Václav Bubeníček – Dívčí akt, 1988, barevná
serigrafie na papíru, 26,5 × 15,5 cm

112/2016

1 ks Jitka Válová – Vzestup a pád, 2009, litografie
na papíru, tisk: 21,3 × 14 cm, list: 50 × 35,1 cm

113/2016

1 ks Cecilie Marková – Portrét muže, (50. léta
20. století), tempera na papíru, 60,7 × 54,8 cm

114/2016

1 ks Miloš Michálek – Okno, 2015, dřevořez na černém
papíru, tisk: 70 × 54,1 cm, list: 100 × 70 cm

115/2016

1 ks Antonín Vaňáč – Alegorie XXI. století, (50. léta
20. století), tužka na papíru, 47,7 × 51,8 cm

116/2016

1 ks Antonín Vaňáč – Vzpomínka na Ústí nad Labem,
1956, tužka, pastelka a akvarel na papíru,
21,5 × 21 cm

117/2016

1 ks Antonín Vaňáč – V kině (?), (60. léta 20. století),
akvarel na papíru, 42 × 31,8 cm

118/2016

1 ks Antonín Vaňáč – Muž vezoucí náklad na kole,
(60. léta 20. století), akvarel na papíru,
48,4 × 38,9 cm

119/2016

1 ks Antonín Vaňáč – Postava muže, (60. léta
20. století), akvarel a tužka na papíru,
66,8 × 26,5 cm

120/2016

1 ks Antonín Vaňáč – Demonstrace, 1948, akvarel a
tužka na papíru, 45,3 × 33,8 cm

121/2016

1 ks Antonín Vaňáč – Žebračka – Zlepšovatelé světa,
(60. léta 20. století), akvarel a tužka na papíru,
69,7 × 84,5 cm

122/2016

1 ks Antonín Vaňáč – Pracovní úřad, (60. léta
20. století), akvarel a tužka na papíru,
64,3 × 86,2 cm

123/2016

1 ks Antonín Vaňáč – Na nádraží, 1965, akvarel a tužka
na papíru, 51,8 × 71,2 cm

124/2016

1 ks Antonín Vaňáč – Uklízečka, (60. léta 20. století),
akvarel a tužka na papíru, 68 × 94,5 cm

125/2016

1 ks Antonín Vaňáč – Na nástupišti, (60. léta 20. století),
akvarel a tužka na papíru, 60 × 90 cm

126/2016

1 ks Antonín Vaňáč – Ve vlaku, (60. léta 20. století),
akvarel a tužka na papíru, 67,8 × 85,3 cm
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127/2016

1 ks Antonín Vaňáč – Porodní četa, 1956, akvarel, tužka
a barevné tužky na papíru, 16,1 × 27,9 cm

128/2016

1 ks Antonín Vaňáč – Moře, (60. léta 20. století), pero,
tuš a tužka na papíru, 21 × 30 cm

129/2016

1 ks Karel Klein – Portrét dítěte, (60.–70. léta 20. století),
tužka na papíru, 43 × 33,8 cm

130/2016

1 ks Karel Klein – Postava sedící ženy v brýlích,
(60.–70. léta 20. století), tužka na papíru,
55 × 42,3 cm

131/2016

1 ks Karel Klein – Portrét ženy v brýlích z levého profilu,
(60.–70. léta 20. století), tužka na papíru,
31,9 × 28,5 cm

132/2016

1 ks Karel Klein – Portrét ženy v brýlích z levého
poloprofilu, (60.–70. léta 20. století), tužka
na papíru, 39 × 29,9 cm

133/2016

1 ks Karel Klein – Portrét staré ženy en face,
(60.–70. léta 20. století), tužka na papíru,
39,4 × 31,2 cm

134/2016

1 ks Jan Nowopacký – Krajina, (po polovině 19. století),
akvarel, tužka a běloba na papíru, 10,1 × 23,2 cm

135/2016

1 ks Jan Souček – Rajská zahrada, 1985, barevný lept
na papíru, tisk: 24,3 × 29,5 cm, list: 33,8 × 40 cm

136/2016

1 ks Ladislav Kuklík – Zátiší, 1975, barevná akvatinta
na papíru, tisk: 20,5 × 14,5 cm, list: 32,9 × 25,3 cm

137/2016

1 ks Cyril Bouda – Čtenář, 1935, lept na papíru, tisk:
14,3 × 17,7 cm, list: 41,2 × 29 cm

138/2016

1 ks Emílie Tomanová – Sny, (60. léta 20. století), lept
na papíru, tisk: 17,8 × 17,7 cm, list: 42 × 29,6 cm

139/2016

1 ks Libor Fára – Abstrakce, 1983, olej na plátně,
47,5 × 51,6 cm

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 20. 12. 2016
V Ústí nad Labem dne

.................
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Příloha č. 31 k usnesení č. 43/2Z/2016

Bod příloha č. 2
Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 25
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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 22)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 23)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 24)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
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

K 1327

1 ks Hendrych Jan, Klečící, 2014; papír, kvaš tužka,
v.29,7 cm, d.42 cm

K 1328

1 ks Hendrych Jan, Žena, 2014; papír, kvaš tužka,
v.29,7 cm, d.42 cm

K 1329

1 ks Šormová Kristýna, Z cyklu Haiku I., 2015; papír,
kombinovaná technika tuš; tempera - lep; perforace,
v.29,7cm, s.42 cm

K 1330

1 ks Šormová Kristýna, Z cyklu Haiku II., 2015;
papír, kombinovaná technika tuš; tempera - lep;
perforace, v.29,7 cm, s.42 cm

G 763

1 ks Michálek Miloš, Brno, 2013; karton ofsetová barva,
tisk materiálový tisk ze dřeva, v.100 cm, d.70 cm,
vd.91,5 cm, sd.58 cm

G 764

1 ks Michálek Miloš, Brno je zlatá loď, 2013; karton
ofsetová barva, tisk materiálový tisk ze dřeva,
v.100 cm, s.70 cm, vd.91,5 cm, sd.58 cm

O 1212

1 ks Nesázal Michal, Deep Blue, 2005-2007; plátno,
akryl, v.115 cm, s.180 cm

O 1213

1 ks Dlouhý Bedřich, Reminiscence, 2006; plátno, olej,
v.100 cm, s.100 cm

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 20. 12. 2016
V Ústí nad Labem dne

.................
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Příloha č. 32 k usnesení č. 43/2Z/2016

Bod

příloha č. 3

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 26
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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 23)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 24)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 25)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
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

40/2016

1 ks lopata, dřevo, dlouhá rukojeť, lžíce u rukojeti profilovaná,
d 100,4 cm, š. lžíce 18,3 cm

41/2016

1 ks publikace Schulgrammatik der tschechien Sprache, papír,
73listů v tvrdých deskách, Polygrafia Brno, 18x23cm

42/2016

1 ks pamětní tisk na motivy bankovky, papír, barev. tisk,
40. výročí přesunutí kostela v Mostě, 2015, sešit A,
č. 00011,15,9 x 7 cm

43/2016

1 ks kámen, prokřemenělý křídový sediment s otisky schránek
mlžů a jehlic ježovek, lokalita u kaple sv. Marie

44/2016

8 ks láhev na zavařování, sklo, lis, čiré, různé druhy

45/2016

13 ks víčko k zavařovací láhvi, sklo, lis, čiré, různé druhy

46/2016

3 ks gumičky, těsnící, guma, oranžové, k zavařovacím lahvím,
10,5 cm

47/2016

2 ks sklenice Durit, sklo, lis. čirá,modrá, v 9 cm, 9,5 cm

48/2016

1 ks svícen, sklo, lis. čiré, dekor kopretin, v 8 cm, 6 cm

49/2016

1 ks váza, sklo, lis. čiré, Lord, Rudolf. Huť, v 15 cm

50/2016

3 ks předměty nalezené při demolici: láhev, sklo, Ceres,
Schicht, list z něm. kalendáře, 1933, 18x12,8 cm, útržek
novin se sport. zprávami, česky, 15x15 cm

51/2016

4 ks vánoční koule, sklo, foukané, dekor bílých květin, 4,5 cm,
2x červené, 1x žlutá, 1x růžová

52/2016

1 ks vánoční ozdoba, šiška, foukané sklo, červená s bílou
batolinou, v 10cm, š. 3,5cm

53/2016

1 ks vánoční špička, sklo, foukané, stříbrná s bílou malbou
květů, složená ze 3 koulí s výdutěmi, v 39 cm

2

54/2016

1 ks kávová souprava, porcelán, bílý se zlacením, 6 šálků +
6 podšálků, Český porcelán Dubí

55/2016

1 ks kávová souprava, porcelán, pastelové barvy, 6 šálků +
6 podšálků, 6,5 cm, 13,5 cm, Stružná

56/2016

1 ks dóza s víkem, porcelán, kruhová, starorůžová, orient.
ornament, 9 cm, v 4,5 cm, Union

57/2016

1 ks dóza s víkem, porcelán, kruhová, bílá, černozlatý tančící
pár na víku, 6 cm, v 3,5 cm, Union

58/2016

1 ks dóza, porcelán, tvar rozbitého vejce, š 10 cm, v 6 cm, bílá s
červen. glazurou, barev. květy, Union

59/2016

1 ks talířek, porcelán, miskovitý, festonový okraj, bílý s
obrázkem domů u rybníka, 13 cm, Union

60/2016

1 ks figurka, porcelán, sedící pes, bílá, v 14 cm, š 10,5 cm,
Union

61/2016

1 ks figurka, porcelán, odpočívající pes, bílá, v 10 cm, š 17 cm,
Union

62/2016

1 ks váza, keramika, tvar džbánu, červenohnědotyrkysová,
v 17 cm, š 12 cm

63/2016

1 ks váza, keramika, baňatá, okraj do květu, mramor. dekor,
šedotyrkysová, v 19 cm, š 16,5 cm

64/2016

1 ks džbánek s uchem, keramika, dýňovitý tvar, hnědý s červen.
stékanou glazurou, v 15 cm, š 13 cm

65/2016

8 ks sada na vejce, keramika, červené pruhy, 6 kalíšků na nože,
miska, tácek, v 4 cm, 5 cm, 18 x 19cm, Terra

66/2016

1 ks miska, keramika, čtvercová, nažloutlá, zelená páska s
černou konturou,15 x 15 cm, Ernst Wahliss

67/2016

1 ks mísa na noze, keramika, nažloutlá, zelená páska s černou
konturou, š 20 cm, v 11cm, prolamováno

68/2016

1 ks figurka, porcelán, děvče se svíčkou, barevná, v 14,5 cm,
Royal Dux, Elly Strobach Konigová

69/2016

1 ks figurka, porcelán, chlapec s uzlíkem, barevná, v 14,5 cm,
Royal Dux,Elly Strobach Konigová

70/2016

1 ks figurka, porcelán, ryby v rostlinách, modrozelená, v 25 cm,
š 15,5 cm, poškozeno, Royal Dux

71/2016

1 ks figurka, porcelán, pták Ťuhýk, na větvi, barevný, v 19 cm,
š 21cm, Royal Dux, Jiří Černoch

72/2016

1 ks figurka, porcelán, lev, barevný, v 12 cm, š 23 cm,
Royal Dux

73/2016

1 ks šálek, porcelán, bílý, portrét děvčete, baňatý tvar, v 7cm,
6,5 cm, Moser Karlovy Vary

74/2016

1 ks pohárek lázeňský, keramika, hnědý, plastic. dekor růže,
nápis Mariánské lázně, v 15,5 cm, š 9,5 cm, Keramo Praha

75/2016

1 ks pohárek lázeňský, keramika, béžový, glazovaný dekor
větvičky, nápis Mariánské Lázně, v 10 cm, š 11,5 cm
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76/2016

1 ks sklenice s uchem, sklo, lis, ¼ l, čirá, soudkovitý tvar,
v 9,5 cm, Pozorka

77/2016

1 ks podnos, sklo, lis, amber, 22 x 13 cm, fazetování,
Rudolf. Huť

78/2016

1 ks miska, sklo, lis, ovál, fialová, obloučkový okraj, fazety,
broušená hvězda, 14 x 6 cm, Heřman. Huť

79/2016

1 ks váza, sklo, lis, fialová, v 12cm, sítotisk znak firmy
Inwald 1964, Dubí

80/2016

1 ks sklenička na noze, sklo, foukané do formy, medová barva,
zlacený kraj, v 8,5 cm, Rudolf. Huť, na brandy

81/2016

1 ks sklenička na noze, sklo, foukané do formy, čirá, PF 82,
poprsí ženy s kytkou, Divadelní kavárna Teplice,
na šampaňské

82/2016

1 ks odlivka, sklo, foukané do formy, čirá, zlacený okraj,
PF 81, poprsí ženy s kytkou, Divadelní kavárna Teplice,
v 8,5 cm

83/2016

1 ks odlivka, sklo, foukané do formy, čirá, v 8,5 cm,0,1l, zlatá
silueta ženy s nápojem

84/2016

1 ks zrcátko v koženkovém pouzdře, sklo, Sklo Union, 9 x 6 cm

85/2016

4 ks lustr závěsný, trojramenný, kov, sklo, dřevo, kulovité kryty,
červená linka, Napako, d 72 cm, š 45 cm

86/2016

1 ks mísa sklo, lis, čiré, dekor vinné révy, 25cm, Libochovice,
Václav Zajíc

87/2016

1 ks popelník,sklo,lis,fialový,výbrusy,15cm, Rudolf. Huť,
Jiří Zejmen

88/2016

1 ks figurka, porcelán, spící děvče v obilí, barevná, v 8 cm,
š 13 cm, Royal Dux, Elly Strobach Konigová

89/2016

1 ks šálek, sklo, lis, mléčné, fazety, Durit, 6 cm, 10,5 cm,
Rudolf. Huť

90/2016

1 ks šálek, sklo, lis, mléčné, fazety, Durit, v 4,5 cm, 8,5 cm,
Rudolf. Huť

91/2016

1 ks mísa, sklo, lis, čiré, 12 klínových řezů, 23,5 cm,
Heřman. Huť

92/2016

2 ks dóza na máslo, s víkem, sklo, lis, čiré, fazety, oblouč. okraj,
17 x 11 cm, Pozorka

93/2016

2 ks pantofle, kůže, sklářské, hnědé, perforace na nártu,
podrážka guma, Svit

94/2016

1 ks váza, sklo, hutní, ovál, barev. svislé nálepy, v 18,5 cm,
š 12,5 cm, Mstišov, Rhapsody, F. Zemek

95/2016

1 ks popelník, sklo, hutní, ovál, barev. masivní nálepy,
d 15,5 cm, š 10,5 cm, Mstišov Rhapsody, F.Zemek

96/2016

1 ks košíček, sklo, hutní, přejímané, žlutozelené s bublinkami,
v 18 cm, š 15 cm, Mstišov, Pizzacato, H. Muchovská
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97/2016

1 ks košíček, sklo, hutní, přejímané, modrozelené, tři žebra,
v 17 cm, š 15 cm, Mstišov, Harmony, F. Zemek

98/2016

1 ks košíček, sklo, hutní, přejímané, řůžovomodré, v 15 cm,
š 17 cm, Mstišov, Rhapsody

99/2016

1 ks popelník, sklo, lis, tyrkys, 16 cm, Sklo Union, Rosice,
R. Jurnikl

100/2016

1 ks váza, sklo, lis, sv. modrá, struktur. povrch, v 19 cm,
Sklo Union, P. Pánek

101/2016

1 ks váza, keramika, hnědobílá, podélné proužky, v 14 cm,
Ditmar-Urbachm, Kaktus

102/2016

1 ks miska na noze, keramika, zelenohnědá, plast. květinový
dekor, v 10 cm, Ditmar - Urbach

103/2016

1 ks váza, keramika, hnědozelená, kupovitý tvar, růžené hrdlo,
plast. květin. dekor, Ditmar - Urbach, v 11,5 cm

104/2016

1 ks popelník, keramika, obdelník, zelenobéžový,Ditmar –
Urbach, š 18 cm, h 15 cm, v 5,5 cm

105/2016

1 ks miska, keramika, obdélník, béžovozelená, Ditmar - Urbac,
23 x 19 cm

106/2016

1 ks popelník, keramika, kruhový, hnědozelený, Ditmar –
Urbach,13,5 cm

107/2016

1 ks láhev, porcelán, na Becher., porcelán, zátka, bílá , erb se
lvem, fontána, nápisy, 1807, Royal Dux, v 27 cm

108/2016

1 ks kniha výzbroje dobrovolných hasičů v Krupce, papír,
1899 - 1919

109/2016

1 ks vzorek muskovitické břidlice s granáty almandinu,
1,5 x 7 x 22 cm, Zlatý chlum u Jeseníku

110/2016

1 ks forma, plech, stříbrná barva, ryba, d 25 cm

111/2016

1 ks obraz, Josef Meindl, Krajina při západu slunce, olej
na plátně, 30,4 x 37,4 cm

112/2016

2 ks kostýmek, textil, tesil, slonová kost, sukně, kabátek s
dl. rukávem

113/2016

1 ks obraz, Julius Payer, Objevení Wilczekova ostrova, olej
na plátně, 50 x 68 cm

114/2016

1 ks cenné papíry, akcie Tereziných lázní v Dubí, papír, 1940

115/2016

1 ks cenné papíry, akcie podniku Strumpf-und
Wirkwarenfabriken Teplitz – Chemnitz - Vigognespinnerei
Auperschin, 1920

116/2016

1 ks cenné papíry, dluhopis, pokladniční poukázka Protektorátu
Čechy a Morava, 1943

117/2016

3 ks pamětní medaile, stříbro, Antonín Zápotocký, 2016,
s obalem

118/2016

4 ks pohlednice, papír, čb i barev., Teplice, sněhové pomníky

119/2016

1 ks pohlednice, papír, barev., Krupka zvonice
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120/2016

2 ks pohlednice, papír, Bílina, čb, kavárna v láz. parku

121/2016

1 ks pohlednice, papír, hnědá, Košťany, obecná škola

122/2016

1 ks pohlednice, papír, čb, Bořislav, ozdravovna

123/2016

1 ks fotografie s pohlednicovým rastrem, čb, Pozorka, děti

124/2016

1 ks přání k MDŽ, papír, modrý tisk, Teplice 1988

125/2016

1 ks pohlednice, papír, kolorovaná litografie, Teplice,
vojenské hospitály

126/2016

1 ks pohlednice, papír, barev, Teplice, zámek, 1901

127/2016

1 ks pohlednice, papír, kolorovaná, Teplice, Krupská ulice

128/2016

1 ks pohlednice, papír, barev, Teplice, Tržní náměstí

129/2016

1 ks pohlednice, papír, čb, Teplice zámecké divadlo

130/2016

1 ks pohlednice, papír, čb, Teplice, Hadí lázně

131/2016

1 ks pohlednice, papír, čb, Teplice, chirurgie

132/2016

1 ks pohlednice, papír, barev., Osek

133/2016

1 ks pohlednice, papír, čb, Bořislav

134/2016

1 ks pohlednice, papír, čb, Teplice, dívčí penzionát

135/2016

1 ks pohlednice, papír, čb, Riesenburg, Ctiborův kámen

136/2016

1 ks vánoční ozdoba, dřevo, vyřezávané, laň

137/2016

1 ks vánoční ozdoba, dřevo, vyřezávané, trubka (hud. nástroj)

138/2016

3 ks vánoční ozdoba, dřevo, vyřezávané, srdce

139/2016

1 ks vánoční ozdoba, dřevo, vyřezávané, ptáček

140/2016

1 ks fotografie, čb, papír, hnědě tónovaná, chlapci u 1. přijímání

141/2016

1 ks rámeček se sklem, obdélník, fládrovaný, sklo prasklé,
reklamní štítky Dobert

MB 213

1 ks Guilleragues, G.: Portugalské listy

MB 212

1 ks Štorch - Marien, O.: Modrý kolibřík - cyklus prós
z roku 1921-1923

MB 211

1 ks Šiktanc, Karel: Na Knížecí

MB 210

1 ks Šiktanc, Karel: Vážná známost

D 5903

1 ks Regionální muzeum v Teplicích: Severozápadní Čechy
za vlády Lucemburků, skládačka

D 5904

1 ks Regionální muzeum v Teplicích: Severozápadní Čechy
za vlády Lucemburků, skládačka

D 5905

1 ks Křivánek, Rostislav: Krupka - cesta časem

D 5906/1

1 ks Teplický deník – leden 2015

D 5906/2

1 ks Teplický deník – únor 2015

D 5906/3

1 ks Teplický deník – březen 2015

D 5906/4

1 ks Teplický deník – duben 2015
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D 5906/5

1 ks Teplický deník – květen 2015

D 5906/6

1 ks Teplický deník – červen 2015

D 5906/7

1 ks Teplický deník – červenec 2015

D 5906/8

1 ks Teplický deník – srpen 2015

D 5906/9

1 ks Teplický deník – září 2015

D 5906/10

1 ks Teplický deník – říjen 2015

D 5906/11

1 ks Teplický deník – listopad 2015

D 5906/12

1 ks Teplický deník – prosinec 2015

D 5907/1

1 ks Teplický deník – leden 2016

D 5907/2

1 ks Teplický deník – únor 2016

D 5907/3

1 ks Teplický deník – březen 2016

D 5907/4

1 ks Teplický deník – duben 2016

D 5907/5

1 ks Teplický deník – květen 2016

D 5908

1 ks Regionální muzeum v Teplicích: Výroční zpráva
za rok 2015

D 5909

1 ks Ottová, M. a Turčan, L. : Severozápadní Čechy za vlády
Lucemburků, katalog výstavy

D 5910

1 ks Bobková, Lenka: Severozápadní Čechy za vlády
Lucemburků, skládačka

D 5911

1 ks Židé v Čechách 5: sborník ze semináře v Teplicích

D 5912

1 ks Virchow, R.: Ueber Hünengräber un d Pfahlbauten

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 20. 12. 2016
V Ústí nad Labem dne

.................
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Příloha č. 33 k usnesení č. 43/2Z/2016

Bod příloha č. 4
Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 25
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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 22)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 23)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 24)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
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

6/2016

1 ks LINHART Kamil, Vědeckotechnická revoluce,
nedat.

7/2016

1 ks LINHART Kamil, Sci fi - člověk a vědeckotechnická
revoluce (fundovanost), nedat.

8/2016

1 ks LINHART Kamil, Případ, nedat.

9/2016

1 ks LINHART Kamil, Na světě, nedat.

10/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

11/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

12/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

13/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

14/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

15/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

16/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

17/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

18/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

19/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

20/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

21/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

22/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

23/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

24/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

25/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

26/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.
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27/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

28/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

29/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

30/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

31/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

32/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

33/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

34/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

35/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

36/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

37/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

38/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

39/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

40/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

41/2016

1 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedat.

42/2016

1 ks JUDIN Lev Alexandrovič, bez názvu, nedat.,
kresba - olej na papíře

43/2016

1 ks EIZENBERG, bez názvu, nedat., kresba - tempera
na papíře

44/2016

1 ks KLUCIS Gustav Gustavovič, bez názvu, nedat.,
kresba - tempera a tuš na papíře

45/2016

1 ks ČELIŠČEV Pavel Fedorovič, bez názvu, nedat.,
kresba - tempera a tužka na papíře

46/2016

1 ks ČELIŠČEV Pavel Fedorovič, bez názvu, nedat.,
kresba - tempera a tužka na papíře

47/2016

1 ks ČELIŠČEV Pavel Fedorovič, bez názvu, nedat.,
kresba - tempra a tužka na papíře

48/2016

1 ks ANONYM (Lebedev?), bez názvu, nedat., kresba –
tempera a tuš na papíře

49/2016

1 ks LEBEDĚV Vladimir, bez názvu, nedat., kresba –
tempera a tuš na papíře

50/2016

1 ks VJALOV Konstantin Aleksandrovič, Vojevoda,
nedat., kresba - akvarel na papíře

51/2016

1 ks NAZAREWSKA, bez názvu, nedat., kresba –
tempera na papíře

52/2016

1 ks ENDER Boris, Portsigar, 1926, kresba - tempera
na papíře

53/2016

1 ks ANONYM (Lebedev?), bez názvu, nedat., kresba –
tempera a tuš na papíře

54/2016

1 ks MEDUNĚCKIJ Konstantin Konstantinovič,
bez názvu, 1920, kresba - pastelka a tuš na papíře
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55/2016

1 ks LEBEDĚV Vladimir, bez názvu, nedat., kresba –
tempera a tuš na papíře

56/2016

1 ks MELLER Vadim Georgijevič, GAZ. G. KAJZJER.,
nedat., kresba - kvaš a tuš na papíře

57/2016

1 ks SUETIN Nikolaj Michajlovič, bez názvu, nedat.,
kresba - tempera na papíře

58/2016

1 ks JUDIN Lev Alexandrovič, VYVJESKI, nedat.,
kresba - tempera a tuš na papíře

59/2016

1 ks KOGAN Nina Osipovna, bez názvu, 1920, kresba –
akvarel a tuš na papíře

60/2016

1 ks PUNI Ivan, Dama "A 12", nedat., kresba - akvarel
na papíře

61/2016

1 ks SUETIN Nikolaj Michajlovič, projekt rospisi
vitebskogo tramvaja, nedat., kresba - akvarel a tuš
na papíře

62/2016

1 ks VESNIN Aleksandr Aleksandrovič, bez názvu, 1930,
kresba - kvaš a tuš na papíře

63/2016

1 ks KLUCIS Gustav Gustavovič, bez názvu, 1922,
kresba - tuš na papíře

64/2016

875 ks LINHART Kamil, bez názvu, nedatováno, kresby –
875 skic na papíře

65/2016

1 ks CHATRNÝ, Dalibor, bez názvu, 1966, frotáž na
ručním papíře

66/2016

1 ks SÝKORA, Zdeněk, Fialovo - zelená struktura, 1968,
barevná serigrafie

67/2016

4 ks KUBÍČEK, Jan, Systém křížení ve čtvercích,
v pozitivu, negativu, 1971, kresba na serigrafii

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 20. 12. 2016
V Ústí nad Labem dne
.................
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Příloha č. 34 k usnesení č. 43/2Z/2016

Bod příloha č. 5

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 24
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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 21)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 22)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 23)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
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

4/2016

2 ks Židle Thonet
2 ks Držáky na necky

5/2016

1 ks Model Louny - Zahradní město

6/2016

41 ks Školní nástěnné obrazy

7/2016

1 ks Kufříkový gramofon ODEON

8/2016

1 ks Rádio Tesla
1 ks Magnetofon Tesla
1 ks Dětský kočárek
4 ks Stojánek na vánoční stromek
2 ks Sifonové lahve
1 ks Lihový vařič
1 ks Mechanický šlehač
2 ks Vochle
1 ks Televize ORION
1 ks Krejčovský metr
2 ks Žehlicí prkno
1 ks Ševcovská kovadlina
1 ks Kozlík pro klepání kosy
1 ks Kosa
1 ks Sud dřevěný
1 ks Díže
1 ks Velké síto
1 ks Pletený koš
1 ks Moučná truhla
1 ks Rošt kovaný
1 ks Plechové síto

9/2016

1 ks Váhy laboratorní

10/2016
11/2016

9 ks Komiks "Karel IV."
14 ks Nástěnné obrazy
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12/2016

2 ks Helmy

13/2016

1 ks Kování pant

14/2016

2 ks Hoblíky
1 ks Pila ("kapr")

15/2016

1 ks Medicinbal
2 ks Kruhy cvičební
2 ks Malé činky
2 ks Cvičební modré hole

16/2016

1 ks Sáňky
2 ks Běžky

17/2016

1 ks Brusle
12 ks Lyže a hůlky

16536

1 ks Pouť bibliografií Ivo Markvarta, Jiří Sedláček; 2016

16538

1 ks Hřivice a Markvarec, Bohumír Roedl; 2016

16539

1 ks Dvacet pět let obvodním lékařem na Podlesí aneb
vzpomínky na MUDr. Josefa Beka, Ludmila
Myšáková; 2016

16542

1 ks Emil Filla, Emil Filla; 2015

16543

1 ks Postava k otvírání, Alica Štefančíková; 2015

16548

1 ks Makromycety okresu Louny, Český svaz ochránců
Přírody; 1998

16580

1 ks Monumentorum custos 2012, NPÚ Ústí n./L.; 2012

16581

1 ks Monumentorum custos 2013, NPÚ Ústí n./L.; 2013

16582

1 ks Monumentorum custos 2014, NPÚ Ústí n./L.; 2014

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 20. 12. 2016
V Ústí nad Labem dne

.................
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Příloha č. 35 k usnesení č. 43/2Z/2016

Bod

příloha č. 6

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 23
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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 20)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 21)

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 22)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
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

12/2016

1 ks "Fotografie - skup. tablo - "JEDNOTA
ČESKOSLOV. OBCE LEGIONÁŘSKÉ V
PODMOKLECH n/L."; 1923 – 1933
Ateliér Pietzner Joh. Ferd. Zirlik, Bodenbach/Elbe;
rozm. fota : 29,7, x 22,4 cm; nalepeno na kartonu
43,7 x 36,5 cm

13/2016

1 ks "Foto na kartonu : skup. tablo - "JEDNOTA
ČESKOSLOV. OBCE LEGIONÁŘSKÉ V
PODMOKLECH n/L"; 1923 – 1933
Ateliér Pietzner, Joh. Ferd. Zirlik, Bodenbach/Elbe;
rozm. fota : 29 x 22,6 cm; Podlepeno hnědým
kartonem 40 x 34 cm

14/2016

2 ks Pár potápěčský bot určených pro pracovní
skafandr anglické výroby. Barva tmavě hnědá.

15/2016

1 ks Model vlečného řetězového parníku na dřevěné
desce bílé barvy, v jejím středu destička s údaji o
lodi. Trup lodi, nástavby, komín, vodicí lišta řetězu
v černé barvě. Kormidelna se dvěma kormidelními
koly kryta bílou dřevěnou stříškou. Paluba světlá,
dřevěná. Na obou koncích lodi stožáry doplněné
lanovím a jednou červenou vlajkou. Parníkem
protažený kovový řetěz, který se noří do "vody"
před a za lodí.

16/2016

1 ks Kameninový hrnek, válcovitý, ucho, bílá glazura,
2/2 20. stol.; prům. 125 mm, v : 105 mm"

17/2016

1 ks Svícen, lisované čiré sklo, tvar krychle, ve stěnách
polokulovité prolákliny, nahoře hlubší otvor na
svíčku; 2/2 20. stol. (1965) Teplice

18/2016

1 ks Miska na nožičce, lisované čiré sklo, polokulovitá
miska - dekor cibulový, Rudolfova huť Dubí u
Teplic; 60. - 80. l. 20. stol.

19/2016

1 ks Miska, čiré lisované sklo, dekor jakoby broušený,
ve dně hvězdice, okraje - 8 dílů, vlnitý okraj;
Rudolfova huť Dubí u Teplic
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20/2016

1 ks Miska, čiré lisované sklo, kulatý tvar hranovaný,
12 dílů, okraj kolmý, dekor jakoby broušený,
ve dně lis. nápis GRAF, Rudolfova huť Dubí u
Teplic

21/2016

1 ks Popelník, čiré lisované sklo, tvar kulatý u dna
hranovaný, silnostěnný, zoubky u horního okraje,
dekor cibulový; Rudolfova huť Dubí u Teplic;
60. - 80. l. 20. stol.

22/2016

1 ks Zásobník na potraviny (sypké), tvar kvádru, čiré
lisované sklo; 60. - 80. l. 20. stol.

23/2016

1 ks Láhev pivní, hnědá sklovina, reklamní pivo OC
Pivovar Děčín; 17. 4. 2014; Karel, Česká LÍPA 16

24/2016

1 ks Láhev, čirá sklovina, V.F. Kinsky, Ges.m.b.H.,
BÖHM. KAMNITZ, UNVERKÄUFLICH

25/2016

1 ks Láhev, hnědá sklovina, čtyřboká, žlutočervená
etiketa, Maggi, Tekuté koření, originál od roku
1886; červený uzávěr; 2015

26/2016

1 ks Velociped - KOSTITŘAS - železná konstrukce,
dřevěná kola s loukotěmi a železnými obručemi

15 588

1 ks negativ Modely lodí Blaník, Karlín, Beskydy, P 1

15 589

1 ks negativ Hanischova hrobka na novém hřbitově v
Rumburku

15 590

1 ks negativ Deska ze zaniklého válečného pomníku v
Bělé, nově umístěna na zdi místního kostela

15 591

1 ks negativ Bočnokolesový parník Dyje, foto z r. 1923
v Regensburku

15 592

1 ks negativ Výstava "Krysáci" v OMD

15 593

1 ks negativ Poškozený smírčí kříž ve Starých
Křečanech

15 594

1 ks negativ Třípanský kámen z r. 1750 v Lipové

15 595

1 ks negativ Vodárna Koell Barn mezi Dolním Žlebem a
Čertovou Vodou

15 596

1 ks negativ Děčín 4 - Květinářství Jana v ulici Prokopa
Holého

15 597

1 ks negativ Pizzeria Ciao Ciao na Teplické ulici v
Děčíně 4

15 598

1 ks negativ Obraz ze sbírky OMD po restaurování,
O 727

15 599

1 ks negativ Kachle ze sbírky OMD po restaurování,
K 1167

15 600

1 ks negativ Archeologie - meč a sekyra ze sbírky
OMD, 44/2001, 45/2001

15 601

1 ks negativ Výstava keramiky Jolany Novotné " Sir
Terry Pratchett" a obrazů Žanety Vaňkátové
"Olejomalby"
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15 602

1 ks negativ Tablo Čsl. Obce legionářské v Podmoklech
1923 - 1933, portrét Stanislava Grégra

15 603

1 ks negativ Výstava "15 let Ústeckého kraje" v OMD

15 604

1 ks negativ Krásná Lípa - dům z r. 1814 před
rekonstrukcí

15 605

1 ks negativ Krásná Lípa - pekárna na Křinickém
náměstí

15 606

1 ks negativ Krásná Lípa - rodinný dům čp. 528/43

15 607

1 ks negativ Krásná Lípa - Dittrichova hrobka

15 608

1 ks negativ Krásná Lípa - hřbitov

15 609

1 ks negativ Krásná Lípa - socha lva v městském parku

15 610

1 ks negativ Krásná Lípa - mateřská škola Motýlek

15 611

1 ks negativ Krásná Lípa - zrestaurovaný kříž nad
železniční tratí

15 612

1 ks negativ Děčín 6 -přemístěný pomník Franze Jossta
na Letné

15 613

1 ks negativ Děčín - Václavice - obytný dům čp. 97/10
v Popovické ulici

15 614

1 ks negativ Děčín - Václavice - zbouraná restaurace
Na Vyhlídce

15 615

1 ks negativ Děčín - Husovo nám. - ruští motorkáři
Noční vlci

15 616

1 ks negativ Kostitřas po restaurování, č. 8208/87

15 617

1 ks negativ Děčín, Husův sbor na Teplické ulici –
instalace zvonu do nové věžičky

15 618

1 ks negativ Děčín, Podmokly - pod Novým mostem –
bazar a autoopravna fy Vianor

15 619

1 ks negativ Děčín, Staré Město - pod Novým Mostem –
autokemp

15 620

1 ks negativ Děčín 1, bývalá budova polikliniky
přestavovaná na pracovní a sociální úřad

15 621

1 ks negativ Děčín 1, Tyršova ulice - revitalizace
prostoru před Kotvou

15 622

1 ks negativ Děčín, nejstarší budova nemocnice se
znovunainstalovanou pamětní deskou

15 623

1 ks negativ Děčín, Kamenická ulice, nově pokládaný
povrch vozovky

15 624

1 ks negativ Děčín1, kostel Povýšení sv. Kříže –
svěcení a instalace nových zvonů

15 625

1 ks negativ Sbírkový předmět OMD - potápěčské boty,
č. 14/2016

15 626

1 ks negativ Sbírkový předmět OMD - model
řetězového parníku, č. 15/2016
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15 627

1 ks negativ Výstava Jolany Horákové "Mandala –
magie kruhu" v OMD

15 628

1 ks negativ Znak střeleckého spolku (40. výročí) a
školy (100. výročí) v Mikulášovicích

15 629

1 ks negativ Skeny čb. negativů OMD

15 630

1 ks negativ Instalace portálu (původně z domu na
náměstí) v lapidáriu OMD

15 631

1 ks negativ Skeny čb. negaivů OMD - smírčí kříže u
Tisé

15 632

1 ks negativ Krásná Lípa - drogerie na náměstí kolem
roku 1947

15 633

1 ks negativ Revize zvonů a jejeich zavěšení v kostele
Povýšení sv. Kříže

15 634

1 ks negativ Vytesané skautské lilie u Dolského mlýna

15 635

1 ks negativ Tomášov - kaplička P. Marie po opravě v
říjnu 2015 a Endlerův kříž

15 636

1 ks negativ Hodiny po restaurování, V 287/86, H 66

15 637

1 ks negativ Portréty Münzbergů z restaurace Tolštejn,
zápůjčka paní Vovsíkové

15 638

1 ks negativ Dřevěná plastika sv. Floriana z Habartic

15 639

1 ks negativ Keramika a sklo ze sbírky OMD

15 640

1 ks negativ Sbírkový předmět OMD VDF - kachle,
V 2429/87

15 641

1 ks negativ Polští vojáci 9. baterie 67. pluku lehkého
dělostřelectva v r. 1945 ve Šluknovském výběžku

15 642

1 ks negativ Kravský povoz u chalupy v Jetřichovicích

15 643

1 ks negativ Jetřichovice - školní skupina u dnešního
hotelu Belevue, 1. pol. 30. let

15 644

1 ks negativ Děčín, Mírové náměstí - obnovený pomník
obětem 1. sv. války

15 645

1 ks negativ Výstava "Portréty" v OMD

15 646

1 ks negativ Kresba ze sbírky OMD O 536 a terč ze
sbírky OMD O 428

15 647

1 ks negativ Výstava "Drobné sakrální památky
Šluknovského výběžku a Horní Lužice"

15 648

1 ks negativ Brložec - obytný dům

15 649

1 ks negativ Hřiště a šatny FK Františkov

15 650

1 ks negativ Františkov n. Ploučnicí - hrad Ostrý

15 651

1 ks negativ Františkov n. Ploučnicí - nádraží ČD

15 652

1 ks negativ Soutěsky - dům čp. 10

15 653

1 ks negativ Sundání 3 zvonů z kostela Povýšení sv.
Kříže v Děčíně
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15 654

1 ks negativ Nejstarší zvon - jeho restaurování ve
zbraslavské zvonárně p. Manouška

15 655

1 ks negativ Zvon z r. 1748 - jeho restaurování ve
zbraslavské zvonárně p. Manouška

15 656

1 ks negativ Zvon z r. 1850 - jeho restaurování ve
zbraslavské zvonárně p. Manouška

15 657

1 ks negativ Hostinec "Zlatá podkova" v Horním Podluží

15 658

1 ks negativ Děčín, Chrochvice - Lidový dům

15 659

1 ks negativ Děčín, Březiny - restaurace Březinka

15 660

1 ks negativ Tolštejnská hospoda

15 661

1 ks negativ Děčín, Husovo náměstí - podzemní
kontejnery na tříděný odpad

15 662

1 ks negativ Podmokelská polévkárna "Mezi domy" ve
Zbrojnické ulici v Děčíně 4

15 663

1 ks negativ Děčín, Podmokly - oprava budovy ČSOB
(dříve Grand) ve Zbrojnické ulici

15 664

1 ks negativ Děčín, Podmokly - opravený dům na rohu
ulic Čs. legií a Plzeňské

15 665

1 ks negativ Děčín hlavní nádraží -oprava dlažby v hale

15 666

1 ks negativ Děčín, Dělnická ulice - Dopravní podnik
města Děčína

15 667

1 ks negativ Děčín, Dělnická ulice - rozšířená prodejna
Husquarna

15 668

1 ks negativ Děčín, Podmokly - Krátká ulice –
vybydlená

15 669

1 ks negativ Děčín, Podmokly - oprava vozovky
Dělnické ulice

15 670

1 ks negativ Děčín, Podmokly - rozšíření podniku
RYKO, terénní úpravy na místě bývalé točny ČD

15 671

1 ks negativ Hudební nástroje ze sbírky OMD RBK před
restaurováním

15 672

1 ks negativ Obrazy Josefa Stegla (ze soukromé sbírky
a ze sbírky Ústeckého muzea)

15 673

1 ks negativ Děčín, Rozbělesy - zbouraná část
bývalého podniku Diana

15 674

1 ks negativ Spadlá větev a následné kácení
přestárlého akátu v parku u OMD

15 675

1 ks negativ Slavnostní odhalení pomníku (kašny) na
Mírovém náměstí v DC 4

15 676

1 ks negativ Děčín, Teplická ul. čp.630/162 - dům
určený k demolici

15 677

1 ks negativ Děčín, Podmokly - dům čp. 553/2 v
Thunské ulici
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15 678

1 ks negativ Jedlová - replika Třípanského sloupu
poblíž nádraží

15 679

1 ks negativ Vernisáž výstavy "Za obzorem" - modely
rozhleden a věží - v OMD

15 680

1 ks negativ Seznam člunů a parníků na Labi z
roku 1923

15 681

1 ks negativ Mince nalezená u Lobendavy

15 682

1 ks negativ Dům čp. 87 na Teplické ulici v Děčíně 4

15 683

1 ks negativ Dům čp. 68 na Teplické ulici v Děčíně 4

15 684

1 ks negativ Děčín, Bynov - Speciální základní a
mateřská škola

15 685

1 ks negativ Chalupa čp. 114 v Janově

15 686

1 ks negativ Vodopád a vodní nádrž na hraničním
potoku Klopot v Dolním Žlebu

15 687

1 ks negativ Restaurovaný a nový zvon pro kostel
sv. Františka na Husově náměstí v DC 4

15 688

1 ks negativ Zvon z roku 1748 z kostela Povýšení
sv. Kříže v DC, před a po restaurování

15 689

1 ks negativ Ředitel muzea Milan Rosenkranc na
předvolebním bilboardu

15 690

1 ks negativ Výstav "Dráteníkův rok" v OMD

15 691

1 ks Velocipéd ze sbírky OMD po restaurování,
př. č. 26/2016

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 20. 12. 2016
V Ústí nad Labem dne

.................
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Příloha č. 36 k usnesení č. 43/2Z/2016

Bod příloha č. 7

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 21
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 244/2003
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
se sídlem v Československé armády 1360, 434 01 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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 18)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 19)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/31Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 20)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
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

16/2016

1 ks Skříň dvoudveřová, policová, horní polovina dveří
prosklená, přelom 19. a 20. st., rozměry:
v. 196 cm, š. 133 cm, hl. 60 cm

17/2016

1 ks Transformátorek typ 0140, v. č. 0604, výrobce
IGLA n. p. České Budějovice. rozměry:
15,8 x 10,4 x 13,7 cm

18/2016

1 ks Rádio Philips typ 964A, v. č. 6584. rozměry:
14 x 30 x 23,4 cm

19/2016

1 ks Šasi ke gramofonu Supraphon. Rozměry:
40,8 x 31,3 cm

20/2016

2 ks Korzet, podvazkový pás Orthopedia

21/2016

1 ks Vyřezávaná zdobená hornická hůl z hornickými
motivy. Nápisy: Kohinoor, březen 98, Vaškovi
standa, Zdař Bůh, Rozměry: d 95 cm

22/2016

4 ks Soubor podávacích vidlí, u 2 vidlí vyražena
kovářská značka, rozměry: 22/2016/1 - 3 zuby
celk. d. 1975 mm, kovová část 475 mm, násada
1685 mm, š. 170 mm, 22/2016/2 - 2 zuby celk.
d. 2030 mm, kovová část 485 mm, násada
1725 mm, š 185 mm, 22/2016/3 - 2 zuby, celk.
d. 1605 mm, kovová část 420 mm, násada,
134 mm, š. 125 mm, 22/2016/4 - 3 zuby, celk.
d. 1830 mm, kovová část 210 mm x 130 mm,
násada 1760 mm, š. 140 mm

23/2016

2 ks Rybářský prut bambusový, 60 - 70 léta 20. stol.,
rozměry: 23/2016/1 d spodní části 1100 mm/1 oko,
23/2016/2 d vrchní části 1135 mm/5 ok

24/2016

1 ks Sekerka celokovová, hasičská ?, námořnická ?,
rozměry: celková d 315 mm/sek. d. 195 mm
(kovová část), šířka čepele 70 mm, topůrko
kovové, průměr 45/35 mm dole, nahoře průměr
25/15 mm
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25/2016

1 ks Šroubovák, dřevěná rukojeť se zbytky červené
barvy, rozměry: celk. d. 215 mm, dřevěná část
100 mm, prac. č. (kovová) 115 mm

26/2016

1 ks Kolíčky na prádlo v původním obalu,
Středomoravské dřevařské závody, národní podnik

34005

1 ks Zpravodaj hnědé uhlí. 2015

34018

1 ks Spurný, M.: Most do budoucnosti. 2016

34025

1 ks Royt, J.: Gotické deskové malířství v SZ a
severních Čechách (1340-1550). 2016

34027

1 ks Laurentius, Iust. (Pontensis):Brüx, eine königliche
Stadt…1778

34028

1 ks Jonathas,P.:Rede bey der Merkwürdigen
Installations feyer des …1777

34029

1 ks Mannlicher, A.: Anrede des hochgelehrten und
wohlweisen…1788

34030

1 ks Bez hranic. 2015

34042

1 ks Bobková, L.: Severozápadní Čechy za vlády
Lucemburků. 2016

34043

1 ks Vzácné rostliny Krušných hor. 2013

34053

1 ks Herzánová,K.: Zvyky, tradice a symboly
krušnohorských Velikonoc. 2013

34056

1 ks Čejchanová, A.: Geologické mapy Českého
středohoří J.E. Hibsche. 2009

34071

1 ks Musterbuch (textilní vzorkovník). 1860

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 20. 12. 2016
V Ústí nad Labem dne

.................
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Příloha č. 37 k usnesení č. 43/2Z/2016

Bod příloha č. 8

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 19
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. 112/23Z/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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 16)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 18)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
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

16/2016

1 ks Dětská tahací harmonika zn. Ligna, Vejprty,
1. pol. 20. století

17/2016

1 ks Účetní kniha šenku v německém jazyce, Údlice,
r. 1942-1943

18/2016

1 ks Kniha návštěvníků Oblastního muzea v
Chomutově, r.2001-2011

19/2016

150 ks Herbářové položky – houby, severozápadní
Čechy, r. 2014-2015

20/2016

150 ks Herbářové položky – vyšší rostliny,
severozápadní Čechy, r. 2014-2015

21/2016

50 ks Herbářové položky – lišejníky, severozápadní
Čechy, r. 2014-2015

22/2016

1 ks Červenojámský betlém, Janov u Litvínova,
r. 2014-2016

23/2016

1 ks Krušnohorský myslivecký betlém, Brandov
okr. Most, r. 2006

24/2016

1 ks Šatní skříň a prádelní skříň, Chomutov,
poč. 20. století

25/2016

12 ks Mince – peníz se lvem, haléř města Zhořelec,
rakouský fenik, rakouský půlfenik, pražský groš
Karla IV., pražský groš Jana Lucemburského,
pražský groš Ferdinanda I., Čechy,
14. – 16. století

26/2016

106 ks Herbářové položky – lišejníky, severozápadní
Čechy, r.2014-2015

27/2016

172 ks Herbářové položky – vyšší rostliny,
severozápadní Čechy, r. 1960-1970

28/2016

1 ks Skleněný kalamář, Vejprty, 1. pol. 20. století

29/2016

1 ks Kožená školní aktovka, Vejprty, pol. 20. století

30/2016

1 ks Grafický list „Pohled na zříceninu hradu
Hasištejn“, autor: Kunike, r. 1833

31/2016

1 ks Grafický list „Pohled na zámek Červený Hrádek“,
autor: Kunike, r. 1833
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32/2016

1 ks Obraz „Chomutov-kostel sv. Ignáce“,
autor: F. X. Žáček, r. 1978

33/2016

1 ks Obraz „Chomutov-klášterní věž“,
autor: F. X. Žáček, přelom 70. – 80. let 20. století

34/2016

100 ks Herbářové položky – vyšší rostliny,
severozápadní Čechy, r. 1987 – 2015

35/2016

1 ks Znak cyklistického spolku Schwalbe, Chomutov,
1. pol. 20. století

36/2016

1 ks Mince - bílý peníz Ludvíka Jagellonského, Čechy,
r. 1516-1526

37/2016

1 ks Mince -1 krejcar Ferdinanda II., Čechy, r. 1626

38/2016

1 ks Mince - krejcar Kristian VI., Slezsko, r. 1660

39/2016

1 ks Pamětní list k prvnímu svatému přijímání,
Chomutov, 17.5.1917

40/2016

3 ks Soubor blahopřání k 55. narozeninám fotbalisty
H. Štěpánka,

41/2016

2 ks Mince – 2 koruny Československá socialistická
republika 1990, 2 koruny Československá
federativní republika 1991

42/2016

3 ks Mince – 50 haléřů Česká republika 1999,
20 haléřů Česká republika 1998, 10 haléřů Česká
republika 2000

24.412

1 ks Ročenka Doly Nástup Tušimice 2015,
Chomutovsko, r. 2016

24.417

1 ks Bečvář, Michal: Hrad a zámek Červený hrádek,
r. 2015

24.418

1 ks Bečvář, Michal: Die Burg und das Schloss
Rothenhaus, r. 2015

24.429

1 ks Pinta, Václav: Koruna na dlani, Chomutov,
r. 2016

24.430

1 ks Gavenda, Lukáš: Kadaňský hrad, r. 2015

24.436

1 ks Heimat Chronik. Komotauer Zeitung,
Chomutovsko, r. 2015

24.444

1 ks 4. výroční zpráva za školní rok 1948-49 :
SPŠ v Chomutově, r. 1949

24.447

1 ks Hanzlík, Stanislav.: Počasí a jeho předpovídání,
Chomutov, r. 1914

24.456

1 ks Střepy rozkvětu, Ústecký kraj, r. 2015

CV-N 1/2016

1 ks Železné kopí, Nová Víska u Domašína, vs

CV-N 2/2016

1 ks Bronzový nůž, Černovice, d. bronzová

CV-N 3/2016

1 ks Železná sekera, Drmaly, d. halštatská

CV-N 4/2016

1 ks Bronzová jehlice, Všehrdy, d. bronzová
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CV-N 5/2016

1 ks Kam. broušená sekera, Nezabylice, eneolit

CV-N 6/2016

1 ks Bronzová šipka, Nezabylice, d. bronzová

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 20. 12. 2016
V Ústí nad Labem dne

.................
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Příloha č. 38 k usnesení č. 43/2Z/2016

Bod příloha č. 9

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 24
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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 21)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 22)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 99/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016
(dodatek č. 23)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Žatec
Pozemky
Parcela Výměra (m2)

Způsob využití

Druh pozemku

St.1414
514
zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Žatec, č.p. 1232, jiná stavba
stavba stojí na pozemku p.č.: 1414

Tento dodatek nabývá účinnosti 20. 12. 2016
V Ústí nad Labem dne

.................
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Příloha č. 39 k usnesení č. 44/2Z/2016

Bod

příloha č. 1

Bod

příloha č. 1

Bod

příloha č. 1

Příloha č. 40 k usnesení č. 45/2Z/2016

Bod 41 příloha č. 1

Dotační program

„Program podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních souborů a hudebních těles působících
na území Ústeckého kraje na rok 2017“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016, 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 na území Ústeckého kraje na rok 2017“

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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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 peněžních
vyčleněných v rozpočtu kraje na stanovený účel

prostředků

4 000 000 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
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 DD. MM. 2017 do DD. MM. 2017

X.

Den zveřejnění programu
DD. MM. 2017

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 na území Ústeckého kraje na rok 2017
plné jméno (název) žadatele o dotaci a jeho adresa
2
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„NEOTVÍRAT“
doručí žadatel na adresu:

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 projektových žádostí:

DD. MM. 2017

XII. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Do konce května 2017 u žádostí schvalovaných Radou ÚK.
Do konce června 2017 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., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
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.
3
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IV. 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
význam pro zajištění rovného přístupu občanům po celém území 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 2017). 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
e-podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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XVII. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
dle přílohy B) tohoto programu

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 2017, byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje dne
DD. MM. 2016.
Zveřejněn dne: DD. MM. 2016
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Příloha A) k Programu podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a
hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2017

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. 13
Čestná prohlášení v originálu
Viz níže
č. 14
Soupis jednotlivých projektů v originálu
Viz níže

č. 5

Bod 41 příloha č. 1 A)

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)

č. 7
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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 u žadatele (fyzické / právnické osoby)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí
skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven
inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen.
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. 9
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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)

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 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. 11
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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)

č. 12
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. 13
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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)

č. 14
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)
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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
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:
Datová schránka:
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.
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
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)

K REALIZACI PROJEKTU
……………………………………………………………….
(dále jen „projekt“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 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 …. za účelem ………..
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 konce roku....... za účelem …………..

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.*

. (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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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 na území
Ústeckého kraje 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 zejména 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 14 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.
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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 se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou žádosti o poskytnutí
dotace č. … ze dne …, 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. Změny schváleného a plánovaného nákladového rozpočtu projektu, který je přílohou
žádosti o poskytnutí dotace č. … ze dne …, podléhají předchozímu písemnému
souhlasu odboru kultury a památkové péče, a to za podmínek uvedených v čl. VIII
odst. 7 Zásad.
6. Označovat originály účetních dokladů souvisejících s dotací informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
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, 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,

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,
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-

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 kultury a
památkové péče 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. 5 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 15 dnů od doručení žádosti d poskytovatele o
vrácení peněžních prostředků příjemci dotace.
11. 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, a to do 15 dnů od doručení žádosti d
poskytovatele o vrácení peněžních prostředků příjemci dotace.
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. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, , jestliže se příjemce stal dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení
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
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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 (v případě povinnosti
vedení 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
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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 …… 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 aktuálním logomanuálem, který je zveřejněný na
webových stránkách Ústeckého kraje, seznámil.
3.

V případě pochybností příjemce o způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“, je příjemce povinen předložit návrh způsobu použití a umístění
„Sponzorského vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle
poskytovatele a předložit jej 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 trvání projektu ode dne uzavření této smlouvy (průběh trvání akce)
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),
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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.
Článek VII.
Ostatní ujednání

1. Var. 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 – platí pouze pro smlouvy uzavírané s fyzickou
osobou jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti, s obcí nevykonávající
rozšířenou působnost, příspěvkovou organizací zřízenou touto obcí nebo právnickou
osobou, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou
účast).
Var. 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky
ID……./na e-mail: ……@....... (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 …………….
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Bod 41 příloha č. 1 B)

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
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Bod 41 příloha č. 1 C)
Závěrečná zpráva
k čerpání dotace z „Programu podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje
na rok 2017“
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 41 příloha č. 1 C)
Finanční vypořádání
dotace z „Programu podpory aktivit stálých profesionálních divadelních
souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2017“
Finanční vypořádání předkládá příjemce dotace!
Celkové skutečné náklady projektu:
Celkové náklady uvedené ve
smlouvě
Celkové příjmy projektu:

,- Kč
, - Kč
,- 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; originály účetních dokladů příjemce
u dotace budou označeny textem: „Projekt byl spolufinancován Ústeckým krajem.“
Prohlášení o označení originálů účetních dokladů souvisejících s dotací informací o tom, že projekt je
spolufinancován Ústeckým krajem.

Prohlášení o uložení všech účetních dokladů vázajících se k projektu na organizaci, s tím, že
jsou kdykoliv k dispozici k nahlédnutí.
V …………………………………. dne ………………

……………………………………………..
podpis statutárního zástupce, razítko

Příloha č. 41 k usnesení č. 46/2Z/2016

Bod 42 příloha č. 1

Dotační program

„Program podpory regionální kulturní činnosti
na rok 2017“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016, 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 2017“

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.
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IV.

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 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
+ případné navýšení z rozdělení volných prostředků z kladného hospodářského
výsledku Ústeckého kraje za rok 2016

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 nebo 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.
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IX.

Lhůta pro podání žádosti
od DD. MM. 2017 do DD. MM. 2017

X.

Den zveřejnění programu
DD. prosince 2016

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 2017
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.

DD. MM. 2017

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Do konce 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.
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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., 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
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spádová oblast 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 (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 2017“ byl schválen
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 00. 12. 2016.
Zveřejněno dne: 00. 12. 2016
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Příloha 1 A) „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2017“

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 datovou schránkou Ústeckého kraje nebo e-mailem se zaručeným
elektronickým podpisem do e-podatelny.

č. 1
Kopie aktuálních dokladů o právní osobnosti 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. 13
Čestná prohlášení v originálu
Viz níže

č. 14 – č. 15
Soupis jednotlivých projektů, seznam dalších žádostí týkajících se projektu
Viz níže
č. 16
Nepovinné přílohy – doplnění projektu z elektronické žádosti
(propagační materiál, foto z minulých ročníků, program akce, apod.)
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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)
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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 ) …………………………..
na majetek nebyla 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 vůči žadateli (fyzické / právnické osobě)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..
ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků,
se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro
navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen.

V ……………… dne ………………

……………………………………

(jméno a podpis oprávněné osoby)
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č. 9
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)

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 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)
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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 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)

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 ) …………………………..
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)
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č. 13
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)

č. 14
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

Bod 42 příloha č.1 A)

č. 15
Další žádosti týkající se tohoto Projektu, název projektu …...………………………., podaných
poskytovateli v roce 2017:
Žádosti

přidělena dotace

ano/ne

finanční výše dotace

Bod 42 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.27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 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
……… za účelem……..
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 ................... za účelem………

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.
(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. **

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.
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 zejména 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 žádosti o poskytnutí
dotace 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. Změny schváleného a plánovaného nákladového rozpočtu projektu, který je
přílohou žádosti o poskytnutí dotace č. … ze dne …, podléhají předchozímu
písemnému souhlasu odboru kultury a památkové péče, a to za podmínek
uvedených v čl. VIII odst. 7 Zásad.
6. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů souvisejících s dotací informací o tom, že projekt je
spolufinancován Ústeckým krajem.
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,
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.
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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), 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 kultury a
památkové péče 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. 5 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, v případě, že poskytovatel zjistí, že došlo k překročení
závazného ukazatele dle č. II odst. 5, a to do 15 dnů od doručení žádosti
poskytovatele o vrácení peněžních prostředků příjemci dotace.
11. 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, a to do 15 dnů od doručení žádosti
poskytovatele o vrácení peněžních prostředků příjemci dotace.
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. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, jestliže se příjemce stal dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení
§ 4 odst. 2 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.
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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:
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
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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.
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 aktuálním logomanuálem, který je vystaven na
webových stránkách Ústeckého kraje, seznámil.
3.

V případě pochybností příjemce o způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“, je příjemce povinen předložit návrh způsobu použití a umístění
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„Sponzorského vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle
námitek poskytovatele a předložit jej 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 trvání projektu ode dne uzavření této smlouvy (průběh konání
akce) 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).

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. Var. 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 – platí pouze pro smlouvy uzavírané s fyzickou
osobou jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti, s obcí nevykonávající
rozšířenou působnost, příspěvkovou organizací zřízenou touto obcí nebo právnickou
osobou, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou
účast).
Var. 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky
ID……./na e-mail: ……@....... (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 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 regionální kulturní činnosti na rok 2017“
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 42 příloha č. 1 C)
Finanční vypořádání
dotace z „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2017“
Vyúčtování předkládá příjemce dotace!
Celkové skutečné náklady projektu:

,- Kč

Celkové náklady uvedené ve
smlouvě:

,- 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; originály účetních dokladů příjemce dotace
budou označeny 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. 42 k usnesení č. 47/2Z/2016
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Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
pro rok 2017
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (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. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Zásadami pro poskytování prostředků
z Fondu rozvoje Ústeckého kraje schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
21/3Z/2009 ze dne 28.1.2009 (dále „Zásady Fondu rozvoje“), Zásadami pro poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje schválenými usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 27/31 Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dále „Zásady pro poskytování dotací“) 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“ dle čl. I. odst. 2) Zásad pro poskytování
dotací. 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 kulturní 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 dokončený projekt.

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 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.
1
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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).
Dotace je poskytnuta účelově na úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu
a vzniklých v době od 1.1.2017 do termínu ukončení realizace projektu.

Článek IV.
finanční rámec, předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na
podporu stanoveného účelu
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 10 000 000,- Kč.

Článek V.
okruh způsobilých žadatelů
O dotaci z tohoto Programu mohou požádat pouze vlastníci kulturních památek, které se nacházejí na
území Ústeckého kraje – 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.
Žadatel 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 činí 30 tisíc Kč na jeden realizovaný projekt podaný 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 žadatelům, 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.
5.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 dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).
6.Uznatelným nákladem je nezbytný neinvestiční náklad, který není dále definovaný 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,
c) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
7.Neuznatelným nákladem je náklad na:
 pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
 úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
2
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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,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

Článek VII.
lhůta pro podání žádostí o dotaci

žádost o dotaci lze podávat od 20. ledna 2017 do 3. února 2017
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
nebo poštou, nebo 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 programu: „Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2017.
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 krajem a žadatelům o dotaci se nevracejí.
Některé dokumenty – např. projektové dokumentace, výkresy, výkazy výměr apod. – se mohou u
neúspěšných žadatelů na písemný požadavek vrátit žadateli, který si je vyzvedne.
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Kontaktní osoby Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje:
Mgr. Jana Kuráňová
e-mail: kuranova.j@kr-ustecky.cz
telefon: 475 657 276
Vlastimil Hauf
e-mail: hauf.v@kr-ustecky.cz
telefon: 475 657 369

Článek X.
kritéria pro hodnocení žádostí
Za řádně a včas podanou žádost se považuje žádost vyplněná řádně (úplně) na předepsaných
formulářích včetně všech povinných příloh, doručená způsobem a ve lhůtě stanovenými v tomto
Programu. Žádosti, které nebudou úplně vyplněny nebo 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 (dále
jen „odbor kultury a památkové péče“) 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 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 pro poskytování dotací.
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 kulturní 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 2017 u žádostí schvalovaných Radou Ústeckého kraje
do konce června 2017 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 vyzváni případně
k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle návrhu schváleného orgánem kraje.
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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 uvedený
v záhlaví smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
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 a 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 realizovaném projektu příjemce předkládá do 30 dnů 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 30 dnů od ukončení prací.
Nevyčerpané finanční prostředky z dotace příjemce poukáže zpět na účet Fondu rozvoje Ústeckého
kraje, společně se závěrečnou zprávou.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
1. přesné označení příjemce dotace,
2. číslo smlouvy o poskytnutí dotace,
3. kvalitní barevnou fotodokumentaci, zachycující veškeré obnovené části 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. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, 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 faktury dodavateli,
5. v případě hotovostní platby pokladní doklad.

Článek XIV.
5
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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
Příloha 1) E – Metodický pokyn pro žadatele
Program byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne XX. 12. 2016 usnesením č. …...

Zveřejněno dne: XX. 12. 2016
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Žádost o účelovou neinvestiční dotaci
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017
1. Identifikace projektu:
Název projektu:
2. Identifikace žadatele:
2.1 Jméno, příjmení/Název žadatele:
2.2 Statutární zástupce:

2.4 Druh žadatele:

□

Fyzická osoba

□

□

Fyzická osoba podnikající

2.5 Datum narození/IČ:

Právnická osoba

2.6 DIČ:

2.7 Bydliště/Sídlo
Ulice:
Obec:

Číslo popisné:
PSČ:

Telefon:

Email:

□

2.8 Plátce DPH:

ANO

□

NE

2.9 Je dotčená nemovitost zahrnuta do obchodního majetku žadatele:

□

2.10 Žadatel uplatní odpočet DPH:
2.11 Číslo účtu:
2.12 Bankovní ústav:

ANO

□

□

NE

/

2.13 Osoba zodpovědná za realizaci projektu:
2.14 Korespondenční adresa žadatele:
Ulice:
Obec:

Číslo popisné:
PSČ:

Telefon:

Email:

Je-li žadatel právnickou osobou, identifikace:
2.15 Osob zastupujících právnickou osobu
Jméno a příjmení:
Právní důvod zastoupení:
2.16 Osob s podílem v této právnické osobě:
2.17 Osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu:

3. Identifikace kulturní památky
3.1 Název kulturní památky:
3.2 Číslo popisné:

3.3 Pozemek par. č.

ANO

□

NE
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3.4 Katastrální území:
3.5 Rejstříkové číslo zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR:
3.6 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:

,- Kč

5.2 Vlastní zdroje žadatele: :

,- Kč

5.3 Celkové náklady projektu:

,- Kč

5.4 Termín zahájení a dokončení projektu (doba, v níž má být dosaženo účelu):
5.5 Počet příloh (v souladu s přílohou SEZNAM PŘEDKLÁDANÝCH POVINNÝCH PŘÍLOH):
5.6 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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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 právní osobnost 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 právní osobnosti 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 (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. 6
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. 7
Položkový rozpočet projektu obnovy kulturní památky (z předložených rozpočtů musí být patrné zvýšené náklady
např. na použitý materiál nebo odborné práce, které jsou z památkového hlediska požadované).
Příloha č. 8
fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací,
ke kterým se váže žádost o dotaci;
Příloha č. 9
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. 10
jde-li o movitou kulturní památku, specifikace způsobu její ochrany před poškozením, zničením nebo odcizením;
Příloha č. 11
přehled o výši přijatých dotací na konkrétní památku (státní rozpočet, obecní rozpočet, soukromý sektor apod.) v
průběhu předcházejících tří let;
Příloha č. 12-17 (viz závazný vzor příloha 1 C)
souhrnný formulář Čestné prohlášení (viz závazný vzor příloha 1 C), a to v originále.
Příloha č. 18 (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. 19
kopii rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, pokud bylo závazné stanovisko dle bodu 6 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. 20 (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. 21
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.

Bod 43 příloha þ 1 A
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. 22
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. 23
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. 24
notářsky 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. 25
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;

Bod 43 přílohaþ 1 B

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:
JID:
/2017/KUUK
Č.j.:
/KP/2017

17/SML…..

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 schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 21/3Z/2009
dne 28.1.2009 (dále jen „Zásady Fondu“), Zásadami pro poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje schválenými
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 27/31Z/2016 dne 5.9.2016 (dále jen
„Zásady pro poskytování dotací“) a v souladu s „Programem na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017“ (dále jen „Program“), schváleným
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne XX. 12. 2016. Shora uvedené dokumenty jsou pro
příjemce závazné ve věcech touto smlouvou neupravených.
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 převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ 102
(účelovým znakem), za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do termínu ukončení realizace projektu, stanoveného v Článku II.
odst. 4.

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 Nařízení Komise č. 1407/2013doplní 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 dotace, podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle Článku I. odst. 1 smlouvy za účelem
realizace předloženého projektu………………………………. dle poskytovatelem
odsouhlaseného položkového rozpočtu (dále jen „položkový rozpočet“) přiloženého
k žádosti o poskytnutí dotace, a to v rozsahu procentuálního podílu dotace na
úhradě celkových uznatelných nákladů, na zvýšené náklady spojené se zachováním
nebo obnovou
kulturní
památky (dále jen „obnova kulturní památky“) –
……………………………………., rejstř. č. ………………. ÚSKP ČR (dále jen
„projekt“).
2. V položkovém rozpočtu se za neuznatelný náklad označují následující náklady:
………………………………………………………………………………………………
3. Na změny v rámci položkového rozpočtu se použijí pravidla podmínek stanovených
v Článku VIII. odst. 7 Zásad pro poskytování dotací za předpokladu předchozího
písemného souhlasu Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého
kraje. 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 Článek II. odst. 1) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
1. 1. 2017 do termínu ukončení realizace projektu, stanoveného v Článku II. odst. 4
smlouvy (účinnost uznatelných nákladů). Dotaci nelze použít na práce investiční
povahy a modernizaci kulturní památky. Práce musí být provedeny v souladu se
závazným stanoviskem ………………… čj. ………………. ze dne ………………….

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 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 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,
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- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
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, 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 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 (pouze obce). Označovat
originály účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým
krajem (fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby).
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 30 dnů od ukončení realizace projektu písemnou
závěrečnou zprávu spolu s finančním vypořádáním poskytnuté dotace.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
a) přesné označení příjemce;
b) číslo smlouvy o poskytnutí dotace;
c) barevnou fotodokumentaci zachycující veškeré obnovené části 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
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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.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 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.
8. Nahlásit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové péče,
jakékoli změny týkající se tohoto smluvního vztahu, zejména 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. 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.
11. 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.
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 dozvěděl, 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. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 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. Spolupracovat s poskytovatelem 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 %.
i)

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se „sponzorským vzkazem“
u obnovené kulturní památky 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
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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 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 bezprostřední blízkosti kulturní památky 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.

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.
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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. Var. 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 – platí pouze pro smlouvy uzavírané s fyzickou
osobou jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti, s obcí nevykonávající
rozšířenou působnost, příspěvkovou organizací zřízenou touto obcí nebo právnickou
osobou, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou
účast).
Var. 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky
ID……./na e-mail: ……@....... (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 … 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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PŘÍLOHA 1 C)
Závazné vzory povinných příloh
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Souhrnný formulář pro přílohy žádosti č. 12 – 17 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. 12
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. 13
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. 14
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. 15
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. 16
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. 17
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)
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SOUPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ
realizovaných v průběhu předchozích 3 let za přispění Ústeckého kraje
příloha žádosti č. 18 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 ) …………………………..

(2014, 2015, 2016)
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 43 příloha þ1 C)

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017

Příloha č. 20
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.uohs.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
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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
5

nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením ) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

6

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita .
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. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, 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. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury,
nebo dle nařízení Komise (ES) č. 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.

5

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 č. 717/2014)
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.
6
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Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 717/2014 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 odvětví silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu ve
smyslu ustanovení nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 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. prosince 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. prosince 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

Celkem

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
v Kč

v€

8
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6. Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. 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

Výše podpory

Datum
poskytnutí
7
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, 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.
9
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.
Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

9

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

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., zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.
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Závěrečná zpráva
k čerpání dotace z „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2017“
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*:
Viz příloha

*Alespoň 1 celkový pohled a 1 detail kvalitní barevné fotodokumentace, zachycující veškeré obnovené části
kulturní památky - předkládá se v samostatné příloze
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Finanční vypořádání dotace
z „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2017
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
dle smlouvy o neinvestiční dotaci:
Uskutečněné výdaje projektu

,- Kč
Výdaje v Kč

Účelový znak:
Číslo faktury, bank. výpisu,
pokladního dokladu, smlouvy

Celkem:
Nevyčerpané prostředky:

Zdůvodnění nečerpání:

Přílohou tohoto formuláře bude kopie smlouvy o dílo mezi vlastníkem kulturní památky a dodavatelem prací
pokud ji již příjemce neposkytl, společně s dokladem o výběru zhotovitele (dodavatele) v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vznikla-li taková povinnost,
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.

Fyzické osoby podnikající, právnické osoby vedou výdaje hrazené z dotace pod UZ 102 a uvádějí na
všech účetních dokladech účelový znak kraje.
Ostatní příjemci vedou výdaje hrazené z dotace v účetnictví odděleně.

V …………………………………. dne ………………

……………………………………………
podpis statutárního zástupce, razítko
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Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace
z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje

Náležitosti žádosti
 Žádost se předkládá v termínu, v 1 pare s povinnými přílohami.
 Žadatel = vlastník kulturní památky.
 Formulář žádosti je závazný, obsahuje 12 orámovaných polí, určených k vyplnění.
Není dovoleno předepsané položky mazat, přepisovat, či jinak upravovat.
 Povinnou součástí žádosti je datum a podpis žadatele. Razítko je povinnou součástí
pouze pro subjekty, které jej užívají. Nepodepsané žádosti nejsou podány řádně a
budou bez dalšího vyřazeny.
 Vyplňují se všechna pole žádosti, v souladu s údaji na předložených přílohách.
 Nerelevantní pole žadatel proškrtne.
 Žadatel zodpovídá za správnost uvedených údajů. V případě zjištění chybějících
údajů, nepravdivých údajů, či chybějících relevantních příloh nebyla žádost vyplněna
řádně (úplně) a bude bez dalšího vyřazena z hodnocení.

Vyplnění žádosti
1. Žadatel uvede stručný název vystihující záměr projektu.
(co a na jaké památce bude obnoveno)
2. Žadatel uvede požadovanou identifikaci v souladu s údaji na předložených dokladech a s
administrativním registrem ekonomických subjektů MF ČR/obchodním rejstříkem MS ČR.
Fyzické osoby podnikající uvedou IČ i datum narození současně. Žadatel uvede pravdivě, zda
je plátcem DPH. V případě, že je nemovitost zahrnuta do obchodního majetku žadatele,
zaškrtne žadatel odpověď ano. Žadatelé, kteří uplatní odpočet DPH, tuto skutečnost uvedou
zaškrtnutím kladné odpovědi. Úhrada nákladů probíhá výhradně z účtu vlastníka. V případě
více vlastníků bude uvedeno, který z nich s bankovním účtem disponuje.
3. Žadatel uvede název a lokalizaci obnovované kulturní památky. Rejstříkové číslo Ústředního
seznamu kulturních památek ČR je uvedeno například v závazném stanovisku orgánu státní
památkové péče, nebo v památkovém katalogu http://pamatkovykatalog.cz. Žadatel přikládá
k žádosti závazné stanovisko/závazná stanoviska k pracím, jejichž obnovu chce s finančním
příspěvkem realizovat – v části 3.6 uvede, který orgán státní památkové péče závazné
stanovisko/závazná stanoviska vydal, čísla jednací a data vydání těchto dokumentů.
4. Žadatel uvede stručně umístění, účel a odůvodnění potřebnosti projektu, popíše charakter
nákladů (např. statické zajištění, obnova střešní krytiny, doplnění štukové výzdoby). Druh
rozsah a způsob provedení plánovaných prací musí být v souladu s přílohou „položkový
rozpočet“.
5. Žadatel uvede finanční zajištění projektu, tj. etapy zvolené pro projekt předkládaný v roce
2017. Součet uvedených částek musí odpovídat položce celkové náklady projektu. Celkové
náklady projektu jsou náklady vynaložené ve zvoleném období realizace projektu, které
odpovídají předloženému „položkovému rozpočtu“. Termín dokončení projektu znamená
poslední den, ve kterém jsou veškeré úkony a transakce realizace projektu považovány za
1
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uznatelné. Počet příloh vyplní žadatel po kompletaci žádosti v souladu s přílohou „Seznam
předkládaných povinných příloh“. Žadatel vyplní název spolupracující instituce a organizace
(např. Místní akční skupina Labské skály), nebo pole proškrtne (není povinností
spolupracovat s institucí/organizací).
Žadatel vyplněnou žádost v dolním okraji opatří datem, podpisem (a razítkem) a přiloží
povinné přílohy.

Náležitosti povinných příloh
 přílohy jsou předkládány v 1 pare v předepsané formě (originál/ověřená kopie/kopie).
 přílohy č. 12-17, 18, 20 se vyplňují na závazný vzor, který je k dispozici v přílohách
Programu na webových stránkách kraje http://www.kr-ustecky.cz/. Není dovoleno
závazný vzor přepisovat, či jinak upravovat.
 nerelevantní položky závazného vzoru formuláře žadatel proškrtne.
 veškeré přílohy jsou pevně spojeny, očíslovány a seřazeny podle seznamu příloh,
připojeného k žádosti o dotaci.
 přílohy se nevkládají do „EUROOBALŮ“.

Povinné přílohy
Příloha č. 1 – dokládá se ke každé žádosti
Žadatel postupuje podle údajů, uvedených na výpisu z katastru nemovitostí. Součástí přílohy
je vždy katastrální mapa, popřípadě geometrický plán, které nejsou starší než 6 měsíců a
originál/ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí. U objektů, neevidovaných v katastru
nemovitostí, je součástí přílohy mimo výše uvedené další doklad, kterým žadatel prokáže
vlastnictví objektu a dále žadatel dodatečně vyznačí umístění kulturní památky v
předkládané katastrální mapě.
Příloha č. 2
Doklad o právní osobnosti žadatele předkládají fyzické osoby podnikající, právnické osoby
(obce, církve, zapsané spolky,…). Žadatel dle typu právní osobnosti zvolí z uvedených
rejstříků a poskytne kopii výpisu, případně další doklady. Identifikace žadatele v žádosti musí
být vyplněna v souladu s touto přílohou.
Příloha č. 3
Kopii dokladu o volbě nebo jmenování statutárního orgánu/statutárního zástupce a současně
doklad osvědčující oprávnění tohoto zástupce jednat jménem subjektu navenek dokládají
pouze právnické osoby (obce, církve, zapsané spolky,…). Příloha je vyžadována v případě, že
tyto skutečnosti nevyplývají z přílohy č. 2.
Příloha č. 4
Aktuální doklady o přidělení IČ a DIČ = 2 odlišné doklady, dokládají pouze právnické osoby
a fyzické osoby podnikající. Existence registrace DIČ je pracovníky úřadu ověřována. Žádost
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žadatele, který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, bude bez dalšího
z hodnocení vyřazena!
Příloha č. 5 – dokládá se ke každé žádosti
Doklad o zřízení běžného účtu žadatele u peněžního ústavu musí obsahovat číslo účtu
v souladu s údaji, uvedenými v žádosti. V případě více žadatelů (vlastníků památky) musí být
z dokladu zřejmé, kdo z nich je s bankovním účtem oprávněn disponovat.
Příloha č. 6 – dokládá se ke každé žádosti
Závazné stanovisko/závazná stanoviska vydaná příslušným správním orgánem podle § 14
odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nebo rozhodnutí dle § 10 odst. 2 téhož
zákona, která nabyla právní moci, musí pokrýt veškeré práce, na které je žádána dotace.
Obsahuje-li žádost a položkový rozpočet práce, na které není ke dni podání žádosti vydáno
závazné stanovisko/rozhodnutí, nelze takové žádosti vyhovět, či doložit přílohu dodatečně.
Příloha č. 7 – dokládá se ke každé žádosti
Položkový rozpočet prací předkládá žadatel jako závazný – v případě poskytnuté podpory je
nutné – v závislosti na výši poskytnuté podpory – položkový rozpočet dodržet.
Neodsouhlasené změny objemu a charakteru prací během realizace projektu mohou být
příčinou neuznatelných nákladů.
Příloha č. 8 – dokládá se ke každé žádosti
Fotodokumentace musí čitelně zachycovat současný stav kulturní památky a jejích částí, které
jsou předmětem navrhovaných prací obnovy.
Příloha č. 9 – dokládá se ke každé žádosti
Záměrem prezentace kulturní památky po realizaci projektu se rozumí plán vlastníka památky
na její využití, odvíjí se od možností vlastníka, typu kulturní památky a jejím stavu po
uskutečněné obnově. Zpřístupnění kulturní památky zejména u soukromých objektů,
sloužících k bydlení, není povinností. Pokud památka slouží/bude sloužit k hospodářské
činnosti vykonávané žadatelem (poskytování služeb a zboží, pronájem, výběr vstupného)
žadatel tento záměr uvede.
Příloha č. 10
Specifikaci způsobu ochrany před poškozením, zničením nebo odcizením dokládá pouze
žadatel o obnovu movité kulturní památky. Do přílohy uvede způsob, jakým bude movitá
kulturní památka po obnově chráněna (například elektrická požární/zabezpečovací
signalizace,…)
Příloha č. 11 – dokládá se ke každé žádosti
Žadatel uvede výši přijatých dotací na kulturní památku ze státního, krajského, obecního
rozpočtu, apod. za roky 2014, 2015, 2016.
Příloha č. 12-17 – dokládá se ke každé žádosti
Souhrnný formulář Čestné prohlášení vyplní žadatel dle závazného vzoru, který nalezne
v přílohách programu na webových stránkách. Přílohu vyplňuje/podepisuje každý z vlastníků.
Příloha č. 18 – dokládá se ke každé žádosti
Soupis jednotlivých projektů vyplní žadatel dle závazného vzoru, který nalezne v přílohách
programu na webových stránkách. Žadatel je povinen pravdivě odpovědět, zda podal žádost,
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týkající se totožného projektu, v tomto kalendářním roce, do jiného z dotačních titulů
Ústeckého kraje. Přílohu vyplňuje/podepisuje každý z vlastníků.
Příloha č. 19
Kopii rozhodnutí stavebního úřadu dokládají pouze žadatelé, jejichž žádost obsahuje závazné
stanovisko/závazná stanoviska, která byla vydána v souladu s § 149 odst. 1 zákona 500/2004
Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 20
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis předkládá pouze žadatel, který
provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí na trhu zboží nebo služby (např. prodej, pronájem,
průvodcovská činnost), a to bez ohledu na právní formu tohoto žadatele. Žadatel vyplní
prohlášení na závazném vzoru, který nalezne v přílohách programu na webových stránkách.
V komplikovaných případech žadatel vyplnění konzultuje s kontaktní osobou, uvedenou
v článku IX. Programu.
 Příloha č. 21
Plnou moc předkládá žadatel pouze v případě, že je 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. 22
Seznam vzestupně očíslovaných povinných příloh pevně spojených a předkládaných k
žádosti.
Jde-li o případ poskytnutí dotace vlastníku kulturní památky dle Článku VI. odst. 4
tj. dotace až do výše 100% nákladů projektu musí být splněna současně všechna kritéria
a přílohy:
 Příloha č. 23
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. 24
Notářsky 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. 25
u nemovité kulturní památky nařízení provedení nezbytných úprav na stavbě, vydané územně
příslušným stavebním úřadem; u movité kulturní památky pak odborný posudek Národního
památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem.
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Sponzorský vzkaz

Předložení návrhu a vyvěšení tabulky se sponzorským vzkazem je povinností příjemce dotace
stanovené smlouvou o poskytnutí dotace. Loga dle manuálu jsou k dispozici na webových
stránkách kraje v sekci konkrétního programu. Před vyvěšením sponzorského vzkazu
příjemce zašle návrh tabulky s údaji o zvolené podobě (logo horizontální/vertikální,
barevnost, znění doplňujícího textu, materiál, formát, způsob umístění) na email kontaktní
osobě, uvedené ve znění Programu nebo na webových stránkách. V případě, že návrh bude
chybný, bude příjemce vyzván k jeho opravě. Řádné návrhy schvaluje vedoucí Odboru
kultury a památkové péče odpovědním emailem. Sponzorský vzkaz příjemce vyvěsí
nejpozději v den ukončení realizace projektu na dobu 1 roku. Příjemce vyfotí a předloží
splnění této povinnosti do fotodokumentace závěrečné zprávy.
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Dotační program

„Program na záchranu a obnovu drobných památek
a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého
kraje pro rok 2017“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 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 2017“

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 náklad, který splňuje podmínky čl. VIII odst. 10 „Zásad“.
Neuznatelným nákladem je náklad, který splňuje podmínky č. 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 podnikajícím 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
20. ledna 2017 – 3. února 2017
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X.

termín zveřejnění programu
19. prosince 2016

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 2017,
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 2017 u žádostí schvalovaných Radou Ústeckého kraje
do konce června 2017 u žádostí schvalovaných Zastupitelstvem Ústeckého kraje

XIII. podmínky pro poskytnutí dotace
Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů, 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
Mgr. Jana Kuráňová

e-mail: kuranova.j@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 276

Vlastimil Hauf

e-mail: hauf.v@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 369

XV. posouzení úplnosti žádostí, kritéria pro hodnocení žádostí
Za řádně a včas podanou žádost se považuje žádost, vyplněná řádně (úplně) na
předepsaných formulářích včetně všech povinných příloh, doručená způsobem a ve
lhůtě, stanovenými v tomto programu.
Žádosti, které nebudou úplně vyplněny nebo 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 a budou hodnoceny následovně:
1) Správné a úplné žádosti o dotaci budou předloženy k dalšímu hodnocení.
2) 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.
3) Nepravdivě vyplněné žádosti budou bez dalšího vyřazeny.
4) 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 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
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Příloha 1) D – Vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace
Příloha 1) E – Metodický pokyn pro žadatele
___________________________________________________________________
Tento „Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2017“ byl schválen usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. XX/XXZ/2016 ze dne XX. XX. 2016.
Zveřejněno dne: XX. 12. 2016
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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 2017
1. Identifikace projektu:
Název projektu:
2. Identifikace žadatele:
2.1 Jméno, příjmení/Název žadatele:
2.2 Statutární zástupce:

2.4 Druh žadatele:

□

Fyzická osoba

□

□

Fyzická osoba podnikající

Právnická osoba

2.5 Datum narození/IČ:

2.6 DIČ:

2.7 Bydliště/Sídlo
Ulice:

Číslo popisné:

Obec:
Telefon:

PSČ:
Email:

□

2.8 Plátce DPH:

ANO

□

NE

2.9 Je dotčená nemovitost zahrnuta do obchodního majetku žadatele:

□

2.10 Žadatel uplatní odpočet DPH:
2.11 Číslo účtu:
2.12 Bankovní ústav:

ANO

□

/

2.13 Osoba zodpovědná za realizaci projektu:
2.14 Korespondenční adresa žadatele:
Ulice:
Obec:

Číslo popisné:
PSČ:

Telefon:

Email:

Je-li žadatel právnickou osobou, identifikace:
2.15 Osob zastupujících právnickou osobu
Jméno a příjmení:
Právní důvod zastoupení:
2.16 Osob s podílem v této právnické osobě:
2.17 Osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu:

3. Účel projektu a jeho popis
3.1 Umístění projektu:
3.2 Účel projektu (stručně, podrobněji uveďte v příloze PROJEKT):

□

NE

ANO

□

NE

Bod 44 příloha č. 1 A)
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:

,- Kč

4.2 Vlastní zdroje žadatele: :

,- Kč

4.3 Celkové náklady projektu: :

,- Kč

4.4 Termín zahájení a dokončení projektu:
4.5 Počet příloh (v souladu s přílohou SEZNAM PŘEDKLÁDANÝCH POVINNÝCH PŘÍLOH):
4.6 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

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 osobnosti (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 (nákladový rozpočet projektu) – 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.
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:
JID:
/2017/KUUK
č. j.: /KP/2017

17/SML

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“)
strana 1 / 9

Bod 44 příloha č. 1 B)

Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č.27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 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 2017, schváleným usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XX/XXZ/2016 ze
dne XX. XX. 2016, 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)
………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do termínu ukončení realizace projektu, stanoveného v Článku II.
odst. 4.
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……….. (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 Nařízení komise EU č. 1407/2013 ze dne 18. Prosince 2013.
Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
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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 **.
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 ...................................., dle poskytovatelem odsouhlaseného
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „odsouhlasený plánovaný
nákladový rozpočet“) přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace, a to v rozsahu v něm
uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů.
2. V odsouhlaseném plánovaném nákladovém rozpočtu, se za neuznatelný náklad
označují následující náklady:
………………………………………………….
3. Na změny v rámci plánovaného nákladového rozpočtu se použijí pravidla podmínek
stanovených v čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
Odboru kultury a památkové péče. 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
1. 1. 2017 do termínu ukončení realizace projektu stanoveného v Článku II. odst. 4.
(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:
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-

-

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),

6. Dotace bude poskytnuta
-

jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

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
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 s
odsouhlaseným plánovaným nákladovým 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 (pouze obce). Označovat
originály účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým
krajem (fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby).
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,
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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,

-

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 odsouhlasený plánovaný nákladový 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 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 odsouhlaseném 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.
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13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 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.
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 %.
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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“
u obnovené památky, 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
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
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provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3.

U obnovené 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 respektující
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. Var. 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 – platí pouze pro smlouvy uzavírané s fyzickou
osobou jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti, s obcí nevykonávající
rozšířenou působnost, příspěvkovou organizací zřízenou touto obcí nebo právnickou
osobou, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou
účast).
Var. 2 Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky
ID……./na e-mail: ……@....... (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/příjemci obdrží 1 vyhotovení a 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 …………….
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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
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Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury
dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2017

PŘÍLOHA 1 C)
Závazné vzory povinných příloh

Bod 44 příloha č. 1 C)
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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. 2017 – DD.MM. 2017
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 finanční vypořádání 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.
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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 %
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
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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)
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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 ) …………………………..

(2014, 2015, 2016)
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 44 příloha č. 1 C)
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2017

Příloha č. 19
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:

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.uohs.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“).
1
2
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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
5

nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením ) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

6

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita .
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. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, 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. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury,
nebo dle nařízení Komise (ES) č. 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.
4

Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
Viz § 243 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
6
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 č. 717/2014)
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
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Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 717/2014 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 odvětví silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu ve
smyslu ustanovení nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 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. prosince 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. prosince 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

Celkem

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
v Kč

v€

8
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6.

Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. 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

Výše podpory

Datum
poskytnutí
7
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, 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.
9
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.
Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

9

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

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., zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.
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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 2017“
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
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Finanční vypořádání dotace
z „Programu na záchranu a obnovu drobných památek
a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2017
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 celkových nákladů a výnosů
projektu:

údaje v Kč

Z toho přehled nákladů projektu
hrazených z dotace:

údaje v Kč

Přehled nevyčerpaných prostředků
vrácených do rozpočtu
poskytovatele:

Účelový znak:
Číslo faktury, bank. výpisu,
pokladního dokladu, smlouvy

Číslo faktury, bank. výpisu,…

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 účelovým znakem kraje a textem: „Projekt byl spolufinancován Ústeckým
krajem.“
1.
2.

Fyzické osoby podnikající, právnické osoby vedou výdaje hrazené z dotace pod UZ 163.
Ostatní příjemci vedou výdaje hrazené z dotace v účetnictví odděleně.

V …………………………………. dne ………………

……………………………………………
podpis statutárního zástupce, razítko

Bod 44 příloha č. 1 E)

Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace
z Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející
kulturní krajinu Ústeckého kraje

Náležitosti žádosti
 Žádost se předkládá v termínu, v 1 pare s povinnými přílohami.
 Žadatel = vlastník drobné památky.
 Formulář žádosti je závazný, obsahuje 10 orámovaných polí, určených k vyplnění.
Není dovoleno předepsané položky mazat, přepisovat, či jinak upravovat.
 Povinnou součástí žádosti je datum a podpis žadatele. Razítko je povinnou součástí
pouze pro subjekty, které jej užívají. Nepodepsané žádosti nejsou podány řádně a
budou bez dalšího vyřazeny.
 Vyplňují se všechna pole žádosti, v souladu s údaji na předložených přílohách.
 Nerelevantní pole žadatel proškrtne.
 Žadatel zodpovídá za správnost uvedených údajů. V případě zjištění chybějících
údajů, nepravdivých údajů, či chybějících relevantních příloh nebyla žádost vyplněna
řádně (úplně) a bude bez dalšího vyřazena z hodnocení.

Vyplnění žádosti
1. Žadatel uvede stručný název vystihující záměr projektu.
(co a na jaké památce bude obnoveno)
2. Žadatel uvede požadovanou identifikaci v souladu s údaji na předložených dokladech a s
administrativním registrem ekonomických subjektů MF ČR/obchodním rejstříkem MS ČR.
Fyzické osoby podnikající uvedou IČ i datum narození současně. Žadatel uvede pravdivě, zda
je plátcem DPH. V případě, že je nemovitost zahrnuta do obchodního majetku žadatele,
zaškrtne žadatel odpověď ano. Žadatelé, kteří uplatní odpočet DPH, tuto skutečnost uvedou
zaškrtnutím kladné odpovědi. Úhrada nákladů probíhá výhradně z účtu vlastníka. V případě
více vlastníků bude uvedeno, který z nich s bankovním účtem disponuje.
3. Žadatel uvede lokalizaci obnovované drobné památky, uvede stručně účel a odůvodnění
potřebnosti projektu, popíše charakter nákladů (např. statické zajištění, obnova střešní krytiny,
doplnění štukové výzdoby), podrobněji doloží tyto skutečnosti v příloze „Projekt“ a
„Položkový rozpočet“.
4. Žadatel uvede finanční zajištění projektu – součet uvedených částek musí odpovídat položce
4.3 a předloženému položkovému rozpočtu (nákladovému rozpočtu projektu). Časový
harmonogram je podrobněji uveden v příloze „Projekt“. Termín dokončení projektu znamená
poslední den, ve kterém jsou veškeré úkony a transakce realizace projektu považovány za
uznatelné. Počet příloh vyplní žadatel po kompletaci žádosti v souladu s přílohou „Seznam
předkládaných povinných příloh“. Žadatel vyplní název spolupracující instituce a organizace
(např. Místní akční skupina Labské skály), nebo pole proškrtne (není povinností
spolupracovat s institucí/organizací).

1
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Žadatel vyplněnou žádost v dolním okraji opatří datem, podpisem (a razítkem) a přiloží
povinné přílohy.

Náležitosti povinných příloh
 přílohy jsou předkládány v 1 pare v předepsané formě (originál/ověřená kopie/kopie).
 přílohy č. 1, 11-16, 17, 19 se vyplňují na závazný vzor, který je k dispozici v přílohách
Programu na webových stránkách kraje http://www.kr-ustecky.cz/. Není dovoleno
závazný vzor přepisovat, či jinak upravovat.
 nerelevantní položky závazného vzoru formuláře žadatel proškrtne.
 veškeré přílohy jsou pevně spojeny, očíslovány a seřazeny podle seznamu příloh,
připojeného k žádosti o dotaci.
 přílohy se nevkládají do „EUROOBALŮ“.

Povinné přílohy
Příloha č. 1 – dokládá se ke každé žádosti
Žadatel vyplní přílohu dle závazného vzoru v souladu s údaji uvedenými v žádosti.
Příloha č. 2 – dokládá se ke každé žádosti
Žadatel postupuje podle údajů, uvedených na výpisu z katastru nemovitostí. Součástí přílohy
je vždy katastrální mapa a výpis z katastru nemovitostí. U objektů, neevidovaných v katastru
nemovitostí, je součástí přílohy další doklad, kterým žadatel prokáže vlastnictví objektu.
Příloha č. 3
Souhlas vlastníka pozemku dokládá pouze žadatel, jehož drobná památka se nachází na
pozemku, který není v žadatelově vlastnictví.
Příloha č. 4 – dokládá se ke každé žádosti
Fotodokumentace musí čitelně zachycovat současný stav objektu a jeho částí, které jsou
předmětem navrhovaných prací obnovy.
Příloha č. 5
Závazné stanovisko k obnově drobné architektury na území památkové rezervace nebo zóny
dokládá pouze žadatel, jehož drobná památka se na území zóny nebo rezervace nachází.
Rozhodnutí ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vydá
žadateli obec s rozšířenou působností, která je příslušná pro území, kde se drobná památka
nachází.
Příloha č. 6
Rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu dokládá pouze žadatel, který realizuje práce
obnovy, pro které je podle stavebního zákona tento doklad vyžadován.
Příloha č. 7
Doklad o právní subjektivitě předkládají pouze právnické osoby (obce, církve, zapsané
spolky,…).

2
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Příloha č. 8
Doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce a současně doklad osvědčující
oprávnění tohoto zástupce jednat jménem subjektu navenek dokládají pouze právnické osoby
(obce, církve, zapsané spolky,…).
Příloha č. 9
Aktuální doklady o přidělení IČ a DIČ = 2 odlišné doklady, dokládají pouze právnické osoby
a fyzické osoby podnikající. Existence registrace DIČ je pracovníky úřadu ověřována. Žádost
žadatele, který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, bude bez dalšího
z hodnocení vyřazena!
Příloha č. 10 – dokládá se ke každé žádosti
Doklad o zřízení běžného účtu žadatele u peněžního ústavu musí obsahovat číslo účtu
v souladu s údaji, uvedenými v žádosti. V případě více žadatelů (vlastníků drobné památky)
musí být z dokladu zřejmé, kdo z nich je s bankovním účtem oprávněn disponovat.
Příloha č. 11-16 – dokládá se ke každé žádosti
Souhrnný formulář Čestné prohlášení vyplní žadatel dle závazného vzoru, který nalezne
v přílohách programu na webových stránkách. Přílohu vyplňuje/podepisuje každý z vlastníků.
Příloha č. 17 – dokládá se ke každé žádosti
Soupis jednotlivých projektů vyplní žadatel dle závazného vzoru, který nalezne v přílohách
programu na webových stránkách. Žadatel je povinen pravdivě odpovědět, zda podal žádost,
týkající se totožného projektu, v tomto kalendářním roce, do jiného z dotačních titulů
Ústeckého kraje. Přílohu vyplňuje/podepisuje každý z vlastníků.
Příloha č. 18 – dokládá se ke každé žádosti
Položkový rozpočet prací předkládá žadatel jako závazný – v případě poskytnuté podpory je
nutné – v závislosti na výši poskytnuté podpory – položkový rozpočet dodržet.
Neodsouhlasené změny objemu a charakteru prací během realizace projektu mohou být
příčinou neuznatelných nákladů.
Příloha č. 19
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis předkládá pouze žadatel, který
provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí na trhu zboží nebo služby (např. prodej, pronájem,
průvodcovská činnost), a to bez ohledu na právní formu tohoto žadatele. Žadatel vyplní
prohlášení na závazném vzoru, který nalezne v přílohách programu na webových stránkách.
V komplikovaných případech žadatel vyplnění konzultuje s kontaktní osobou, uvedenou
v článku XIV. Programu.
 Příloha č. 20
Plnou moc předkládá žadatel pouze v případě, že je 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 – dokládá se ke každé žádosti
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Bod 44 příloha č. 1 E)

Seznam vzestupně očíslovaných povinných příloh pevně spojených a předkládaných k
žádosti.

Sponzorský vzkaz
Předložení návrhu a vyvěšení tabulky se sponzorským vzkazem je povinností příjemce dotace
stanovené smlouvou o poskytnutí dotace. Loga dle manuálu jsou k dispozici na webových
stránkách kraje v sekci konkrétního programu. Před vyvěšením sponzorského vzkazu
příjemce zašle návrh tabulky s údaji o zvolené podobě (logo horizontální/vertikální,
barevnost, znění doplňujícího textu, materiál, formát, způsob umístění) na email kontaktní
osobě, uvedené ve znění Programu nebo na webových stránkách. V případě, že návrh bude
chybný, bude příjemce vyzván k jeho opravě. Řádné návrhy schvaluje vedoucí Odboru
kultury a památkové péče odpovědním emailem. Sponzorský vzkaz příjemce vyvěsí
nejpozději v den ukončení realizace projektu na dobu 1 roku. Příjemce vyfotí a předloží
splnění této povinnosti do fotodokumentace závěrečné zprávy.

4

Příloha č. 44 k usnesení č. 49/2Z/2016

Bod 45 příloha č. 1

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:
JID:
Č.j.:

16/SML2717

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 16/SML2717 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016“
uzavřené dne 5. 9. 2016

Smluvní strany
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:
CZ 70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 94-882993349/0800
a
Příjemce:
Město Krupka
Sídlo:
Mariánské nám. 32, 417 42 Krupka
Zastoupený:
PhDr. Ing. Zdeňkem Matoušem, Ph.D, MBA, starostou města
Kontaktní osoba: Dagmar Kaulová
E-mail/telefon
dagmar.kaulova@mukrupka.cz, 417 803 154
IČ :
00266418
DIČ:
CZ00266418
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9005-2520501/0100
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění text v Článku II. odstavec 2 takto,
z původního
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2016.
na text nový:
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 7. 2017.
strana 1 / 2

Bod 45 příloha č. 1

Článek 2
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č.
ze dne
.

V Ústí nad Labem dne

V Krupce dne

……………………………………
Poskytovatel
Ústecký Kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

………………………………………….
Příjemce
Město Krupka
PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA,
starosta
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Příloha č. 45 k usnesení č. 50/2Z/2016

Bod 46 příloha č. 1

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
16/SML2722
Číslo příjemce:
JID: 156320/2016/KUUK
Č.j.: 50/KP/2016

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 16/SML2722 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016“
uzavřené dne 18. 7. 2016

Smluvní strany
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:
CZ 70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 94-882993349/0800
a
Příjemce:
Ivana Zídková
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba: Ivana Zídková
E-mail/telefon
Datum narození:
Bank. spojení:
číslo účtu:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění text v Článku II. odstavec 2 takto,
z původního
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 10. 2016.
na text nový:

strana 1 / 2

Bod 46 příloha č. 1
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 1. 2017.
a
Mění text v Článku II. odstavec 3 takto,
z původního
byl uhrazen ve schváleném období realizace projektu.
na text nový:
byl uhrazen nejpozději do 30 dnů od obdržení dotace na účet příjemce.

Článek 2
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č.
ze dne
.

V Ústí nad Labem dne

V Praze dne

……………………………………

………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký Kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
Ivana Zídková
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Příloha č. 46 k usnesení č. 51/2Z/2016

Bod 47 příloha č. 1

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

16/SML2723

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 16/SML2723 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016“
uzavřené dne 29. 7. 2016

Smluvní strany
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:
CZ 70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 94-882993349/0800
a
Příjemce:
Název:
Obec Řehlovice
Sídlo:
Řehlovice 1, 403 13 Řehlovice
Zastoupený:
Josefem Macháčkem, starostou
Kontaktní osoba: Hana Drbalová
E-mail/telefon
drbalova@rehlovice.cz / +420 414 120 707
IČ:
00266981
DIČ:
Bank. spojení: Komerční banka
číslo účtu: 78-4520530257/0100
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění text v Článku II. odstavec 2 takto,
z původního
Termínem ukončení realizace projektu je 30. 9. 2016.
na text nový:
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2016.
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Bod 47 příloha č. 1

Článek 2
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č.
ze dne

V Ústí nad Labem dne

V Řehlovicích dne

……………………………………

………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký Kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
Obec Řehlovice
Josef Macháček, starosta
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Příloha č. 47 k usnesení č. 52/2Z/2016

Bod 48 příloha č. 1

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
16/SML2726
Číslo příjemce:
JID: 158296/2016/KUUK
Č.j.: 109/KP/2016

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 16/SML2726 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016“
uzavřené dne 27. 7. 2016

Smluvní strany
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:
CZ 70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 94-882993349/0800
a
Příjemce:
Zdeněk Schrei
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba: Zdeněk Schrei
E-mail/telefon
Datum narození:
Bank. spojení:
číslo účtu:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění text v Článku II. odstavec 2 takto,
z původního
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2016.
na text nový:
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Bod 48 příloha č. 1

Termínem ukončení realizace projektu je 31. 3. 2017.
a
Mění text v Článku II. odstavec 3 takto,
z původního
byl uhrazen ve schváleném období realizace projektu.
na text nový:
byl uhrazen nejpozději do 30 dnů od obdržení dotace na účet příjemce.

Článek 2
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č.
ze dne
.

V Ústí nad Labem dne

V Lipenci dne

……………………………………

………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký Kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
Zdeněk Schrei
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Příloha č. 48 k usnesení č. 53/2Z/2016

Bod 49 příloha č. 1

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

16/SML2729

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 16/SML2729 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016“
uzavřené dne 11. 8. 2016

Smluvní strany
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:
CZ 70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 94-882993349/0800
a
Příjemce:
Název:
Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí
Sídlo:
Kostelní 70, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Zastoupený:
P. Vojtěch Suchý, administrátor
Kontaktní osoba: P. Vojtěch Suchý
E-mail/telefon
v.suchy@jesuit.cz / +420 603 188 219
IČ:
46717544
DIČ:
Bank. spojení: Poštovní spořitelna a.s.
číslo účtu: 169985925/0300
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění text v Článku II. odstavec 2 takto,
z původního
Termínem ukončení realizace projektu je 30. 11. 2016.
na text nový:
Termínem ukončení realizace projektu je 30. 10. 2017.
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Bod 49 příloha č. 1

Článek 2
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č.
ze dne
.

V Ústí nad Labem dne

V Benešově nad Ploučnicí dne

……………………………………

………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký Kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
Římskokatolická farnost
Benešov nad Ploučnicí
P. Vojtěch Suchý, administrátor
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Příloha č. 49 k usnesení č. 54/2Z/2016

Bod 50 příloha č. 1

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
16/SML3052
Číslo příjemce:
JID: 157265/2016/KUUK
Č.j.: 40/KP/2016

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 16/SML3052 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016“
uzavřené dne 8. 9. 2016

Smluvní strany
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:
CZ 70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 94-882993349/0800
a
Příjemce:
Římskokatolická farnost Jeníkov
Sídlo:
Jeníkov 1, 417 24 Oldřichov u Duchcova
Zastoupený:
P. Markem Dundou, administrátorem
Kontaktní osoba: P. Marek Dunda
E-mail/telefon
marek@fatym.cz / +420 731 402 742
IČ:
63788268
DIČ:
CZ63788268
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 084058097/0300
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění text v Článku II. odstavec 2 takto,
z původního
Termínem ukončení realizace projektu je 15. 12. 2016.
na text nový:
Termínem ukončení realizace projektu je 30. 6. 2017.
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Bod 0 příloha č. 1

Článek 2
Mění text v Článku II. odstavec 3 takto,
z původního
byl uhrazen ve schváleném období realizace projektu.
na text nový:
byl uhrazen nejpozději do 30 dnů od obdržení dotace na účet příjemce.

Článek 3
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č.
ze dne
.
V Ústí nad Labem dne

V

……………………………………

dne

………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký Kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
Římskokatolická farnost Jeníkov
P. Marek Dunda, administrátor

……………………………………………..
Biskupství litoměřické
Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek,
generální vikář
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Příloha č. 50 k usnesení č. 55/2Z/2016

Bod 51 příloha č. 1

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
16/SML3060
Číslo příjemce:
JID: 149089/2016/KUUK
Č.j.: 96/KP/2016

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 16/SML3060 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016“
uzavřené dne 8. 8. 2016

Smluvní strany
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:
CZ 70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 94-882993349/0800
a
Příjemce:
Název:
Město Blšany
Sídlo:
Náměstí 29, 439 88 Blšany
Zastoupený:
Petrem Bukáčkem, starostou
Kontaktní osoba: Petr Bukáček, starosta
E-mail/telefon
mesto.blsany@email.cz / +420 415 214 704
IČ:
00264784
DIČ:
Bank. spojení: Komerční banka a.s. pobočka Podbořany
číslo účtu: 107-8651280217/0100
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění text v Článku II. odstavec 2 takto,
z původního
Termínem ukončení realizace projektu je 30. 11. 2016.
na text nový:
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 10. 2017.
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Článek 2
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č.
ze dne

V Ústí nad Labem dne

V Blšanech dne

……………………………………

………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký Kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
Město Blšany
Petr Bukáček, starosta
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Příloha č. 51 k usnesení č. 57/2Z/2016

Bod 53 příloha č. 1

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

16/SML3054

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 16/SML3054 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016“
uzavřené dne 17.8. 2016

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: 94-882993349/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce:
Libor Marek a Dagmar Formánková
Bydliště:
Zastoupený:
Liborem Markem na základě Plné moci ze dne 25. 1. 2016
Kontaktní osoba: Libor Marek
E-mail/telefon:
Dat. narození:
Libor Marek a
Dagmar Formánková
Bank. spojení:
číslo účtu:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění text v Článku II. odstavec 1 takto,
z původního:
Dotace se poskytuje za účelem realizace předloženého projektu “Oprava komínu,
střechy a souvisejících konstrukcí sýpky zemědělského dvora v Blažimi“ na
zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky (dále jen
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„obnova kulturní památky“) – Zemědělský dvůr v Blažimi, rejstř. č. 43588/5-1062
ÚSKP ČR (dále jen projekt)
Na text nový:
Dotace se poskytuje za účelem realizace předloženého projektu “Oprava krovu,
střechy a souvisejících konstrukcí sýpky zemědělského dvora v Blažimi“ na
zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky (dále jen
„obnova kulturní památky“) – Zemědělský dvůr v Blažimi, rejstř. č. 43588/5-1062
ÚSKP ČR (dále jen projekt).

Článek 2
Mění text v Článku II. odstavec 2 takto,
z původního
Termínem ukončení realizace projektu je 30. 11. 2016.
na text nový:
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 1. 2017.

Článek 3
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č.
ze dne

V Ústí nad Labem dne

V

……………………………………

dne

………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký Kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
Libor Marek
…………………………………………
Příjemce
Dagmar Formánková
v.z. Libor Marek
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Příloha č. 52 k usnesení č. 58/2Z/2016

Příloha č. 1 k bodu 54

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 13/SML2413 – dodatek č. 3
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, 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:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-0883028399/0800
a
Příjemce:
Statutární město Ústí nad Labem
Sídlo:
Velká Hradební 2336/8, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou města Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Ing. Věra Nechybová, primátorka města
E-mail/telefon: vera.nechybova@mag-ul.cz, 475 271 776
IČ (RČ):
00081531
DIČ:
CZ00081531
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 90050001125411/0100

Smluvní strany se dohodly na změně článku II. odst. 4) smlouvy, uzavřené na základě
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 4. 9. 2013 č. 100/9Z/2013, kterým byla
městu Ústí nad Labem poskytnuta dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na
realizaci projektové dokumentace stavby „Ústí nad Labem, Vaňov – kanalizace a převedení
odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem“, v souvislosti se změnou č. 1 provedenou
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 16. 2. 2015 č. 75/21Z/2015, změnou č. 2
ze dne 25. 1. 2016 č. 6/27Z/2016 a změnou č. 3 ze dne 19. 12. 2016 č. xx/xxZ/2016 takto:

strana 1 / 2

Článek II.
Financování
4)

Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2017. Pro příjemce dotace je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel. Ukončením realizace projektu se rozumí splnění
závazného technického ukazatele popsaného v odst. 8) tohoto článku.
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. x/xxZ/2016 ze dne 19. 12. 2016.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

Příjemce
Statutární město Ústí nad Labem
Ing. Věra Nechybová, primátorka města
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Příloha č. 2 k bodu 54

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

11/SML 2436 – dodatek č. 4

DODATEK Č. 4 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, 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
Město Štětí
Sídlo:
Mírové nám. č.p. 163, 411 08 Štětí
Zastoupený:
Mgr. Tomášem Ryšánkem – starostou města Štětí
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Ryšánek – starosta města Štětí
E-mail/telefon: mesto@steti.cz/ 416 859 305
IČ:
00264466
DIČ:
CZ00264466
Bank. spojení: 100022784/0600 GE Money Bank, a.s.

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku 2 odst. 3 smlouvy, uzavřené na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 29. 6. 2011 č. 32/24Z/2011, kterým byla městu Štětí
poskytnuta dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci PD stavby
„Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno“ a dodatku č. 1,
uzavřeného na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 27. 2. 2013 č. 97/3Z/2013,
dodatku č. 2 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 26. 2. 2014 č.
76/13Z/2014, dodatku č. 3 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 25. 1. 2016
č. 6/27Z/2016 a dodatku č. 4 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 19. 12.
2016 č. xx/xxZ/2016 takto:
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Článek 2. Financování
3.

Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2018. 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. 6/27Z/2016 ze dne 25. 1. 2016.

V Ústí nad Labem dne ………………………

………………………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

V …………………….. dne …………………….

……………………………………………………
Příjemce
Město Štětí
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta města Štětí
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Příloha č. 54 k usnesení č. 59/2Z/2016
bod 55 příloha 1
okres

ORP

obec

Navrhovaná
aktualizace
PRVKÚK
č. 30

část název části požadavek
kódu obce
od

projektovaná zpracovatel
cena dle
metodiky
401/201015000

podklady

realizace

typ změny

tis. Kč

3

Chomutov

Chomutov

Údlice

0062. Přečaply
02

obce Údlice

3 135

Ing. Robert
Klement,
Prokopa
Velkého 570,
438 01 Žatec

Návrh na
2016-2017
změnu
PRVKÚK
ze dne
11.11. 2015

gravitační
kanalizace
nahrazena
tlakovou

trvale bydlící
PRVKÚK

trvale
bydlící
dle
údajů
obce

rekreanti
PRVKÚK

Měrný investiční aglomenáklad na 1
race
řešeného obyvatele
pro navrhovanou
změnu

2010

2015

2015

2010

2015

(tis.Kč/1 TBO)

131

133

140

0

0

26 125

ne

investice do
roku 2020 v
PRVKÚK

údaje PRVKÚK
přepočtené dle
metodiky 401/201015000

tis. Kč

tis. Kč

8 898

7 653

Stávající znění PRVKÚK:
V Přečaplech není vybudovaná splašková kanalizace, pouze kanalizace dešťová se zaústěním do potoka. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí septiků s odtokem do vodoteče – 50% obyvatel a bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice 2 km – 50%. Je
navržena výstavba gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce 1257 m s gravitačním svedením do čerpací stanice s následným odvedením splaškových vod pomocí výtlaku DN 90 v délce 1085 m do stávající kanalizace obce Údlice se zakončením
na stávající ČOV Údlice.
Výhled:
Je navržena výstavba gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce 1257 m s gravitačním svedením do čerpací stanice s následným odvedením splaškových vod pomocí výtlaku DN 90 v délce 1085 m do stávající kanalizace obce Údlice se
zakončením na stávající ČOV Údlice.
Změna výhledového stavu:
V Přečaplech bude zřízena tlaková kanalizace DN 50 až DN 80 v celkové délce 1,9 km s domovními čerpacími šachtami u každého produkčního místa splaškových vod. Odpadní vody budou zaústěny do kanalizačního systému města Údlice a čištěny na ČOV Údlice.
Závěr: Návrh koncepce řeší náhradu plánované gravitační kanalizační sítě s přečerpáváním za tlakovou kanalizaci s domovními čerpacími šachtami u každého produkčního místa. Část koncepce, spočívající v odvedení odpadních vod z místní části Přečaply do
kanalizačního systému města Údlice a jejich následné čištění na městské ČOV, zůstává zachována. Obec navrženou změnu výhledového stavu zdůvodňuje nižšími investičními náklady tlakové kanalizace (3,135 mil. Kč) o proti gravitační (7,653 mil. Kč), rozdíl IN činí 4,518
ve prospěch tlakové kanalizace. Gravitační kanalizace je zpravidla pokládána v místě vozovky. Spáva a údžba silnic Ústeckého kraje v loňském roce začala vyžadovat nový potah v celé šířce vozovky, čímž se záměry výstvaby kanalizací značně prodražují. Tato skutečnost
není zohledněna ve výpočtu investičních nákladů dle metodiky MZe. Dalším důvodem je dle zpracovatele nemožnost gravitačního odkanalizování některých lokalit. K záměru tlakové kanalizace se kladně vyjádřil správce povodí i vodoprávní úřad. Na výstavbu tlakové
kanalizace je již vydáno stavební povolení. Provozovatel provozně souvidející kanalizace a ČOV Údlice, společnost SčVK, a.s., se k záměru, i jako budoucí možný provozovatel, vyjádřila kladně. Měrný investiční náklad na jednoho odkanalizovaného trvale bydlícího
obyvatele činí 26 125 Kč. K návrhu změny bylo doloženo i porovnání provozních nákladů tlakové (7 400 Kč/rok) a gravitační (53 571 Kč/rok) kanalizace. Provozní náklady hovoří ve prospěch tlakové kanalizace, nicméně v tomto předloženém porovnání není zohledněno, že
u tlakové kanalizace se zvyšují náklady všech odběratelů, kteří mají na své přípojce umístěny tlakové čerpací stanice. Náklady na obnovu a provoz ČS jdou za majitely připojených nemovitostí. Předloženou změnu PRVKUK lze podpořit a doporučit Zastupitelstvu ÚK ke
schválení pokud žadatel doloží většinu písemných souhlasů budoucích odběratelů (uvažuje se s napojením 120 obyvatel ze 140 trvale bydlících) s umístěním domovních tlakových čerpacích stanic na svých pozemcích, aby bylo jednozanečně prokázáno, že navržená
koncepce je do budoucna opravdu uskutečnitelná.

bod 55 příloha 2
Příloha č. 55 k usnesení č. 59/2Z/2016

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje

A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích

Změna 2009
Návrh_Změna 2016
CZ042.3503.4203.0062 Údlice
.0062.02 Přečaply
identifikační číslo obce 017260
kód obce 00002
Změna 2009 je vyznačena modře kurzívou
Návrh změny 2016 je vyznačen červeně 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, kanalizace 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.
Urbanistická studie pro rozvoj obcí Údlice - Přečaply roku 1994, vypracoval AAM – Ing.
arch. J. Rotyka
Žádost obce Údlice o změnu PRVKUK ze dne 11. 9. 2009
Žádost obce Údlice o změnu PRVKUK ze dne 11. 11. 2015

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Místní část obce Údlice - Přečaply leží jihovýchodně od města Chomutova v zemědělské
oblasti v nadmořských výškách 275 - 290 m n.m. Jedná se o obec do 130 trvale bydlících
obyvatel. Zástavba venkovskými rodinnými domy je soustředěná, po okraji rozptýlená podél
místní komunikace. Jižní částí obce protéká potok Chomutovka, který náleží do povodí Ohře.
Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. V obci je firma LUFTUNGSTECHNIK M.
Ordos – výroba vzduchotechniky. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat nebo mírně
stoupat s ohledem na novou výstavbu.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Obec Přečaply je napojena na skupinový vodovod z vodojemu Údlický vrch 1000 m3
(369,95/ 365,50 m n.m.) potrubím DN 250 (eternit) přes obec Údlice do obce Přečaply (OPSK.CV.001.6). Odbočka do samotné obce je DN 100, rozvody po obci jsou DN 100 - 80.
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s., provozovatelem
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
×××××
Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby a je v poměrně dobrém stavu (z roku 1962),
některé úseky vyžadují rekonstrukci.

______________________________________________________________________________________________________
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje

A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích

Změna 2009
Návrh_Změna 2016
NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU
Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
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 vodovodu pro veřejnou potřebu.
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů
územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
V Přečaplech není vybudovaná splašková kanalizace, pouze kanalizace dešťová se
zaústěním do potoka. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí septiků s odtokem
do vodoteče – 50% obyvatel a bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice 2 km – 50%.

×××××
Výhledově se uvažuje s oddílnou kanalizací a malou čistírnou odpadních vod. Realizace po
roce 2015.
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.
Je navržena výstavba gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce
1257 m s gravitačním svedením do čerpací stanice s následným odvedením splaškových
vod pomocí výtlaku DN 90 v délce 1085 m do stávající kanalizace obce Údlice se
zakončením na stávající ČOV Údlice.
V Přečaplech bude zřízena tlaková kanalizace DN 50 až DN 80 v celkové délce 1,9 km
s domovními čerpacími šachtami u každého produkčního místa splaškových vod. Odpadní
vody budou zaústěny do kanalizačního systému města Údlice a čištěny na ČOV Údlice.
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Příloha č. 56 k usnesení č. 72/2Z/2016

Příloha č. 1 k bodu č. 11

Příloha č. 57 k usnesení č. 76/2Z/2016

Příloha č. 2 k bodu č. 15

