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.

Ústecký kraj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení

z 6. zasedaní Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konaného dne
26.06.2017 od 10:11 hodin do 15:54 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/6Z/2017
2.1 Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 6. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období v
tomto složení:
1. Ing. Marek Kocánek (ANO) - předseda návrhové a volební komise
2. Ing. Bc. Dominik Hanko ((SPD+SPO)
3. Zdeněk Kutner (ODS)
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/6Z/2017
3.1 Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního
období:
1. Jaroslava Komínka (KSČM)
2. PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA (ČSSD)
Hlasování:

pro:

50

proti:

0
1

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 003/6Z/2017
4.1 Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s vystoupením Ing. Igora Ovčáčika, ředitele pobočky Moodys Investors Service EMEA
Limited v Praze na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Usnesení č. 004/6Z/2017
4.1 Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 6. Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 005/6Z/2017
5.2 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. 38/24Z/2015 Nakládání s majetkem
2.Usnesení č. 60/30Z/2016 Nakládání s majetkem
3.Usnesení č. 89/30Z/2016 Nakládání s majetkem
4.Usnesení č. 19/31Z/2016 Vydání pověřovacího aktu k výkonu služby obecného
hospodářského zájmu – Krajská zdravotní, a.s.
5.Usnesení č. 29/31Z/2016 Nakládání s majetkem
6.Usnesení č. 33/31Z/2016 Nakládání s majetkem
7.Usnesení č. 34/31Z/2016 Nakládání s majetkem
8.Usnesení č. 46/31Z/2016 Nakládání s majetkem
9.Usnesení č. 73/31Z/2016 Nakládání s majetkem
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z V. volebního období 2016
– 2020
10.Usnesení č. 68/2Z/2016 Nakládání s majetkem
11.Usnesení č. 70/2Z/2016 Nakládání s majetkem
12.Usnesení č. 85/2Z/2016 Nakládání s majetkem
13.Usnesení č. 86/2Z/2016 Nakládání s majetkem
14.Usnesení č. 058/3Z/2017/ Nakládání s majetkem
15.Usnesení č. 110/3Z/2017/ Nakládání s majetkem
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16.Usnesení č. 111/3Z/2017/ Nakládání s majetkem
17.Usnesení č. 114/3Z/2017/ Nakládání s majetkem - aktualizace
18.Usnesení č. 124/3Z/2017/ Úprava a aktualizace Kontrolního řádu výborů Zastupitelstva
Ústeckého kraje pro volební období 2016 – 2020
19.Usnesení č. 019/4Z/2017/ Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
20.Usnesení č. 030/4Z/2017/ Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v
Ústeckém kraji 2017“ – vyhlášení
21.Usnesení č. 049/4Z/2017/ Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého
kraje – oblast školství
22.Usnesení č. 067/4Z/2017/ Fond vodního hospodářství ÚK – změna Zásad pro používání
finančních prostředků z FVH ÚK
23.Usnesení č. 068/4Z/2017/ Fond životního prostředí ÚK – změna Zásad FŽP ÚK
B) schvaluje
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1.Usnesení č. 55/18Z/2014 Nakládání s majetkem na 30.09.2017
2.Usnesení č. 032/4Z/2017/ Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu
POSOSUK 2“ – vyhodnocení na 14.07.2017
3.Usnesení č. 033/4Z/2017/ Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
2017“ – vratky na 14.07.2017
4. Usnesení č. 089/4Z/2017/ Nakládání s majetkem na 31.08.2017
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 006/6Z/2017
5.3 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 16. 3. 2017 do 23. 5. 2017.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Usnesení č. 007/6Z/2017
5.4 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:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 008/6Z/2017
6.1 Zhodnocení návrhů na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2016
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
všechny předložené návrhy o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2016
B) rozhoduje
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodnout o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2016
v jednotlivých oblastech takto:
b) sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života: MUDr. Ilja Deyl,
c) věda a výzkum: Prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.,
d) kultura: Jana Urbanová,
e) sport: Jiří Vích.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 009/6Z/2017
6.2 Žádost o poskytnutí dotace v rámci spolupráce s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace dle
vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje dne 8. 6. 2016, usnesením č. 7/113R/2016, na
základě předložené žádosti o dotaci Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pausterova
3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, IČO: 44555601, uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu na
projekt:
1) projekt: UJEP jako součást Ústeckého kraje
částka: 223.900,- Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 74,50 %
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 010/6Z/2017
6.3 SPZ Triangle – úprava návrhu rezervační smlouvy se spol. Strebl Green Carbon
s.r.o.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
za podmínky, že ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, jako Správce programu
uvedeného v Registraci akce, identifikační číslo EDS: 222D232000044 (dále jen „Registrace
akce“), bude vydán souhlas s uzavřením Smlouvy o rezervaci pozemků a smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení se společností STREBL Green
Carbon s.r.o., IČO: 04600045, a nebude vydáno vyjádření doporučující provedení změn či
4

doplnění textu uvedené smlouvy, nebo obsahující sdělení, že smlouva není v souladu s
podmínkami Registrace akce,
o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
-pozemek: p.p.č. 801/123 o výměře 1.830 m2 (vznikl oddělením z p.p.č. 801/82 o výměře
4.610 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 461-009/2017, 218-009/2017),
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
k.ú. Nehasice, obec Bitozeves, zapsaný na LV č. 137 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec,
-pozemek: p.p.č. 836/103 o výměře 40.855 m2 (vznikl oddělením z p.p.č. 836/2 o výměře
141.867 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 461-009/2017,
218-009/2017), druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
k.ú. Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, zapsané na LV č. 482 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec,
do vlastnictví společnosti STREBL Green Carbon s.r.o., IČO: 04600045, za podmínek
uvedených ve Smlouvě o rezervaci pozemků a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 011/6Z/2017
6.4 4. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
projednává
4. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Ústeckého kraje v souladu s ust. § 29
zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v
rozsahu a
formě stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně
analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v
platném
znění)
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 012/6Z/2017
6.5 Poskytnutí individuálních finančních dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení, na základě předložených žádostí uvedených v příloze č. 1 tohoto
materiálu s žadateli:
a)Město Terezín
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sídlo: nám. ČSA 179 411 55 Terezín
IČ: 00264474
částka: 14.159.029,- Kč, z toho:
neinvestiční dotace 1 880 000,- Kč
investiční dotace 12 279 029,- Kč
projekt: Záchrana kulturního dědictví města Terezín – rekonstrukce Wieserova domu
b)Obec Prackovice nad Labem
sídlo: Prackovice nad Labem 54, 411 33
IČ: 00264229
částka: 33.929.224,neinvestiční dotace
projekt: Náprava škod na vodohospodářské infrastruktuře a ČOV Prackovice nad Labem
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
2. o provedení rozpočtového opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o 48 089 tis. Kč na
celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 16 500 087 tis. Kč:
příjmy:
daňové příjmy – zvýšení o částku 48 089 tis. Kč
běžné výdaje:
odbor kancelář hejtmana – zvýšení o částku 35 810 tis. Kč – dotace obcím:
·obec Prackovice nad Labem na projekt Náprava škod na vodohospodářské infrastruktuře a
ČOV Prackovice nad Labem ve výši 33 930 tis. Kč
·Město Terezín na projekt Záchrana kulturního dědictví města Terezín – rekonstrukce
Wieserova domu ve výši 1 880 tis. Kč
kapitálové výdaje:
odbor kancelář hejtmana – zvýšení o částku 12 279 tis. Kč – dotace Městu Terezín na projekt
Záchrana kulturního dědictví města Terezín – rekonstrukce Wieserova domu
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 013/6Z/2017
7.1 Závěrečný účet a účetní závěrka Ústeckého kraje za rok 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2016 s výhradou spočívající v nedostatku
méně závažného charakteru ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004
Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“), a to schválení návratné
finanční výpomoci příspěvkové organizaci kraje ve výši 1 660 000 Kč radou kraje,
B) přijímá
opatření k nápravě zjištěného nedostatku spočívající v provedení úpravy Rozpočtových
pravidel Ústeckého kraje ve lhůtě do 11. 7. 2017 bez uložení dalších sankcí, jelikož nedošlo
ke škodě na majetku Ústeckého kraje,
6

C) bere na vědomí
údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2016 a vyúčtování finančních
vztahů ke státnímu rozpočtu,
D) schvaluje
dle ust. § 35 odst. 2 písm. i) zákona o krajích, účetní závěrku Ústeckého kraje sestavenou k
rozvahovému dni 31. 12. 2016 v souladu s ust. § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s tím, že účetní výsledek
hospodaření k 31. 12. 2016 ve výši 575 680 731,34 Kč zůstane nerozdělen na účtu 432
výsledek hospodaření předcházejících účetních období,
E) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje:
1. zajistit ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. podání písemné informace
příslušnému přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ve lhůtě do 11. 7. 2017,
Termín: 11. 7. 2017
2. zajistit ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. zaslání písemné zprávy
přezkoumávajícímu orgánu o plnění přijatých opatření ve lhůtě uvedené v písemné informaci
podle odst. 1. tohoto bodu.
Termín: 11. 7. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 014/6Z/2017
7.2 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022 dle příloh č. 2 – 5
tohoto usnesení,
Hlasování:

pro:

46

proti:

2

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 015/6Z/2017
7.3 Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje a příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok
2018
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1.Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2.Priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2018:
a)vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje, a to i prostřednictvím podpory vzdělávání
v technických oborech a vytvářením podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu,
b)maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji
kraje,
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c)investice do vlastního majetku,
d)podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů, zejména
úspor energií, případně růstem příjmů,
e)podpora regionálního zdravotnictví,
f)bezpečnost občanů a majetku, kyberbezpečnost.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 016/6Z/2017
7.4 Smlouva o přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2017 -2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o neuzavření Smlouvy o syndikovaném úvěru s Českou spořitelnou a.s.,
Komerční bankou a.s. a Československou obchodní bankou a.s., na základě nabídky
předložené dne 5. 6. 2017 a upravit podmínky záměru uzavření smlouvy o přijetí úvěru pro
Ústecký kraj na období 2017 – 2020 dle usnesení č. 27/4Z/2017 tak, že poptávaná výše úvěru
bude na celkovou částku 1 500 000 000,-- Kč a to ve dvou objemech po 750 000 000,-- Kč, s
termínem čerpání úvěru od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2021 a maximální splatností do 31. 12.
2031 s variantním předložením nabídkové ceny s možností úročení 1M PRIBOR, 3M
PRIBOR 6M PRIBOR a fixní úrokovou sazbou u níž bude požadavek maximálně do výše 1,2
p.a. a kvalifikačními předpoklady spočívajícími v poskytnutí třech úvěru nad 100 mil. Kč.
B) ukládá
Mgr. Martinu Klikovi MBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, zajistit
všechny kroky k realizaci nového poptávkového řízení a uzavření smluvního vztahu na služby
"Přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2017 - 2021 v souladu se zadáním dle bodu A)
tohoto usnesení.
Termín do 31. 10. 2017
Hlasování:

pro:

49

proti:

1

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 017/6Z/2017
7.5 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 - malý dotační
program“ – vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o výjimce, kdy Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje se budou vztahovat na dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální
služby 2018 - malý dotační program s ohledem na zvláštní povahu programu pouze
přiměřeně,
B) rozhoduje
o vyhlášení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 - malý
dotační program“ dle příloh č. 1 – 10 tohoto usnesení.
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C) ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění
dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 - malý dotační
program“ v termínu do 10. 7. 2017.

Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 018/6Z/2017
7.6 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018“ –
vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o výjimce, kdy Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje se budou vztahovat na dotační program Podpora Ústeckého kraje v oblasti
prorodinných aktivit 2018 s ohledem na zvláštní povahu programu pouze přiměřeně,
B) rozhoduje
o vyhlášení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit
2018“ dle příloh č. 1 – 8 tohoto usnesení.
C) ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje zajistit
zveřejnění dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit
2018“ v termínu do 10. 7. 2017.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 019/6Z/2017
7.7 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky
2018“ – vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o výjimce, kdy Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje se budou vztahovat na dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální
služby protidrogové politiky 2018“, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení s ohledem na
zvláštní povahu programu pouze přiměřeně,
B) rozhoduje
o vyhlášení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové
politiky 2018“ dle příloh č. 1 – 9 tohoto usnesení.
C) ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje zajistit zveřejnění
dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2018“
v termínu do 10. 7. 2017.
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Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 020/6Z/2017
7.8 Dotační program „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb
protidrogové politiky“ – vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o výjimce, kdy Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje se budou vztahovat na dotační program „Certifikace primární prevence pro
poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení
s ohledem na zvláštní povahu programu pouze přiměřeně,
B) rozhoduje
o vyhlášení dotačního programu „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních
služeb protidrogové politiky“ dle příloh č. 1 – 6 tohoto usnesení.
C) ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, DBA 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje
zajistit zveřejnění dotačního programu „Certifikace primární prevence pro poskytovatele
sociálních služeb protidrogové politiky“ v termínu do 14. 7. 2017
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 021/6Z/2017
7.9 Rozdělení vrácených finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v příloze č. 1 tohoto usnesení,
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb a o uzavření
dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
C) ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit
potřebné úkony k uzavření dodatků ke smlouvám v termínu do 31. 8. 2017
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 022/6Z/2017
7.10 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017 – věcné
10

vyhodnocení plnění cílů a změny kapacit na rok 2018, včetně Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 a revize Metodiky zajištění sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017 – Věcné vyhodnocení
plnění cílů a změny kapacit na rok 2018, Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na
období 2016–2018 a revizi Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, dle
příloh č. 1 - 7 tohoto usnesení
B) schvaluje
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017 – Věcné vyhodnocení
plnění cílů a změny kapacit na rok 2018, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
C) schvaluje
Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018, dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení
D) schvaluje
revizi Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, dle přílohy č. 6 tohoto
usnesení
E) ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit
zveřejnění:
1.schváleného Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017 –
Věcné vyhodnocení plnění cílů a změny kapacit na rok 2018, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2.schválené Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018, dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení
3.schválené revize Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, dle přílohy č. 6
tohoto usnesení
termín: 10. 7. 2017
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 023/6Z/2017
7.11 Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji v roce
2017“ – vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
I. Schválení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) bere na vědomí
II. Vyhodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora vybraných sociálních služeb
Ústeckého kraje 2017“
informace o hodnocení Žádostí o dotace v programu „Podpora vybraných sociálních služeb
Ústeckého kraje 2017“ obsažené v příloze č. 2 a č. 3 tohoto usnesení
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C) rozhoduje
II. Vyhodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora vybraných sociálních služeb
Ústeckého kraje 2017“
dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace organizacím a o uzavření smluv s organizacemi uvedenými
v příloze č. 2 tohoto usnesení
D) ukládá
II. Vyhodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora vybraných sociálních služeb
Ústeckého kraje 2017“
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje zabezpečit
potřebné úkony k realizaci bodu C) tohoto usnesení
Termín: 31. 8. 2017
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 024/6Z/2017
7.12 Vyjádření k projektu „Stavební úpravy objektu č. p. 271, K. Čapka“ v Krupce
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
v návaznosti na část XII. bod 4 Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
vydání souhlasného stanoviska pro Arkadii, o. p. s., ve znění: Ústecký kraj zařadí po ukončení
realizace projektu z dotačního programu ITI UchA do základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje u poskytovatele Arkadie, o. p. s. navýšenou okamžitou individuální kapacitu
sociální služby Sociální rehabilitace (identifikátor 1816143) ve výši 1 a úvazek pracovníka
v přímé péči ve výši 1 a okamžitou skupinovou kapacitu ve výši 6, nebudou-li tomu bránit
legislativní podmínky. Služba zařazená do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
obdrží Pověření Ústeckého kraje č. … k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 025/6Z/2017
7.13 Vyhodnocení Strategií prevence kriminality na území Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
předložené dokumenty „Vyhodnocení Strategií prevence kriminality na území Ústeckého
kraje", jak je uvedeno v příloze č. 1 a 2 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0
12

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 026/6Z/2017
7.14 Informace o možnosti využití objektu v ulici Dvořákova 722, Kadaň
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
informace o možnosti využití objektu v ulici Dvořákova č.p. 722, Kadaň dle přílohy č. 1 až 3
tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 027/6Z/2017
7.15 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v
sociální oblasti
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 zřizovacích listin: 1.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. 43 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 2.č. j. 236/2002, ze dne 4. 12. 2002,
ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Domov sociálních služeb Meziboří,
příspěvková organizace sídlo: Meziboří, Okružní čp. 104, PSČ 435 13 IČ: 49872516
dodatkem č. 27 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

4

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh nebyl přijat

Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 028/6Z/2017
7.16 Vyjádření k projektu „Chráněné bydlení Slunečnice“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
v návaznosti na část XII. bod 4 Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
vydání souhlasného stanoviska pro Cestu do světa, pobočného spolku Slunečnice, z. ú., ve
znění: Ústecký kraj zařadí po ukončení realizace projektu z dotačního programu ITI UChA do
základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje u poskytovatele Cesta do Světa, pobočného
spolku Slunečnice, z. ú., s okamžitou individuální kapacitu sociální služby Chráněné bydlení
ve výši 6, nebudou-li tomu bránit legislativní podmínky. Služba zařazená do základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje obdrží Pověření Ústeckého kraje č. … k zajištění
dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje.
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Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 029/6Z/2017
7.17 Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ – vyhlášení
mimořádného termínu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 až č. 2 tohoto usnesení
B) rozhoduje
o vyhlášení mimořádného termínu podávání žádostí o finanční podporu v dotačním programu
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
C) schvaluje
a)vzor dodatku k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních
služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018,
dle přílohy č. 3 tohoto usnesení b)vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
na podporu sociálních služeb, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
D) ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zveřejnění
vyhlášení mimořádného termínu pro podávání žádostí o finanční podporu v dotačním
programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ bezodkladně po vydání
usnesení. Termín: 30. 6. 2017
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 030/6Z/2017
9.2 Pověřovací akt k výkonu služby obecného hospodářského zájmu – Krajská
zdravotní, a.s. – změna pověření - DOPLNĚNÍ
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1.informaci o splnění úkolu Zastupitelstva Ústeckého kraje uloženého usnesením č.
036/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017, kterým uložilo Radě Ústeckého kraje navrhnout změnu
pověření společnosti Krajská zdravotní, a.s. k výkonu služby obecného hospodářského zájmu
v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011, a to v návaznosti na
Vyhodnocení systému financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s.
2.žádost Krajské zdravotní, a.s. o přidělení finančních prostředků pro rok 2017 na financování
investičních potřeb společnosti přesto, že o pověření společnosti Krajská zdravotní, a.s. k
výkonu služby obecného hospodářského zájmu nebylo dosud rozhodnuto
B) konstatuje
že zajištění nepřetržité akutní lůžkové péče, kterou poskytuje společnost Krajská
zdravotní, a.s., zejména pro obyvatele Ústeckého kraje, je v souladu se Strategií podpory
zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 - 2020“, kterou
schválilo dne 3. 9. 2014 Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 19/18Z/2014.
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C) si vyhrazuje
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
pravomoc rozhodnout o pověření společnosti Krajská zdravotní, a.s. k výkonu služeb
obecného hospodářského zájmu, a to Pověřovacím aktem ve znění dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení, učiněným v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ve formě právního jednání
– smlouvy.
D) pověřuje
společnost Krajská zdravotní, a.s. k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu
Pověřovacího aktu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, v souladu s Rozhodnutím Komise
2012/21/EU, přičemž platí, že tímto pověřením se ruší bez náhrady a nahrazuje Pověření
schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 4. 9. 2016 usnesením č. 19/31Z/2016, které
bylo mezi Ústeckým krajem a společností Krajská zdravotní, a.s. uzavřeno dne 5. 9. 2016
E) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem,
IČ: 25488627, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení, za předpokladu, že bude uzavřena smlouva o
poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby dle části D) tohoto usnesení
F) provádí
rozpočtové opatření – přesun finančních prostředků při zachování celkového objemu příjmů a
výdajů rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 16.500.087 tis. Kč: běžné výdaje: odbor ekonomický
– snížení o částku 162 000 tis. Kč – centrální rezerva kapitálové výdaje: odbor zdravotnictví –
zvýšení o částku 162 000 tis. Kč – investiční dotace (vyrovnávací platba) Krajské zdravotní,
a.s. na financování investičních potřeb společnosti na zajištění obnovy a rozšíření
dlouhodobého investičního majetku, který je nezbytný pro zajištění závazku služby v
obecném hospodářském zájmu v roce 2017
Hlasování:

pro:

32

proti:

0

zdržel se:

18

Návrh byl přijat

Usnesení č. 031/6Z/2017
9.3 Návrh postupu realizace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o národní Strategii reformy psychiatrické péče a o aktuálním stavu její realizace
v Ústeckém kraji
B) schvaluje
Implementaci strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji
dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 032/6Z/2017
9.4 Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2017“ – vyhodnocení
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o hodnocení žádostí o poskytnutí dotace v programu ,,Podpora
vybraných služeb zdravotní péče 2017“
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora vybraných služeb zdravotní
péče 2017“ těmto žadatelům: HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s. Sídlo: Svážná 1528, 434 01 Most
IČ: 25419561 Hospic sv. Štěpána, z.s. Sídlo: Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice
IČ: 65081374 Krajská zdravotní, a.s. Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627 Péxis – centrum psychosomatické péče, s.r.o. Sídlo: Šrámkova 3062/38, 400 11
Ústí nad Labem IČ: 22795758 ve výši a k účelu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle schváleného vzoru s uvedenými
žadateli.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 033/6Z/2017
9.5 Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní
lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“ – vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o hodnocení žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
v programu ,,Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na
území Ústeckého kraje - 2017“
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace v programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při
poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2017“ těmto žadatelům:
1.Krajská zdravotní, a.s. Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem IČ: 25488627
2.Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. Sídlo: Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk IČ:
61538990 3.Městská nemocnice v Litoměřicích Sídlo: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice IČ:
00830488 4.Nemocnice Kadaň s.r.o. Sídlo: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň IČ: 25479300
5.Nemocnice Žatec, o.p.s. Sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 6.Podřipská
nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Sídlo: Alej 17. listopadu 1101, 413 01
Roudnice nad Labem IČ: 25443801 7.VITA, s.r.o. Sídlo: Nemocniční 264, 419 01 Duchcov
IČ: 61537713 ve výši a k účelu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru s uvedenými žadateli.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 034/6Z/2017
9.6 Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu
obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení 2017, lhůta I. a II.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí
předloženou informaci o hodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených
na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – lhůta I. a II.
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených na
zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – lhůta I. a II. těmto žadatelům:
Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo: Moskevská 1531, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71009361 Diahelp – svaz diabetiků z.s. Sídlo: Báňská 287, 434 01 Most IČ: 22677291
DH – DENT s.r.o. Sídlo: Josefa Skupy 2517, 434 01 Most IČ: 03692647 PÉXIS – centrum
psychosomatické péče, s.r.o. Sídlo: Šrámkova 3062/38, 400 11 Ústí nad Labem - Severní
Terasa IČ: 22795758 Centrum podpory zdraví z.ú. Sídlo: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí
nad Labem – centrum IČ: 22608389 ve výši a účelu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle schváleného vzoru
s uvedenými žadateli.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 035/6Z/2017
9.7 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v
oblasti zdravotnictví
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o změně účetní hodnoty nemovitého majetku svěřeného příspěvkovým
organizacím k hospodaření dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
B) schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje: č.j.
246/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace: název:
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace sídlo: Sociální péče
799/7a, Ústí nad Labem, PSČ 400 11 IČ: 00829013 Dodatkem č. 33 ke zřizovací listině dle
přílohy č. 3 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 036/6Z/2017
9.8 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková
dotace)-2. Výzva Ústeckého kraje – poskytnutí dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí účelové investiční dotace v rámci „Dotačního programu na
výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace – 2. Výzva Ústeckého
kraje)“ příjemci Pavel Procházka, nar. 1962, pořadové č. 182, číslo žádosti 1753/2017 a to v
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maximální výši 127 500 Kč, typ nového zdroje „B“ (tepelné čerpadlo), místo realizace ORP
Kadaň a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto příjemcem dle vzoru
schváleného usnesením Rady Ústeckého kraje č. 027/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 037/6Z/2017
9.9 Žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o částečném prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Rozhodnutím
ekonomického odboru ze dne 5. 4. 2017, č.j.: 360/EK/2016-6, JID: 57083/2017/KUUK, na
částku 467 486,00 Kč, subjektu Asistenční centrum, a.s., se sídlem Sportovní čp. 3302, 434 01
Most, IČ: 631 44 883, a v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném do 19. 2. 2015, povolit
částečné prominutí odvodu ve výši 66 880,00 Kč, subjekt uhradí částku 400 606,00 Kč
B) rozhoduje
o částečném prominutí penále za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Platebním
výměrem ekonomického odboru ze dne 1. 9. 2016, č.j.: 409/EK/2016-6, JID:
132077/2016/KUUK, na částku 3 381 120,00 Kč, subjektu Základní škola a Mateřská škola
Strupčice, okres Strupčice, IČ: 467 87 704, se sídlem Strupčice 29, a v souladu s ustanovením
§ 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
účinném do 19. 2. 2015, povolit částečné prominutí penále ve výši 3 313 497,00 Kč, subjekt
uhradí částku 67 623,00 Kč
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 038/6Z/2017
9.10 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – aktualizace
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 poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:
·žadatel č. 1: Agrární komora Děčín-Ústí nad Labem, z.s. IČ: 05460476 sídlo: U Obory 262/2,
405 02 Děčín VII - Chrochvice výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč název projektu (akce):
Krajská výstava masného skotu Ústeckého kraje 15. – 17. září 2017 Litoměřice
·žadatel č. 2: Dia Help o.s. IČ: 22677291 sídlo: Báňská 287, 434 01 Most výše neinvestiční
dotace: 150 000 Kč název projektu (akce): Edukační centrum Diahelp
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·žadatel č. 3: Český um - Artificium Bohemicum IČ: 22850392 sídlo: Skalka u Doks 51, 472
01 Skalka u Doks výše neinvestiční dotace: 300 000 Kč podíl dotace na celkových nákladech:
75 % název projektu (akce): Severočeské farmářské trhy
·žadatel č. 4: Zubrnická museální železnice, z.s. IČ: 44552700 sídlo: Děčínská 107, 403 23
Velké Březno výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč název projektu (akce): Párou do Zubrnic
·žadatel č. 5: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. IČ: 25466119 sídlo: Budovatelů
2830, 434 37 Most výše investiční dotace: 250 000 Kč název projektu (akce): Zřízení
úzkorozchodné dráhy
·žadatel č. 6: Česká atletika, s.r.o. IČ: 63668157 sídlo: 5. května 1323/9, 140 00 Praha - Nusle
výše neinvestiční dotace: 250 000 Kč název projektu (akce): Atletika pro děti I – Louny,
Rumburk, školení
·žadatel č. 7: Media Park s.r.o. IČ: 27376371 sídlo: Koperníkova 794/6, 120 00 Praha Vinohrady výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč název projektu (akce): BEZPEČNĚ DO
ŠKOLY V ÚSTECKÉM KRAJI 2017/2018
·žadatel č. 8: Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. IČ: 27009441 sídlo: Vrchlického
270/5, 412 01 Litoměřice výše neinvestiční dotace: 250 000 Kč název projektu (akce): SCM
basketbalu při Slavoji BK Litoměřice
·žadatel č. 9: HISTORIC Velká Černoc, z.s. IČ: 22849751 sídlo: Velká Černoc 79, 438 01
Měcholupy - Velká Černoc výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč název projektu (akce):
Terezínské hudební legendy – Hudba mezi památkami
·žadatel č. 10: Krušnohorská bílá stopa, z.s. IČ: 22687947 sídlo: Lesná 25, 435 45 Nová Ves
v Horách - Lesná výše neinvestiční dotace: 300 000 Kč podíl dotace na celkových nákladech:
100 % název projektu (akce): Údržba Krušnohorské magistrály Ústeckého kraje
·žadatel č. 11: Česká atletika, s.r.o. IČ: 63668157 sídlo: 5. května 1323/9, 140 00 Praha Nusle výše neinvestiční dotace: 250 000 Kč název projektu (akce): Atletika pro děti –
Chomutov a nákup sport. sad
·žadatel č. 12: Volejbalový klub Jirkov, z.s. IČ: 46789804 sídlo: Mlýnská 1127, 431 11 Jirkov
výše investiční dotace: 100 000 Kč název projektu (akce): Oplocení areálu (přední přístupová
část)
·žadatel č. 13: KLUB PŘÁTEL GYMNÁZIA T.G.MASARYKA LITVÍNOV, spolek IČ:
01733664 sídlo: Studentská ul.640, 436 01 Litvínov výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Gymnázium TGM 70
2.rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace
z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
·žadatel č. 14: Město Louny IČ: 00265209 sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny výše
neinvestiční dotace: 200 000 Kč název projektu (akce): Letní lounské vábení – 14. ročník
·žadatel č. 15: Město Duchcov IČ: 00266299 sídlo: nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč název projektu (akce): Oslavy 777 let založení města
Duchcova
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·žadatel č. 16: Obec Jimlín IČ: 00556327 sídlo: Jimlín 7, 440 01 Jimlín výše neinvestiční
dotace: 79 000 Kč název projektu (akce): 750 let Obce Jimlín
·žadatel č. 17: Obec Hrobce IČ: 00263664 sídlo: Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce výše
neinvestiční dotace: 100 000 Kč název projektu (akce): Rekonstrukce dětských toalet
v Mateřské škole Rohatce
·žadatel č. 18: Město Dolní Poustevna IČ: 00261289 sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní
Poustevna výše investiční dotace: 250 000 Kč název projektu (akce): Multifunkční hřiště
v Dolní Poustevně
·žadatel č. 19: Město Varnsdorf IČ: 00261718 sídlo: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč název projektu (akce): Lední školička bruslení 2017
·žadatel č. 20: Obec Třebívlice IČ: 00264539 sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15
Třebívlice výše neinvestiční dotace: 70 000 Kč podíl dotace na celkových nákladech: 80,46 %
název projektu (akce): Ubytování a stravování zahraničních účastníků MFF
·žadatel č. 21: Město Košťany IČ: 00266400 sídlo: Teplická 297, 417 23 Košťany výše
neinvestiční dotace: 200 000 Kč název projektu (akce): Mezinárodní setkávání partnerských
obcí ČR a SR
·žadatel č. 22: Město Meziboří IČ: 00266086 sídlo: nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří výše
investiční dotace: 350 000 Kč název projektu (akce): Schodišťové sedačky
·žadatel č. 23: Obec Chožov IČ: 00265004 sídlo: Chožov 154, 439 22 Chožov výše investiční
dotace: 45 000 Kč název projektu (akce): Projektová dokumentace VO – I. etapa Chožov
·žadatel č. 24: Statutární město Děčín IČ: 00261238 sídlo: Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín
IV-Podmokly výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč název projektu (akce): Městské slavnosti
Děčín 2017
·žadatel č. 25: Obec Vrskmaň IČ: 00262218 sídlo: Vrskmaň 46, 431 15 Vrskmaň výše
neinvestiční dotace: 100 000 Kč název projektu (akce): Slavnosti výročí 600 let obce
Vrskmaň
·žadatel č. 26: Obec Doubice IČ: 47274212 sídlo: Doubice 50, 407 47 Doubice výše
neinvestiční dotace: 100 000 Kč název projektu (akce): Oslavy 25 let obnovené samostatnosti
obce Doubice
·žadatel č. 27: Obec Domoušice IČ: 00264903 sídlo: Domoušice 107, 439 68 Domoušice výše
investiční dotace: 200 000 Kč název projektu (akce): Venkovní výukový a herní prostor ZŠ a
MŠ Domoušice
·žadatel č. 28: Obec Tuchořice IČ: 00265624 sídlo: Tuchořice 123, 439 69 Tuchořice výše
investiční dotace: 250 000 Kč název projektu (akce): Modernizace kuchyně ZŠ a MŠ
Tuchořice
·žadatel č. 29: Město Úštěk IČ: 00264571 sídlo: Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk – Vnitřní
Město výše neinvestiční dotace: 73 850 Kč název projektu (akce): 100 let města Úštěk
20

· žadatel č. 30: Obec Třebušín IČ: 00264555 sídlo: Třebušín 33, 412 01 Třebušín výše
neinvestiční dotace: 200 000 Kč název projektu (akce): Komunitně vzdělávací centrum
Kalich a husitské slavnosti Třebušín
·žadatel č. 31: Obec Trnovany IČ: 00556220 sídlo: Trnovany 37, 412 01 Trnovany výše
neinvestiční dotace: 40 000 Kč výše investiční dotace: 40 000 Kč podíl dotace na celkových
nákladech: 81,75 % název projektu (akce): Slavnostní symboly pro obec Trnovany
·žadatel č. 32: Obec Vražkov IČ: 00264644 sídlo: Vražkov 2, 413 01 Vražkov výše investiční
dotace: 300 000 Kč název projektu (akce): Koupě nemovitosti – místo zpětného odběru
odpadů
·žadatel č. 33: Město Hora Svaté Kateřiny IČ: 00265934 sídlo: Dlouhá 261, 435 46 Hora
Svaté Kateřiny výše dotace: 50 000 Kč název projektu (akce): Stínící technika pro ZŠ Hora
Svaté Kateřiny
3.rozhodnout 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. 34: Spolek Hudební Společnost Úštěk - Musikgesellschaft Auscha IČ: 04749740
sídlo: Mírové náměstí 47, 411 45 Úštěk – Vnitřní Město výše dotace: 285 200 Kč název
projektu (akce): Koncert Camerona Carpentera v Litoměřicích
·žadatel č. 35: Aeroklub Chomutov, z.s. IČ: 46787399 sídlo: Otvice 258, 431 11 Otvice výše
dotace: 270 000 Kč název projektu (akce): Zesílení konstrukce cvičného kluzáku L13 Blaník
·žadatel č. 36: Libuše Rudinská IČ: 76155579 sídlo: Matějkova 2123/11, 190 00 Praha Libeň výše dotace: 350 000 Kč název projektu (akce): Dokumentární film Kosti Giacoma
Casanovy
·žadatel č. 37: Volejbal Ústí nad Labem, z.s. IČ: 05612951 sídlo: Tolstého 1276/19, 400 03
Ústí nad Labem - Střekov výše dotace: 500 000 Kč název projektu (akce): Nákup dopravního
prostředku a sportovního klubového oblečení
·žadatel č. 38: SKI KLUB Pohoří u Malečova IČ: 22732608 sídlo: Tašov 48, 400 02 Tašov
výše dotace: 1 000 000 Kč název projektu (akce): Zakoupení 6 tyčových sněžných děl
·žadatel č. 39: TJ Skorotice IČ: 44226292 sídlo: 403 40 Skorotice výše dotace: 354 500 Kč
název projektu (akce): Oplocení areálu TJ Skorotice
·žadatel č. 40: Římskokatolická farnost Jeníkov IČ: 63788268 sídlo: Jeníkov 1, 417 24
Jeníkov výše dotace: 261 184 Kč název projektu (akce): Záchrana varhan kostela sv. Petra a
Pavla, Jeníkov
·žadatel č. 41: Slavoj Bohušovice nad Ohří z.s. IČ: 40229840 sídlo: ČSLA 123, 411 56
Bohušovice nad Ohří výše dotace: 428 394 Kč název projektu (akce): Zelený trávník
·žadatel č. 42: Osobní Rozvoj Média, z.s. IČ: 03452361 sídlo: Branišovská 82, 143 00 Praha Točná výše dotace: 230 000 Kč název projektu (akce): Srdce regionu – pilotní díl pořadu pro
TV
·žadatel č. 43: VIA TEMPORA NOVA, z.s. IČ: 22826564 sídlo: V. Moravce 15, 273 42
Stehelčeves výše dotace: 495 523 Kč název projektu (akce): Rekonstrukce jižního křídla
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zámku Lipová
4.rozhodnout 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. 44: Obec Koštice IČ: 00265055 sídlo: Koštice 26, 439 21 Koštice výše dotace: 400
000 Kč název projektu (akce): Oprava kostela v Košticích
·žadatel č. 45: Obec Lukavec IČ: 00526134 sídlo: Lukavec 43, 410 02 Lukavec výše dotace:
174 000 Kč název projektu (akce): Havarijní stav kabin sportovního areálu
· žadatel č. 46: Město Rumburk IČ: 00261602 sídlo: Třída 9. Května 1366/48, 408 01
Rumburk výše dotace: 1 000 000 Kč název projektu (akce): Vybavení víceúčelového letního
stadionu v Rumburku
·žadatel č. 47: Obec Smolnice IČ: 00556424 sídlo: Smolnice 104, 439 14 Smolnice výše
dotace: 206 500 Kč název projektu (akce): 130 výročí SDH Smolnice
·žadatel č. 48: Obec Těchlovice IČ: 64679446 sídlo: Těchlovice 37, 405 02 Těchlovice výše
dotace: 372 978 Kč název projektu (akce): Oprava MK – objízdná trasa při povodni
·žadatel č. 49: Obec Růžová IČ: 00556017 sídlo: Růžová 30, 405 02 Růžová výše dotace: 1
000 000 Kč název projektu (akce): Vyhlídka ?????
·žadatel č. 50: Město Klášterec nad Ohří IČ: 00261939 sídlo: nám. Dr. Eduarda Beneše 85,
431 51 Klášterec nad Ohří výše dotace: 280 000 Kč název projektu (akce): Konzervace torza
západní hradby zříceniny hradu Šumburk
·žadatel č. 51: Město Louny IČ: 00265209 sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny výše
dotace: 129 220 Kč název projektu (akce): Schwarzenberské Lounsko 2017
·žadatel č. 52: Obec Bílence IČ: 00261793 sídlo: Bílence 45, 430 01 Bílence výše dotace: 400
000 Kč název projektu (akce): Výukové hřiště pro děti a mládež
·žadatel č. 53: Město Česká Kamenice IČ: 00261220 sídlo: Náměstí Míru 219, 407 21 Česká
Kamenice výše dotace: 50 000 Kč název projektu (akce): Mezinárodní hudební festival
·žadatel č. 54: Obec Radonice IČ: 00262111 sídlo: Radonice 1, 431 55 Radonice výše dotace:
900 000 Kč název projektu (akce): Oprava mostu přes Růžovský potok ve Ždově
·žadatel č. 55: Městys Slavětín IČ: 00265497 sídlo: Na Městečku 50, 439 09 Slavětín výše
dotace: 200 000 Kč název projektu (akce): Naučná stezka „Poznáváme zvířátka – Slavětín“ 1.
etapa
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 039/6Z/2017
9.11 Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu
Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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bere na vědomí
informaci hejtmana ÚK o uzavřených dodatcích ke smlouvám č. 16/SML3663, 16/SML3651
o poskytnutí dotace.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 040/6Z/2017
9.12 Výkon členských práv sdružení Terezín – město změny, zájmové sdružení
právnických osob
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost o členský příspěvek od člena sdružení dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
B) schvaluje
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutí členského příspěvku člena sdružení právnických osob s názvem „Terezín - město
změny, zájmové sdružení právnických osob“ se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební
3118/48, PSČ 400 02 ve výši 1 500 000 Kč na činnost sdružení.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 041/6Z/2017
10.1 Smlouva o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního
terminálu v Litvínově a v Klášterci nad Ohří
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
možnost vystoupení starostky města Litvínova Kamily Bláhové.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 042/6Z/2017
10.1 Smlouva o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního
terminálu v Litvínově a v Klášterci nad Ohří
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. d) z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
1. o
uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního
terminálu
v Litvínově mezi Ústeckým krajem, IČ: 70892156 a městem Litvínovem, IČ: 00266027, dle
upravené přílohy č. 1 tohoto usnesení, 2. o uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při
přípravě,
realizaci a provozování dopravního terminálu v Klášterci nad Ohří mezi Ústeckým krajem,
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IČ:
70892156 a městem Kláštercem nad Ohří, IČ: 00261939, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 043/6Z/2017
10.2 Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. j.) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o změně zřizovací listiny:
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 260/13, Dubí 3, Pozorka, PSČ 417 03, IČ: 00080837
dodatkem č. 50 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 044/6Z/2017
10.3 Smlouva o používání přechodového tarifu mezi Dopravními svazy Horní Polabí a
Ústeckým 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 Smlouvy o používání přechodového tarifu dle přílohy č. 1
tohoto usnesení. Předkládaná smlouva je trojstranná a je uzavřená mezi Ústeckým krajem,
Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem, IČ 70892156; Zweckverband
Verkehrsverbund Oberelbe, Leipziger Straße 120, 01127 Dresden a společností
Regionalverkehr Dresden GmbH, Ammonstraße 25, 01067 Dresden.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 045/6Z/2017
10.4 Zřízení příspěvkové organizace pro zajištění autobusové dopravní obslužnosti v
Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) zřizuje
podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a za splnění podmínek § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů příspěvkovou
organizaci s názvem „Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace“ ke dni
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1. 7. 2017
B) schvaluje
podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a za splnění podmínek § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřizovací listinu
příspěvkové organizace „Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace“ dle
upravené přílohy č. 1 tohoto usnesení;
Hlasování:

pro:

36

proti:

10

zdržel se:

5

Návrh byl přijat

Usnesení č. 046/6Z/2017
11.1 Dotační program „Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol ve školním roce
2017/2018“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dotační program „Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol ve školním roce 2017/2018“
dle přílohy 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 047/6Z/2017
11.2 Dotační program „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech
vzdělání ve školním roce 2017/2018“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dotační program „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání ve
školním roce 2017/2018“ dle přílohy 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 048/6Z/2017
11.3 Dotační program „Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 – nezřizovaná
Ústeckým krajem“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dotační program „Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 – nezřizovaná Ústeckým
krajem“, dle přílohy 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 049/6Z/2017
11.4 Nové dotační programy - schválení smluv
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
vzory smluv o poskytnutí dotací k dotačním programům:
1. "Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 - nezřizovaná Ústeckým krajem" dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. "Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol ve školním roce 2017/2018" dle přílohy č.
2 tohoto usnesení
3. "Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce
2017/2018" dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 050/6Z/2017
11.5 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 (UZ 33 353) na základě
povinného rozdělení rezervy dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu
2. úpravu rozpočtů UZ 33 049 - Rozvojový program MŠMT na podporu odborného
vzdělávání ve školním roce 2016/2017 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
3. úpravu rozpočtů UZ 33 050 - Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů
a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden-srpen 2017 dle přílohy č. 4
předloženého materiálu.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 051/6Z/2017
11.6 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
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 příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
č.j. 107/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, sídlo: Na Průhoně 4800, 430 03
Chomutov, IČO: 41324641
dodatkem č. 41 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
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Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 052/6Z/2017
11.7 Stipendijní program Ústeckého kraje pro vysokoškolské studenty – vyhlášení 14.
ročníku programu od akademického roku 2017/2018
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje a vyhlašuje
Stipendijní program Ústeckého kraje - 14. ročníku od akademického roku 2017/2018,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
B) schvaluje
vzor veřejnoprávní Smlouvy o zařazení do Stipendijního programu Ústeckého kraje a o
poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 053/6Z/2017
11.8 Dotační program Sport 2017 – rozdělení dotací z přebytku hospodaření z roku 2016
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt žadateli dle přílohy 1 tohoto usnesení a
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto příjemcem dle vzoru
uvedeného v příloze č. 14 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 35/2Z/2016 ze dne 19.
12. 2016.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 054/6Z/2017
12.2 Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2017 – schválení
dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. d) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí
dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2017 Obci Mnetěš
adresa: Mnetěš 28, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 00264075
ve výši 50 tis. Kč
na projekt: Projektová dokumentace č.p.39
B) schvaluje
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změnu názvu poskytnuté dotace obci Libkovice pod Řípem z původního názvu projektu
„Investice“ na nový název „Pořízení techniky“. Výše dotace a ostatní podmínky dotace
zůstávají nezměněny
C) rozhoduje
o změně výše poskytnuté dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2017 Obci
Žerotín
adresa: Žerotín 95, 440 01 Žerotín
IČO: 00556505
na projekt: Dokončení vnějších oprav OÚ
z 248 tis. Kč na 185 tis. Kč
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 055/6Z/2017
12.3 Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádost o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
- udělení výjimky z Programu obnovy venkova pro rok 2012 tj. prodloužení termínu
dokončení realizace projektu a předložení závěrečné zprávy prostřednictvím dodatku ke
smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
1. Územní plán obce Místo do 30. 6. 2019
2. Územní plán obce Kytlice do 31. 8. 2019
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 056/6Z/2017
13.1 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti
odboru kultury a památkové péče
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o dokončeném technickém zhodnocení nemovitého majetku svěřeného
příspěvkovým organizacím k hospodaření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
B) 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 29/7, PSČ: 412 01, IČ: 00083259
dodatkem č. 27 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
2.č.j. 124/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
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název: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Roudnice nad Labem, Očkova 5, PSČ: 413 01, IČ: 00360643
dodatkem č. 27 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 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 517/14, PSČ: 415 01, IČ: 00083241
dodatkem č. 28 ke zřizovací listině dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
4.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. 26 ke zřizovací listině dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
5.č. j. 242/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace
sídlo: Litoměřice, Dlouhá 173/5, PSČ: 412 01, IČ: 00360635
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině dle přílohy č. 6 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
dodatkem č. 25 ke zřizovací listině dle přílohy č. 7 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, Čsl. armády č. p. 1360/35, PSČ: 434 01, IČ: 00080730
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině dle přílohy č. 8 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
dodatkem č. 21 ke zřizovací listině dle přílohy č. 9 tohoto usnesení
9.č.j. 121/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Ústí nad Labem, ulice Winstona Churchilla 1974/3, PSČ: 400 01, IČ:
00083186
dodatkem č. 25 ke zřizovací listině dle přílohy č. 12 tohoto usnesení

C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit vyhotovení dodatků ke zřizovací
listině schválené dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2017

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 057/6Z/2017
13.2 Přijetí daru - umělecké sbírky – dodatek ke smlouvě
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č. 16/SML4302 ze dne 11. 11. 2016, dle přílohy
č. 2 tohoto usnesení
29

B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje,
zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2017
Hlasování:

pro:

48

proti:

1

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 058/6Z/2017
13.3 Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na
období let 2014 až 2020 – poskytnutí dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o poskytnutí účelové investiční dotace, o které je v rámci zákonné kompetence
vyhrazeno rozhodnout, ve výši navržené výběrovou komisí žadatelům uvedeným v přílohách
č. 1 a 2 tohoto usnesení.
B) souhlasí
s předloženými nákladovými rozpočty všech podpořených projektů uvedených v bodu A)
tohoto usnesení, dle přílohy č. 4 tohoto materiálu.
C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí a venkova v návaznosti na bod A) tohoto usnesení zajistit
administraci smluv o poskytnutí účelové dotace s žadateli dle příloh č. 1, 2 tohoto usnesení.
TERMÍN: 20.7.2017
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 059/6Z/2017
13.4 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 uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí dotace č. 16/SML4450/SoPD/ZPZ uzavřenou s obcí Žalany, IČ
00266655, dle přílohy č. 1 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 dodatku ke smlouvě dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
TERMÍN: 31.8.2017
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Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 060/6Z/2017
13.5 Aktualizace č. 35 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
aktualizaci č. 35 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, zpracovanou ve
smyslu § 4 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů,
která obsahuje aktualizaci výhledového stavu z hlediska zásobování místní části Stará Oleška
obce Huntířov pitnou vodou, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 061/6Z/2017
14.1 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu
Labe aréna Štětí – etapa I
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML2152
ze dne 4.8.2015 s příjemcem Labe aréna, z.s., IČ: 03410447 dle přílohy č. 4 tohoto materiálu
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členovi Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2016
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 062/6Z/2017
14.2 Akce financované z úvěru Ústeckého kraje na období 2017 – 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o schválení předloženého investičního záměru na akci „III/25013 Rekonstrukce mostního
objektu 25013 - 3 Dobroměřice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a aktualizovaného
investičního záměru na akci „Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice Revitalizace Domova důchodců Dubí“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
B) bere na vědomí
návrh akcí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení z úvěru Ústeckého kraje na období 2017 - 2020
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Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

1
Usnesení č. 063/6Z/2017
14.3 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) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje
**********************************************************, a to:
-pozemek: p.č. 3133/2 o výměře 1805 m2, druh pozemku: ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha
-pozemek: p.č. 3133/3 o výměře 469 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Chomutov, č.p. 5355, občanská vybavenost, umístěná na p.č. 3133/3
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaných na LV č. 13029 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu 4.
338.576,- Kč (dle ZP č. 2404-05/2017 ze dne 8.2.2017 plus ostatní náklady ve výši 398.507,Kč – podrobněji viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření
příspěvkové organizace Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a
Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, se sídlem Na Průhoně 4800,
430 01 Chomutov, IČ: 41324641, za podmínky využívání nejméně poloviny podlahové
plochy budovy č.p. 5355 jako sportovní a volnočasové centrum pro děti a mládež, a to po
dobu 10 let.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitých věcí uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

2
Usnesení č. 064/6Z/2017
14.3 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
***************************************************************************
************ a to:
-pozemek: p.č. 765/5 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
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(oddělen z p.č. 765/2 o výměře 4114 m2 dle geometrického plánu č. 489-155/2016 ze dne 16.
2. 2017)
obec Žitenice, k.ú. Pohořany, zapsané na LV č. 170 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký za kupní cenu 2.600,- Kč (91,66,- Kč/m2 dle
ZP č. 2485-33/17 ze dne 30. 3. 2017 plus ostatní náklady ve výši 1.500,- Kč viz důvodová
zpráva) 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: 0080837.
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: 31. 12. 2017

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

3
Usnesení č. 065/6Z/2017
14.3 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 prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje Povodí Ohře, s.p.,
se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988, a to:
-pozemek: st.p.č. 360 o výměře 586 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
na pozemku stojí: vod. dílo, hráz ohr., LV 970
obec Liběšice, k.ú. Liběšice u Litoměřic, zapsané na LV č. 51 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký za kupní cenu 80.910,- Kč
(138,07 Kč/m2 dle ZP č. 5630-13-3/16 ze dne 15. 3. 2017) 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 kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovité věci schválené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

4
Usnesení č. 066/6Z/2017
33

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

14.3 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
***********************************************************************, a to:
-pozemek: p.č. 126/3 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
obec Homole u Panny, k. ú. Bláhov, zapsaný na LV č. 252 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.600,- Kč (46,66
Kč/m2 dle ZP č. 2479-27/17 ze dne 14. 3. 2017 plus ostatní náklady ve výši 1.200,- Kč - viz
důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace
Správa a silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, PSČ: 417
03 Dubí, IČ: 00080837, za podmínky současného sjednání výhrady zpětné koupě ve prospěch
prodávajícího za sjednanou kupní cenu, a to ve lhůtě patnácti let od provedení vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Výhrada zpětné koupě bude zapsána v katastru
nemovitostí jako právo věcné.

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: 31. 12. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

5
Usnesení č. 067/6Z/2017
14.3 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
Štětí, se sídlem Mírové náměstí 163, PSČ 411 08, Štětí, IČ: 00264466, a to:
-pozemek: p.č. 1521/10 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.č. 1521 o výměře 15070 m2 dle geometrického plánu č.
263-617/2015 ze dne 3. 8. 2015),
obec Štětí, k.ú. Chcebuz, zapsané na LV č. 347 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,
34

k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

6
Usnesení č. 068/6Z/2017
14.3 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
Snědovice, se sídlem Snědovice č.p. 99, PSČ 411 74, Snědovice, IČ: 00264385, a to:
-pozemek: p.č. 464/8 o výměře 279 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
-pozemek: p.č. 464/11 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
(odděleny z p.č. 464/1 o výměře 22572 m2 dle geometrického plánu č. 123-661/2016 ze dne
26. 1. 2017)
obec Snědovice, k.ú. Křešov, zapsaných na LV č. 124 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice 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: 31. 12. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

7
Usnesení č. 069/6Z/2017
14.3 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 městu
Šluknov, se sídlem: nám. Míru 1, 40777 Šluknov, IČ: 00261688, a to:
- pozemek: p. č. 134/2 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p. č. 134 díl „b“ o výměře 89 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 134 díl „e“ o výměře 0,11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
35

(pozemky byly odděleny z p. p. č. 134 o výměře 2027 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 1753-119/2016 ze dne 23. 10. 2016)
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsaných na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk 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: 41703, 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. 11. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

8
Usnesení č. 070/6Z/2017
14.3 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
Dobkovice, se sídlem: Dobkovice 101, 40703 Dobkovice, IČ: 00261246, a to:
- pozemek: p. č. 704/7 o výměře 110 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku p. č. 704/1 o výměře 2005 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 420-030/2016 ze dne 29. 3. 2016)
obec Dobkovice, k. ú. Dobkovice, zapsané na LV č. 187 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín 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: 41703, 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
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

9
Usnesení č. 071/6Z/2017
14.3 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 městu
36

Šluknov, se sídlem: nám. Míru 1, 40777 Šluknov, IČ: 00261688, a to:
- pozemek: p. č. 691/1 o výměře 22530 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. č. 691/2 o výměře 4171 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. č. 718 o výměře 384 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
obec Šluknov, k. ú. Fukov, zapsaných na LV č. 263 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj
- pozemek: p. č. 2789 o výměře 15124 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. č. 2798 o výměře 5189 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. č. 2761/2 o výměře 198 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku p. č. 2761 o výměře 959 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 601-95/2016 ze dne 21. 11. 2016)
obec Šluknov, k. ú. Království, zapsaných na LV č. 329 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj
- těleso komunikace č. III/2663 včetně příslušenství a součástí v délce 5,238 km v úseku od
km 0,177 (křižovatka silnic III/2663 a III/2664) do km 5,415 (hranice SRN) – část
komunikace na pozemcích 691/1, 691/2 a 718 v k. ú. Fukov a na pozemcích 2789, 2798 a
2761/2 v k. ú. Království
a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703,
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. 11. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

10
Usnesení č. 072/6Z/2017
14.3 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 městu
Budyně nad Ohří, se sídlem Mírové náměstí 65, PSČ 411 18, Budyně nad Ohří, IČ:
00263427, a to:
-pozemek: p.č. 1097/2 o výměře 232 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.č. 1097/3 o výměře 118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.č. 1097/4 o výměře 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
(odděleny z p.č. 1097 o výměře 33359 m2 dle geometrického plánu č. 219-21/2017 ze dne 24.
37

2. 2017)
obec Budyně nad Ohří, k.ú. Písty, zapsaných na LV č. 516 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice 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: 31. 12. 2017

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

11
Usnesení č. 073/6Z/2017
14.3 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 městu
Štětí, se sídlem Mírové náměstí 163, PSČ 411 08, Štětí, IČ: 00264466, a to:
-pozemek: p.č. 1653/2 o výměře 82 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (oddělen z p.č. 1653 o výměře 7081 m2 dle geometrického plánu č.
265-682/2013 ze dne 10. 2. 2014),
-pozemek: p.č. 1707/10 o výměře 96 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.č. 1707/4 o výměře 136 m2 dle geometrického plánu č.
267-682/2013 ze dne 27. 2. 2014),
obec Štětí, k.ú. Radouň u Štětí, zapsaných na LV č. 547 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
-pozemek: p.č. 1521/5 o výměře 91 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
-pozemek: p.č. 1521/6 o výměře 1066 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.č. 1521/7 o výměře 142 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.č. 1521/8 o výměře 342 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(odděleny z p.č. 1521 o výměře 15070 m2 dle geometrického plánu č. 254-681/2013 ze dne
30. 6. 2014),
obec Štětí, k.ú. Chcebuz, zapsané na LV č. 347 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice 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
38

předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

12
Usnesení č. 074/6Z/2017
14.3 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
Děčany, se sídlem Děčany č.p. 29, PSČ 411 15 Třebívlice, IČ: 00263494, a to:
-pozemek: p.č. 867/6 o výměře 458 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace, (oddělen z p.č. 867/2 o výměře 3245 m2 a z p.č. 836/1 o výměře 11922 m2 dle
geometrického plánu č. 202-310/2016 ze dne 24. 2. 2017)
-pozemek: p.č. 867/7 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace, (oddělen z p.č. 867/2 o výměře 3245 m2 dle geometrického plánu č.
205-14/2017 ze dne 27. 2. 2017)
obec Děčany, k.ú. Solany, zapsaných na LV č. 179 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice 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: 31. 12. 2017

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

13
Usnesení č. 075/6Z/2017
14.3 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
Vejprty, se sídlem Tylova 870/6, 431 91 Vejprty, IČ: 00262170, a to:
39

-pozemek: p.č. 2166/14 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek oddělen z p.č. 2166/1 o výměře 61921 m2 geometrickým plánem č.
1270-105/2016 ze dne 17.12.2016),
obec Vejprty, k. ú. Vejprty, zapsané na LV č. 1013 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov 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) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2017

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

14
Usnesení č. 076/6Z/2017
14.3 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
Lenešice, se sídlem Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice, IČ: 00265098, a to:
-pozemek: p.č. 4096/2 o výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek oddělen z p.č. 4096/1 o výměře 6602 m2 geometrickým plánem č.
956-24/2016 ze dne 7.6.2016),
obec Lenešice, k. ú. Lenešice, zapsané na LV č. 549 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny 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) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2017

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

40

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

15
Usnesení č. 077/6Z/2017
14.3 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. 413/11 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 413/1 o výměře 22866 m2 geometrickým plánem
č. 266-147/2016 ze dne 25.11.2016)
- pozemek: p. č. 816/23 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 816/1 o výměře 1649 m2 geometrickým plánem
č. 266-147/2016 ze dne 25.11.2016)
- pozemek: p. č. 866/14 o výměře 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 2336 m2 geometrickým plánem
č. 266-147/2016 ze dne 25.11.2016)
- pozemek: p. č. 866/15 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 2336 m2 geometrickým plánem
č. 266-147/2016 ze dne 25.11.2016)
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. 581/14 o výměře 97 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 25530 m2 geometrickým plánem
č. 541-148/2016 ze dne 2.12.2016)
- pozemek: p. č. 581/15 o výměře 69 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 25530 m2 geometrickým plánem
č. 541-148/2016 ze dne 2.12.2016)
- pozemek: p. č. 581/16 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 25530 m2 geometrickým plánem
č. 541-148/2016 ze dne 2.12.2016)
- pozemek: p. č. 581/17 o výměře 138 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 25530 m2 geometrickým plánem
č. 541-148/2016 ze dne 2.12.2016)
- pozemek: p. č. 581/18 o výměře 108 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 25530 m2 geometrickým plánem
č. 541-148/2016 ze dne 2.12.2016)
- pozemek: p. č. 581/19 o výměře 73 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 25530 m2 geometrickým plánem
č. 541-148/2016 ze dne 2.12.2016)
- pozemek: p. č. 581/20 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 25530 m2 geometrickým plánem
č. 541-148/2016 ze dne 2.12.2016)
- pozemek: p. č. 581/21 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 25530 m2 geometrickým plánem
č. 541-148/2016 ze dne 2.12.2016)
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
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace SUS ÚK, příspěvková organizace, se
sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
41

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: 31. 10. 2017

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 078/6Z/2017
14.3 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
Petrovice, se sídlem Petrovice čp. 529, 403 37 Petrovice, IČ: 00266922, a to:
-pozemek: p.č. 2811/5 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 2811/1 o výměře 1301 m2 geometrickým plánem č.
1025-14/2017 ze dne 4. 4. 2017)
-pozemek: p.č. 2811/6 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 2811/1 o výměře 1301 m2 geometrickým plánem č.
1025-14/2017 ze dne 4. 4. 2017)
-pozemek: p.č. 2875/22 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 2875/1 o výměře 8490 m2 geometrickým plánem č.
1025-14/2017 ze dne 4. 4. 2017)
obec Ústí nad Labem, k. ú. Petrovice u Chabařovic, zapsaný na LV č. 202 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem 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) uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

17
Usnesení č. 079/6Z/2017
14.3 Nakládání s majetkem
42

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

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 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. 1796/9 o výměře 695 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
obec Deštnice, k.ú. Deštnice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 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) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
ULN/29/2017 a doložky dle přílohy č. 2.2 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci
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. 1796/9 o výměře 695 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
obec Deštnice, k.ú. Deštnice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 080/6Z/2017
14.3 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) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, právo hospodařit s majetkem státu: Státní statek Jeneč, státní podnik
v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, PSČ 163 00, IČ: 00016918, a to:
-pozemek: p.č. 37/13 o výměře 666 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
43

obec Teplice, k.ú. Hudcov, zapsané na LV č. 15 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Teplice, úhradě nákladů na vyhotovení ZP ve výši 1.779,--Kč
(1.470,--Kč ZP plus 21% DPH tj. 309,--Kč) na základě vystavené faktury 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. 1. 2018

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 081/6Z/2017
14.3 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) nemovité věci 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. 49/3 o výměře 620 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (oddělen z p.č. 49/2 geometrickým plánem č. 140-42/2016 ze dne 28. 12. 2016),
obec Budyně nad Ohří, k.ú. Kostelec nad Ohří, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 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) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 1305/2017
a doložky dle přílohy č. 4.8 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci 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. 49/3 o výměře 620 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (oddělen z p.č. 49/2 geometrickým plánem č. 140-42/2016 ze dne 28. 12. 2016),
obec Budyně nad Ohří, k.ú. Kostelec nad Ohří, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto
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usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 082/6Z/2017
14.3 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) nemovité věci 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. 183/2 o výměře 1402 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Bečov, k. ú. Milá, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 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) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 31/2017
a doložky dle přílohy č. 4.2 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci 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. 183/2 o výměře 1402 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Běčov, k. ú. Milá, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0
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Usnesení č. 083/6Z/2017
14.3 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
45

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

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 Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
-pozemek: podíl 1 p. č. 350/95 o výměře 148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Hřensko, k. ú. Hřensko, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 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) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
06/U/Šl/2017 a doložky dle přílohy č. 4.4 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci
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: podíl 1 p. č. 350/95 o výměře 148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Hřensko, k. ú. Hřensko, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 084/6Z/2017
14.3 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 směně nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 580/1 díl „d“ o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. č. 580/1 díl „j“ o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 580/1 o výměře 4157 m2 dle geometrického plánu pro
změnu obvodu budovy a změnu hranice pozemku č. 589-122/2016 ze dne 2. 2. 2017)
obec Dolní Poustevna, k. ú. Dolní Poustevna, zapsaných na LV č. 425 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
46

kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČ: 00080837
za
nemovitou věc ve vlastnictví města Dolní Poustevna, se sídlem: Vilémovská 77, 40782 Dolní
Poustevna, IČ: 00261289, a to:
- pozemek: p. č. 177/3 díl „l“ o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 177/3 o výměře 94 m2 dle
geometrického plánu pro změnu obvodu budovy a změnu hranice pozemku č. 589-122/2016
ze dne 2. 2. 2017)
obec Dolní Poustevna, k. ú. Dolní Poustevna, zapsanou na LV č. 488 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro město Dolní Poustevna a předání
uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703,
IČ: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitých věcí uvedená v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 085/6Z/2017
14.3 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 směně nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
-pozemek: p.č. 358 o výměře 4926 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Měděnec, k. ú. Kotlina, zapsané na LV č. 375 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov 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.
za
nemovitou věc ve vlastnictví Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451, a to:
-pozemek: p.č. 1068/2 o výměře 678 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
obec Klášterec nad Ohří, k. ú. Klášterec nad Ohří, zapsanou na LV č. 274 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Lesy České republiky, s. p. a
předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium a Střední
odborná škola Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace, se sídlem: Chomutovská 459,
Klášterec nad Ohří, PSČ: 431 51, IČ: 477 92 931,
s tím, že rozdíl v ceně směňovaných nemovitých věcí, tj. 101.400,- Kč (dle ZP č. 939-50/17
ze dne 27. 4. 2017 a vynaložené náklady, viz důvodová zpráva), bude Lesům České republiky,
s. p. Ústeckým krajem doplacen.

B) ukládá
47

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitých věcí uvedená v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2017

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 086/6Z/2017
14.3 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 směně nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
-pozemek: st.p.č. 316 o výměře 18 m2, druh pozemku: zastavěná plocha (pozemek oddělen
z p.č. 1021/1 o výměře 23432 m2 geometrickým plánem č. 270-4673/2014 ze dne 21. 10.
2015)
obec Měcholupy, k. ú. Měcholupy u Žatce, zapsané na LV č. 174 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec 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.
za
nemovitou
věc
ve
vlastnictví
*********************************************************, a to:
-pozemek: p.č. 1144 o výměře 180 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek byl oddělen ze st.p.č. 115 o výměře 592 m2 geometrickým plánem
č. 270-4673/2014 ze dne 21.10.2015),
obec Měcholupy, k. ú. Měcholupy u Žatce, zapsané na LV č. 52 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro **************** a předání uvedené
nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837,
s tím, že rozdíl v ceně směňovaných nemovitých věcí, tj. 40.500,- Kč (cena dohodou – viz
důvodová zpráva), bude **************** Ústeckým krajem doplacen.

B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna nemovitých věcí uvedená v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2017

Hlasování:

pro:

47

proti:

0
48

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

25
Usnesení č. 087/6Z/2017
14.3 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 080/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.
B) 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
***************************************************************************
***, a to:
- pozemek: p. č. 1864/3 díl „a“ o výměře 642 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z pozemku p. č. 1864/3 o výměře 23801 m2 dle geometrického plánu
pro změnu hranice pozemků č. 1381-36/2017 ze dne 21. 3. 2017)
obec Mikulášovice, k. ú. Mikulášovice, zapsané na LV č. 806 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk za celkovou kupní cenu 32.100,- Kč
(50,- Kč/m2 – viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci uvedený v bodu B) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2018
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

26
Usnesení č. 088/6Z/2017
14.3 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) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje
od města Štětí, se sídlem Mírové náměstí 163, PSČ 411 08, Štětí, IČ: 00264466, to:
-pozemek: p.č. 211/4 o výměře 116 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
-pozemek: p.č. 648/1 o výměře 1041 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.č. 667/3 o výměře 109 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
-pozemek: p.č. 787/2 o výměře 1349 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Štětí, k.ú. Štětí I., zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 130.750,- Kč (50,- Kč/m2, viz důvodová
zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
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údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

27
Usnesení č. 089/6Z/2017
14.3 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
************************************************************************** a
to:
-pozemek: p.č. 88/10 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
obec Hříškov, k.ú. Hříškov, zapsané na LV č. 483 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Louny, za kupní cenu 2.300,- Kč (50,- Kč/m2, 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, IČO: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

28
Usnesení č. 090/6Z/2017
14.3 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 statutárního
města Most, se sídlem Radniční 1, 434 01 Most, IČ: 00266094, a to:
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-pozemek: p.č. 5160/3 o výměře 2000 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 5160 o výměře 14989 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 6288-182/2016 ze dne 8.11.2016)
obec Most, k. ú. Most II, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro statutární město Most za celkovou kupní cenu 800.000,- Kč
(400,- Kč/m2 – viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření
příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní
akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková
organizace, se sídlem: Zdeňka Fibicha 2778, 434 01 Most, IČ: 49872427.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2018
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

29
Usnesení č. 091/6Z/2017
14.3 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
*************************************************************************, a
to:
- pozemek: p.č. 3573/2 o výměře 105 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek byl oddělen z
p.p.č. 3573 o výměře 4600 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3355-25/2017
ze dne 6.4.2017)
obec Roudnice nad Labem v k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na listu vlastnictví č. 3480 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro
************************* za celkovou kupní cenu 21.000,- Kč (200,- Kč/m2, cena
sjednána dohodou).
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: 31. 3. 2018
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

30
Usnesení č. 092/6Z/2017
14.3 Nakládání s majetkem
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

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
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
*, a to:
- pozemek: p.č. 3571/3 o výměře 143 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek byl oddělen z
p.p.č. 3571/1 o výměře 8694 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
3355-25/2017 ze dne 6.4.2017)
obec Roudnice nad Labem v k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na listu vlastnictví č. 2548 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
*** za celkovou kupní cenu 50.050,- Kč (350,- Kč/m2, cena sjednána dohodou).
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: 31. 3. 2018
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 093/6Z/2017
14.3 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 Římskokatolické
farnosti Roudnice nad Labem, Komenského 174, 41301 Roudnice nad Labem, IČ: 46769323,
a to:
- pozemek: p.č. 3467/4 o výměře 65 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek byl oddělen z
p.p.č. 3467/1 o výměře 15877 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
3355-25/2017 ze dne 6.4.2017 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí)
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 2303 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Římskokatolickou farnost
Roudnice nad Labem za celkovou kupní cenu 13.000,-Kč (200,- Kč/m2, cena sjednána
dohodou).
B) ukládá
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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: 31. 3. 2018
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

32
Usnesení č. 094/6Z/2017
14.3 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
***************************************************************************
**************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 3478/3 (podíl 2x 1/3) o výměře 303 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek
byl oddělen z p.p.č. 3478/1 o výměře 4393 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 3355-25/2017 ze dne 6.4.2017 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí)
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 2545 u Katastrálního
úřadu
pro
Ústecký
kraj,
Katastrální
pracoviště
Litoměřice
pro
************************************************************* a Zemědělské
družstvo Freyenstein a okolí eG (podíl 1/3) za celkovou kupní cenu 60.600,- Kč (300,Kč/m2, cena sjednána dohodou).
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: 31. 3. 2018
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 095/6Z/2017
14.3 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
***************************************************************************
***************************************************************************
************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 3479/3 (podíl 3x 1/4) o výměře 224 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek
byl oddělen z p.p.č. 3479/1 o výměře 8652 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
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č. 3355-25/2017 ze dne 6.4.2017)
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 2546 u Katastrálního
úřadu
pro
Ústecký
kraj,
Katastrální
pracoviště
Litoměřice
pro
***************************************************************************
*************** a Zemědělské družstvo Freyenstein a okolí eG (podíl 1/4) za celkovou
kupní cenu 50.400,- Kč (300,- Kč/m2, cena sjednána dohodou - viz důvodová zpráva).
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: 31. 3. 2018
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

34
Usnesení č. 096/6Z/2017
14.3 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
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
********************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 3566/7 o výměře 34 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek byl oddělen z
p.p.č. 3566/1 o výměře 11642 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
3355-25/2017 ze dne 6.4.2017 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí)
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 2007 u Katastrálního
úřadu
pro
Ústecký
kraj,
Katastrální
pracoviště
Litoměřice
pro
***************************************************************************
****************************************************** za celkovou kupní cenu
8.500,- Kč (250,- Kč/m2, cena sjednána dohodou).
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: 31. 1. 2018
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

35
Usnesení č. 097/6Z/2017
14.3 Nakládání s majetkem
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

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) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
***************************************************************************
*********************************, a to:
- pozemek: p.č. 3535/8 o výměře 1011 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek byl oddělen z
p.p.č. 3535/1 o výměře 21373 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
3355-25/2017 ze dne 6.4.2017)
- pozemek: p.č. 3574/32 o výměře 340 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek byl oddělen z
p.p.č. 3574/1 o výměře 8624 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
3355-25/2017 ze dne 6.4.2017)
- pozemek: p.č. 3574/33 o výměře 13 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek byl oddělen z
p.p.č. 3574/24 o výměře 990 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
3355-25/2017 ze dne 6.4.2017)
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 3363 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro
*************************** za celkovou kupní cenu 572.880,- Kč (420,- Kč/m2, cena
sjednána dohodou).
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2018
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

36
Usnesení č. 098/6Z/2017
14.3 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) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
**************************************************************************,
a to:
- pozemek: p.č. 3532/9 (podíl 1) o výměře 322 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3532/5 o výměře 1328 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
3355-25/2017 ze dne 6.4.2017 a je zatížen podanou žalobou na určení věcného břemene)
- pozemek: p.č. 3572/4 (podíl 1) o výměře 212 m2, druh pozemku: orná půda
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 8183 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro
*********************************** a Ústecký kraj (podíl 1) za celkovou kupní cenu
80.100,- Kč (300,- Kč/m2, cena sjednána dohodou).
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
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k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2018
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

37
Usnesení č. 099/6Z/2017
14.3 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 Zemědělského
družstva Freyenstein a okolí eG, Dorfstrasse 75, D-16909 Wulfersdort, Německo, a to:
- pozemek: p.č. 3478/3 (podíl 1/3) o výměře 303 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3478/1 o výměře 4393 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
3355-25/2017 ze dne 6.4.2017 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí)
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 2545 u Katastrálního
úřadu
pro
Ústecký
kraj,
Katastrální
pracoviště
Litoměřice
pro
************************************************************* a Zemědělské
družstvo Freyenstein a okolí eG (podíl 1/3) za celkovou kupní cenu 20.200,- Kč (200,Kč/m2, cena sjednána dohodou).
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: 31. 3. 2018
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 100/6Z/2017
14.3 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 Zemědělského
družstva Freyenstein a okolí eG, Dorfstrasse 75, D-16909 Wulfersdort, Německo, a to:
- pozemek: p.č. 3475/2 (podíl 1/2) o výměře 8 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3475 o výměře 30652 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
3355-25/2017 ze dne 6.4.2017)
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 2561 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Zemědělské družstvo
Freyenstein a okolí eG (podíl 1/2) a ČR-Státní pozemkový úřad (podíl 1/2) za celkovou kupní
cenu 800,- Kč (200,- Kč/m2, cena sjednána dohodou).
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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: 31. 3. 2018
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 101/6Z/2017
14.3 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 Zemědělského
družstva Freyenstein a okolí eG, Dorfstrasse 75, D-16909 Wulfersdort, Německo, a to:
- pozemek: p.č. 3479/3 (podíl 1/4) o výměře 224 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek byl
oddělen z p.p.č. 3479/1 o výměře 8652 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
3355-25/2017 ze dne 6.4.2017)
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 2546 u Katastrálního
úřadu
pro
Ústecký
kraj,
Katastrální
pracoviště
Litoměřice
pro
***************************************************************************
***************** a Zemědělské družstvo Freyenstein a okolí eG (podíl 1/4) za celkovou
kupní cenu 11.200,- Kč (200,- Kč/m2) cena sjednána dohodou).
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: 31. 3. 2018
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 102/6Z/2017
14.3 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) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti
Coal Services a.s., se sídlem: V. Řezáče 315, 43467 Most, IČ: 28727932, a to:
- pozemek: p.č. 815/1 o výměře 473 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.č. 815/8 o výměře 212 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.č. 815/9 o výměře 603 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
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ostatní komunikace
obec Strupčice, k.ú. Strupčice, zapsaných na LV č. 264
- pozemek: p.č. 171/10 o výměře 194 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 519/4 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
obec Vrskmaň, k.ú. Vrskmaň, zapsaných na LV č. 206 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Coal Services, a.s., za celkovou kupní cenu 204.311,Kč (123,20 Kč/m2, cena sjednána dohodou).
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 103/6Z/2017
14.3 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) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od ČR-Palivový
kombinát Ústí, státní podnik, se sídlem: Hrbovická 2, Hrbovice, 40339 Chlumec, IČ:
00007536, a to:
- pozemek: p.č. 416/126 o výměře 771 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 416/132 o výměře 1089 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 434/15 o výměře 1706 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 434/19 o výměře 604 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 731/2 o výměře 346 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 743/3 o výměře 88 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 743/4 o výměře 324 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
- pozemek: p.č. 751/6 o výměře 191 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
- pozemek: p.č. 751/7 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
- pozemek: p.č. 751/8 o výměře 171 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 751/2 o výměře 7586 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 659-289/2017 ze dne 6.4.2017)
obec Strupčice, k.ú. Strupčice, zapsaných na LV č. 72
- pozemek: p.č. 178/2 o výměře 127 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
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- pozemek: p.č. 591/19 o výměře 351 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 591/23 o výměře 4487 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Vrskmaň, k.ú. Vrskmaň, zapsaných na LV č. 93 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro ČR-Palivový kombinát Ústí s.p. za celkovou kupní cenu
395.585,-Kč (dle znaleckého posudku ze dne 30. 4. 2017 plus ostatní náklady).
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 104/6Z/2017
14.3 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) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti
Vršanská uhelná a.s., se sídlem: V. Řezáče 315, 43467 Most, IČ: 28678010, a to:
- pozemek: p.č. 408/26 o výměře 847 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 409/4 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 434/17 o výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 434/21 o výměře 546 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 742/2 o výměře 415 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 773/7 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 815/6 o výměře 227 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 838/38 o výměře 486 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Strupčice, k.ú. Strupčice, zapsaných na LV č. 412
- pozemek: p.č. 593/7 o výměře 487 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 593/8 o výměře 729 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Vrskmaň, k.ú. Vrskmaň, zapsaných na LV č. 332 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Vršanská uhelná, a.s., za celkovou kupní cenu 614.680,Kč (dle znaleckého posudku ze dne 30. 4. 2017 plus ostatní náklady).
B) ukládá
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Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 105/6Z/2017
14.3 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) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti
České dráhy a.s., se sídlem: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1,
IČ: 70994226, a to:
- pozemek: p.č. 1380/30 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využíti:
dráha
- pozemek: p.č. 1380/31 o výměře 502 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využíti:
dráha
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 1380/1 o výměře 58700 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 453-115/2015 ze dne 22.7.2015 a jsou zatíženy věcným břemenem dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Žalhostice, k. ú. Žalhostice, zapsaných na LV č. 590 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro České dráhy, a.s., za kupní cenu 130.000,- Kč +
DPH (222,- Kč/m2 dle ZP č. 398/06/2017 ze dne 8.3.2017 plus ostatní náklady ve výši 4.980,Kč - viz důvodová zpráva).
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2018
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 106/6Z/2017
14.3 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
************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 1013/35 o výměře 47 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek byl oddělen
z p.p.č.1013/34 o výměře 9119 m2 geometrickým plánem č.738-42/2017 ze dne 12.3.2017 a
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je zatížen zástavním právem a předkupním právem dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí)
obec Horní Počaply, k. ú. Horní Počaply, zapsané na LV č. 709 u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník pro *************** za celkovou kupní
cenu 9.400,- Kč (cena sjednána dohodou).
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: 31. 1. 2018
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 107/6Z/2017
14.3 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) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje
od ********************************************************************, a to:
-pozemek: p.č. 1115/9 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
-pozemek: p.č. 1115/34 o výměře 91 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.č. 1115/39 o výměře 1373 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Chožov, k.ú. Třtěno, zapsaných na LV č. 257 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Louny, za kupní cenu 105.000,--Kč (70,32Kč/m2 dle ZP č.
5089-189/2016 ze dne 14. 12. 2016) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

46
Usnesení č. 108/6Z/2017
14.3 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti
Mondi Štětí a.s., se sídlem Litoměřická 272, Štětí, PSČ 411 08, IČ: 26161516, to:
-pozemek: p.č. 1557/12 o výměře 16748 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
-pozemek: p.č. 1557/18 o výměře 3642 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.č. 1557/14 o výměře 10546 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku č. 1577/14 o výměře 17641 m2 geometrickým plánem č.
1666-582/2016 ze dne 13. 6. 2016, pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního
výpisu z katastru nemovitostí),
obec Štětí, k.ú. Štětí I, zapsaný na LV č. 1306 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 1,546.800,--Kč (50,--Kč/m2, viz
důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 109/6Z/2017
14.3 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 Statutárního
města Teplice, se sídlem nám. Svobody 2, PSČ 415 95 Teplice, IČ: 00266621, a to:
pozemek: p. č. 2029 o výměře 753 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
obec Teplice, k.ú. Teplice-Trnovany, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za celkovou kupní cenu
448.280,-- Kč (cena dle ZP 447.780,--Kč, 594,66,--Kč/m2 plus náklady za zhotovení
znaleckého posudku ve výši 500,-- Kč), kupní cena ve výši 448.280,-- Kč bude uhrazena před
podpisem smlouvy na účet prodávajícímu a předání uvedené nemovité věci k hospodaření
příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková organozace, se sídlem: Na Schodech
1535, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829048.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2017
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Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

48
Usnesení č. 110/6Z/2017
14.3 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 města Chřibská,
se sídlem Chřibská 197, PSČ 407 44 Chřibská, IČ: 00261378, a to:
-pozemek: p.č. 157/2 o výměře 263 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek je zatížený věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Chřibská, k.ú. Horní Chřibská, zapsané na LV č. 793 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk za kupní cenu 13150,-- Kč (50,--Kč/m2, 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, aby předložil Kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

49
Usnesení č. 111/6Z/2017
14.3 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
******************************************************************, a to:
-pozemek: p.č. 369 o výměře 108 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda
obec Huntířov, k.ú. Huntířov u Děčína, zapsané na LV č. 626 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za kupní cenu 5400,-- Kč (50,--Kč/m2, 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, aby předložil Kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
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Termín: 31. 12. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

50
Usnesení č. 112/6Z/2017
14.3 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
***************************************************************************
********************************************, a to:
-pozemek: p.č. 1059/55 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělený z p.č. 1059/2 o výměře 2321 m2 geometrickým plánem č. 871-169/2016 ze
dne 27. 12. 2016 a je zatížený zástavním právem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Děčín, k.ú. Prostřední Žleb, zapsané na LV č. 298 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín za kupní cenu 13100,-- Kč (700,--Kč/m2 plus
administrativní náklady, 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, aby předložil Kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 113/6Z/2017
14.3 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
***************************************************************************
***********************************************, a to:
-pozemek: p.č. 1059/56 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělený z p.č. 1059/3 o výměře 1417 m2 geometrickým plánem č. 871-169/2016 ze
dne 27. 12. 2016),
obec Děčín, k.ú. Prostřední Žleb, zapsané na LV č. 344 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín za kupní cenu 7000,-- Kč (700,--Kč/m2, 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,
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Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil Kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci uvedený v bodu A) 1. tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

52
Usnesení č. 114/6Z/2017
14.3 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) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s. r. o., se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem,
PSČ: 400 01, IČO: 25041738, a to:
-pozemek: p.č. 2431/11 o výměře 354 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
na pozemku stojí stavba: Ústí nad Labem – centrum, č.p. 3121, občanská vybavenost
-stavba: Ústí nad Labem- centrum, č.p. 3121, občanská vybavenost, umístěna na pozemku p.č.
2431/11
(pozemek i stavba jsou zatíženy věcnými břemeny a zástavními právy dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí)
Obec Ústí nad Labem k. ú. Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 3048 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za celkovou kupní cenu
17.000.000,- Kč (48.022,60 Kč/m2 dle ZP č. 2250/70/2016 ze dne 21. 8. 2016).
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2018
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

53
Usnesení č. 115/6Z/2017
14.3 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
***************************************************************, a to:
-pozemek: podíl 1 p. č. 350/93 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
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využití: silnice,
obec Hřensko, k. ú. Hřensko, zapsané na LV č. 167 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín za kupní cenu 1250,-- Kč (50,--Kč/m2, 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, aby předložil Kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

54
Usnesení č. 116/6Z/2017
14.3 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
***************************************************************************
******, a to:
-pozemek: podíl 1 p. č. 350/93 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Hřensko, k. ú. Hřensko, zapsané na LV č. 167 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín za kupní cenu 1250,-- Kč (50,--Kč/m2, 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, aby předložil Kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

55
Usnesení č. 117/6Z/2017
14.3 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o výsledku veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej bývalého objektu
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Domova pro osoby se zdravotním postižením Hliňany v k.ú. Řehlovice. Soutěž byla
vyhlášena dne 14. 3. 2017, posledním dnem pro podání nabídek byl 12. 5. 2017. Do soutěže
žádný navrhovatel nabídku nepodal.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

56
Usnesení č. 118/6Z/2017
14.3 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o neuplatnění předkupního práva pro Ústecký kraj dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
k nemovité věci, a to:
-pozemek: p.č. 2560/12 o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku č. 2560/1 o výměře 7675 m2 geometrickým plánem
č. 4500-47/2017 ze dne 30. 3. 2017, který 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.
Termín: 31. 10. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 119/6Z/2017
14.3 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o neuplatnění předkupního práva pro Ústecký kraj dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
k nemovitým věcem, a to:
-pozemek: p.č. 1876/8 o výměře 12062 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond,
-pozemek: p.č. 1878/6 o výměře 1706 m2, druh pozemku: vodní plocha,
-pozemek: p.č. 1879/6 o výměře 11623 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond (pozemky jsou zatíženy předkupním právem podle § 101 zákona č.
183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého kraje),
obec Podbořany, k.ú. Podbořany, zapsaných na LV č. 340 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Žatec.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil k podpisu Oldřichu
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Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje Potvrzení o zániku věcného práva předkupního
k nemovitým věcem uvedených v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 120/6Z/2017
14.3 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o neuplatnění předkupního práva pro Ústecký kraj podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.
k nemovité věci, a to:
-pozemek: p.č. 124 o výměře 1785 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
obec Kadaň, k.ú. Prunéřov, zapsané na LV č. 514 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov do vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
B) ukládá
1. Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje k podpisu Potvrzení o zániku věcného práva předkupního
k nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2017
2. Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby oznámil neuplatnění věcného
práva předkupního ve prospěch Ústeckého kraje, o němž bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto
usnesení, vlastníkovi dotčené nemovité věci.
Termín: 30. 9. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

59
Usnesení č. 121/6Z/2017
14.3 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
mění
část usnesení č. 097/3Z/2017 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 20. 2. 2017 takto:
-pozemek: p.č. 1135/3 o výměře 29 m2
-za kupní cenu 27.450,- Kč (50,- Kč/m2, viz důvodová zpráva)
se ruší a nahrazuje se
-pozemek: p.č. 1135/3 o výměře 26 m2
za kupní cenu 27.300,- Kč (50,- Kč/m2, viz důvodová zpráva).
Hlasování:

pro:

47

proti:

0
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

60
Usnesení č. 122/6Z/2017
14.3 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,
rozhodnout o neuplatnění předkupního práva.
B) rozhoduje
o neuplatnění předkupního práva pro Ústecký kraj podle Kupní smlouvy č. 12/SML1976
uzavřené dne 9. 7. 2012, k nemovité věci, a to:
- pozemek: p. č. 2239 o výměře 486 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Děčín I - Děčín, č.p. 445, obč. vybavenost, umístěna na pozemku 2239
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro statutární město Děčín.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Potvrzení o zániku věcného
práva předkupního k nemovité věci, uvedené v bodu B) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2017
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 123/6Z/2017
14.4 Projednání investičního záměru s investičními výdaji nad 50 mil. Kč – SPZ Triangle
–výstavba nové požární stanice
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
předložený investiční záměr na akci „SPZ Triangle – výstavba nové požární stanice„ dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky, že ÚK obdrží dotaci z „Program na
podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury“ ve výši 75% z celkových IN stavby
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 124/6Z/2017
16.1 Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova – zápisy ze zasedání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zápisy ze 4. a 5. jednání Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova
a informaci k plánu odpadového hospodářství v kontextu problematiky financování
soukromého subjektu.
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Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 125/6Z/2017
16.2 Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na II. pol. roku 2017
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na II. pololetí r. 2017 de přílohy
č. 1 tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 126/6Z/2017
16.3 Plán práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality
Zastupitelstva Ústeckého kraje (VSVBSVL ZÚK) na II. pololetí roku 2017 (V. volební
období)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
plán práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva
Ústeckého kraje (VSVBSVL ZÚK) na II. pololetí roku 2017 (V. volební období) dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 127/6Z/2017
16.4 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za I. pololetí
roku 2017
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za I.
pololetí roku 2017 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
B) schvaluje
doporučení Finančního výboru Zastupitelstvu Ústeckého kraje uvedená v příloze č. 1 tohoto
materiálu
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

Seznam příloh:
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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bod 7.5 priloha 4.pdf
bod 7.5 priloha 5.pdf

k usnesení č. 017/6Z/2017
k usnesení č. 017/6Z/2017
k usnesení č. 017/6Z/2017

bod 7.5 priloha 6.pdf

k usnesení č. 017/6Z/2017

bod 7.5 priloha 7.pdf
bod 7.5 priloha 8.pdf

k usnesení č. 017/6Z/2017
k usnesení č. 017/6Z/2017

bod 7.5 priloha 9.pdf
bod 7.5 priloha 10.pdf

k usnesení č. 017/6Z/2017
k usnesení č. 017/6Z/2017

bod 7.6 priloha 1.pdf

k usnesení č. 018/6Z/2017

bod 7.6 priloha 2.pdf
bod 7.6 priloha 3.pdf

k usnesení č. 018/6Z/2017
k usnesení č. 018/6Z/2017

bod 7.6 priloha 4.pdf

k usnesení č. 018/6Z/2017

bod 7.6 priloha 5.pdf
bod 7.6 priloha 6.pdf

k usnesení č. 018/6Z/2017
k usnesení č. 018/6Z/2017

bod 7.6 priloha 7.pdf
bod 7.6 priloha 8.pdf
Bod 7.7 priloha 1.pdf

k usnesení č. 018/6Z/2017
k usnesení č. 018/6Z/2017
k usnesení č. 019/6Z/2017
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Smlouva o rezervaci pozemků a
smlouva o uzavření budoucí kupní
smlouvy
Smlouvy o poskytnutí dotace
přílohy č. 2 - 5 Střednědobý
výhled rozpočtu Ústeckého kraje
2018 – 2022 – tabulky
Rozpočtová pravidla Ústeckého
kraje
Vyhlášení dotačního programu
Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby 2018
Metodika dotačního programu
Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby 2018
Hladiny koeficientů
Žádost o dotaci
Čestné prohlášení (přílohy e)-j) z
vyhlášení programu)
Čestné prohlášení (příloha k) z
vyhlášení programu)
Smlouva o poskytnutí dotace
Rozpočet plánovaných nákladů ke
smlouvě
Čestné prohlášení ke smlouvě
Závěrečná zpráva a vyúčtování
dotace
Vyhlášení dotačního programu
Podpora Ústeckého kraje v oblasti
prorodinných aktivit 2018
Žádost do dotačního programu
Čestné prohlášení (přílohy e)-j) z
vyhlášení programu)
Čestné prohlášení (příloha k) z
vyhlášení programu)
Smlouva
Rozpočet plánovaných nákladů ke
smlouvě
Čestné prohlášení ke smlouvě
Závěrečná zpráva a vyúčtování
Vyhlášení Protidrogového
programu 2018
Metodika Protidrogového
programu 2018

Bod 7.7 priloha 3.pdf
Bod 7.7 priloha 4.pdf

k usnesení č. 019/6Z/2017
k usnesení č. 019/6Z/2017

Bod 7.7 priloha 5.pdf

k usnesení č. 019/6Z/2017

Bod 7.7 priloha 6.pdf
Bod 7.7 priloha 7.pdf

k usnesení č. 019/6Z/2017
k usnesení č. 019/6Z/2017

Bod 7.7 priloha 8.pdf
Bod 7.7 priloha 9.pdf

k usnesení č. 019/6Z/2017
k usnesení č. 019/6Z/2017

Bod 7.8 priloha 1.pdf

k usnesení č. 020/6Z/2017

Bod 7.8 priloha 2.pdf
Bod 7.8 priloha 3.pdf
Bod 7.8 priloha 4.pdf
Bod 7.8 priloha 5.pdf
Bod 7.8 priloha 6.pdf

k usnesení č.
k usnesení č.
k usnesení č.
k usnesení č.
k usnesení č.

Bod 7.9 priloha 1.pdf

k usnesení č. 021/6Z/2017

Bod 7.10 priloha 1.pdf

k usnesení č. 022/6Z/2017

Bod 7.10 priloha 2.pdf

k usnesení č. 022/6Z/2017

Bod 7.10 priloha 3.pdf

k usnesení č. 022/6Z/2017

Bod 7.10 priloha 4.pdf

k usnesení č. 022/6Z/2017

Bod 7.10 priloha 5.pdf

k usnesení č. 022/6Z/2017

Bod 7.10 priloha 6.pdf

k usnesení č. 022/6Z/2017

Bod 7.10 priloha 7.pdf

k usnesení č. 022/6Z/2017

020/6Z/2017
020/6Z/2017
020/6Z/2017
020/6Z/2017
020/6Z/2017
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Žádost o dotaci
Čestné prohlášení (přílohy e)-j) z
vyhlášení programu)
Čestné prohlášení (příloha k) z
vyhlášení programu)
Smlouva o poskytnutí dotace
Rozpočet plánovaných nákladů ke
smlouvě
Čestné prohlášení ke smlouvě
Závěrečná zpráva a vyúčtování
dotace
Vyhlášení dotačního programu
Certifikace primární prevence
Žádost o dotaci
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení de minimis
Smlouva o poskytnutí dotace
Závěrečná zpráva a vyúčtování
dotace
Přehled subjektů navržených k
podpoře včetně výše dotace
Akční plán rozvoje sociálních
služeb v Ústeckém kraji na rok
2017 – Věcné vyhodnocení plnění
cílů a změny kapacit na rok 2018
Základní síť sociálních služeb
Ústeckého kraje na období
2016–2018
Přehled žádostí vztahujících se k
aktualizaci Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje
na období 2016–2018
Přehled monitoringu sociálních
služeb
Návrh odborné pracovní skupiny
odboru sociálních věcí na
schválení či neschválení
obdržených žádostí
Metodika zajištění sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje
Sociální služby nezařazené do
Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje na období
2016-2018

Bod 7.11 priloha 1.pdf

k usnesení č. 023/6Z/2017

Bod 7.11 priloha 2.pdf

k usnesení č. 023/6Z/2017

Bod 7.11 priloha 3.pdf
Bod 7.13 priloha 1.pdf

k usnesení č. 023/6Z/2017
k usnesení č. 025/6Z/2017

Bod 7.13 priloha 2.pdf

k usnesení č. 025/6Z/2017

Bod 7.14 priloha 1.pdf

k usnesení č. 026/6Z/2017

Bod 7.14 priloha 2.pdf

k usnesení č. 026/6Z/2017

Bod 7.14 priloha 3.pdf

k usnesení č. 026/6Z/2017

Bod 7.15 priloha 1.pdf

k usnesení č. 027/6Z/2017

Bod 7.15 priloha 2.pdf

k usnesení č. 027/6Z/2017

Bod 7.17 priloha 1.pdf

k usnesení č. 029/6Z/2017

Bod 7.17 priloha 2.pdf

k usnesení č. 029/6Z/2017

Bod 7.17 priloha 3.pdf

k usnesení č. 029/6Z/2017

Bod 7.17 priloha 4.pdf

k usnesení č. 029/6Z/2017

73

Smlouva o poskytnutí neinvestiční
dotace na podporu vybraných
sociálních služeb – VZOR
Hodnocení žádostí o dotaci v
programu „Podpora vybraných
sociálních služeb v Ústeckém
kraji 2017“
Redukční koeficienty
Vyhodnocení Strategie PK UK
2012-16
Vyhodnocení Strategie PK UK
2009-11
Informace o možnosti využití
objektu v ulici Dvořákova č.p.
722, Kadaň
Nabídka převodu nemovitosti
Úřadu práce – generálnímu
ředitelství
Vyjádření Generálního ředitelství
ÚP ČR
Dodatek č. 43 ke zřizovací listině
č. j. 231/2002
Dodatek č. 27 ke zřizovací listině
č. j. 236/2002
Dodatek č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o
poskytnutí dotace z kapitoly 313 –
MPSV státního rozpočtu na rok
2017 ze dne 3. 1. 2017
Dotační program „Podpora
sociálních služeb v Ústeckém
kraji 2017“ – vyhlášení
mimořádného termínu
Vzor dodatku k Pověření
Ústeckého kraje k zajištění
dostupnosti poskytování
sociálních služeb zařazených do
Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje na období
2016-2018
Vzor dodatku ke Smlouvě o
poskytnutí neinvestiční dotace na
podporu sociálních služeb

bod 9.2 priloha3.pdf

k usnesení č. 030/6Z/2017

bod 9.2 priloha5.pdf

k usnesení č. 030/6Z/2017

bod 9.3 priloha 2.pdf

k usnesení č. 031/6Z/2017

bod 9.4 priloha 2.pdf

k usnesení č. 032/6Z/2017

bod 9.5 priloha 2.pdf

k usnesení č. 033/6Z/2017

bod 9.6 priloha 2.pdf

k usnesení č. 034/6Z/2017

bod 9.7 priloha 3.pdf

k usnesení č. 035/6Z/2017

Bod 10.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 042/6Z/2017

Bod 10.1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 042/6Z/2017

bod 10.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 043/6Z/2017

bod 10.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 044/6Z/2017

Bod 10.4 priloha 1.pdf
bod 11.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 045/6Z/2017
k usnesení č. 046/6Z/2017
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UPRAVENO – Návrh nového
Pověření k výkonu služeb
obecného hospodářského zájmu v
souladu s Rozhodnutím
2012/21/EU (POVĚŘOVACÍ
AKT)
DOPLNĚNO – Dotační smlouva
pro rok 2017
Implementace reformy
psychiatrické péče a péče o
duševní zdraví v Ústeckém kraji
Hodnotící tabulka žádostí o
poskytnutí dotace v programu
„Podpora vybraných služeb
zdravotní péče 2017“ – dotace v
kompetenci ZÚK
Hodnotící tabulka žádostí o
poskytnutí dotace v programu
„Podpora zvýšení komfortu
pacientů při poskytování akutní
lůžkové péče na území Ústeckého
kraje – 2017“
Hodnotící tabulka žádostí o dotace
v programu „Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení
zdravotního stavu obyvatel
Ústeckého kraje“ – I. a II. lhůta,
okruh 1 a 2 (dotace v kompetenci
ZÚK)
Dodatek č. 33 ke zřizovací listině
č.j. 246/2003 (ZZS ÚK)
Návrh smlouvy o vzájemné
spolupráci při přípravě, realizaci a
provozování dopravního terminálu
v Litvínově
Návrh smlouvy o vzájemné
spolupráci při přípravě, realizaci a
provozování dopravního terminálu
v Klášterci nad Ohří
Dodatek č. 50 ke zřizovací listině
č.j. 130/2001
Smlouva o používání
přechodového tarifu mezi
Dopravními svazy Horní Polabí a
Ústeckým krajem
Zřizovací listina
Dotační program „Příspěvek na
dojíždění ...“

bod 11.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 047/6Z/2017

bod 11.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 048/6Z/2017

bod 11.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 049/6Z/2017

bod 11.4 priloha 2.pdf

k usnesení č. 049/6Z/2017

bod 11.4 priloha 3.pdf

k usnesení č. 049/6Z/2017

bod 11.6 priloha 1.pdf

k usnesení č. 051/6Z/2017

bod 11.7 priloha 1.pdf

k usnesení č. 052/6Z/2017

bod 11.7 priloha 2.pdf

k usnesení č. 052/6Z/2017

bod 11.8 priloha 1.pdf

k usnesení č. 053/6Z/2017

Bod 13.1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 056/6Z/2017

Bod 13.1 priloha 3.pdf

k usnesení č. 056/6Z/2017

Bod 13.1 priloha 4.pdf

k usnesení č. 056/6Z/2017

Bod 13.1 priloha 5.pdf

k usnesení č. 056/6Z/2017

Bod 13.1 priloha 6.pdf

k usnesení č. 056/6Z/2017
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Dotační program „Stipendium pro
žáky ...“
Dotační program „Dobrá střední
škola ...“
Vzor smlouvy - Dobrá střední
škola v Ústeckém kraji 2017/2018
- nezřizovaná Ústeckým krajem
Vzor smlouvy - Příspěvek na
dojíždění pro žáky středních škol
ve školním roce 2017/2018
Vzor smlouvy - Stipendium pro
žáky středních škol ve vybraných
oborech vzdělání ve školním roce
2017/2018
Dodatek zřizovací listiny č.j.
107/2001
Stipendijní program Ústeckého
kraje - 14. ročník od
akademického roku 2017/2018
Smlouva o zařazení do
Stipendijního programu
Ústeckého kraje a o poskytnutí
neinvestiční dotace
Seznam doporučených projektů obcí
Dodatek č. 27 ke zřizovací listině
č. j. 122/2001 příspěvkové
organizace Severočeská galerie
výtvarného umění v Litoměřicích,
příspěvková organizace
Dodatek č. 27 ke zřizovací listině
č. j. 124/2001 příspěvkové
organizace Galerie moderního
umění v Roudnici nad Labem,
příspěvková organizace
Dodatek č. 28 ke zřizovací listině
č. j. 202/2001 příspěvkové
organizace Regionální muzeum v
Teplicích, příspěvková organizace
Dodatek č. 26 ke zřizovací listině
č. j. 240/2002 příspěvkové
organizace Oblastní muzeum v
Lounech, příspěvková organizace
Dodatek č. 23 ke zřizovací listině
č. j. 242/2002 příspěvkové
organizace Oblastní muzeum v
Litoměřicích, příspěvková
organizace

Bod 13.1 priloha 7.pdf

k usnesení č. 056/6Z/2017

Bod 13.1 priloha 8.pdf

k usnesení č. 056/6Z/2017

Bod 13.1 priloha 9.pdf

k usnesení č. 056/6Z/2017

Bod 13.1 priloha 12.pdf k usnesení č. 056/6Z/2017

bod 13.2 priloha 2.pdf

k usnesení č. 057/6Z/2017

bod 13.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 058/6Z/2017

bod 13.3 priloha 2.pdf

k usnesení č. 058/6Z/2017

bod 13.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 059/6Z/2017

bod 13.5 priloha 1.pdf

k usnesení č. 060/6Z/2017

Bod 14.2 priloha 3.pdf

k usnesení č. 062/6Z/2017

bod 14.3 priloha 2.2.pdf
bod 14.3 priloha 4.8.pdf
bod 14.3 priloha 4.2.pdf
bod 14.3 priloha 4.4.pdf
bod 16.3 priloha 1.pdf

k usnesení č.
k usnesení č.
k usnesení č.
k usnesení č.
k usnesení č.

079/6Z/2017
081/6Z/2017
082/6Z/2017
083/6Z/2017
126/6Z/2017
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Dodatek č. 25 ke zřizovací listině
č. j. 243/2002 příspěvkové
organizace Oblastní muzeum v
Děčíně, příspěvková organizace
Dodatek č. 23 ke zřizovací listině
č. j. 244/2003 příspěvkové
organizace Oblastní muzeum v
Mostě, příspěvková organizace
Dodatek č. 21 ke zřizovací listině
č. j. 245/2003 příspěvkové
organizace Oblastní muzeum v
Chomutově, příspěvková
organizace
Dodatek č. 25 ke zřizovací listině
č. j. 121/2001 příspěvkové
organizace Severočeská vědecká
knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Návrh Dodatku č. 1 k Darovací
smlouvě č. 16/SML4302
Soupis žadatelů z dotačního titulu
č.1 - Investiční podpora do zem.
hospodářství související se zem.
prvovýrobou
Soupis žadatelů z dotačního titulu
č.2 - Podpora na investice
související se zpracováním
zemědělsých produktů a jejich
uvádění na trh
1. dodatek č. 1 smlouvy č.
16/SML4450/SoPD/ZPZ
Návrhovaná aktualizace PRVKÚK
č. 35
Tabulka - Akce financované z
úvěru
smlouva
smlouva
smlouva
smlouva
Plán práce Výboru pro sociální
věci, bezpečnost a sociálně
vyloučené lokality Zastupitelstva
Ústeckého kraje (VSVBSVL
ZÚK) na II. pololetí 2017 (V.
volební období)

bod 6.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 010/6Z/2017

Ústecký kraj

-a-

STREBL Green Carbon s.r.o.

SMLOUVA O REZERVACI POZEMKŮ
A
SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY
Č. ……………….

(Pozemky v k.ú. Nehasice a k.ú. Staňkovice u Žatce)

SMLOUVA O REZERVACI POZEMKŮ
(uzavřená v souladu s § 1746 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
SMLUVNÍ STRANY
1.

Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Bc. Jaroslav Krch, ředitel SPZ Triangle, příspěvková organizace
E-mail/telefon: krch.j@industrialzonetriangle.com / 606 248 684
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(„Kraj“)
a
2.

STREBL Green Carbon s.r.o.
Sídlo:
Politických vězňů 872, 438 01 Žatec
Zastoupený:
Petrem Štreblem a Hynkem Slavíkem, jednateli
Kontaktní osoba: Petr Štrebl
E-mail/telefon: peter@streblgreencarbon.com / 777233334
IČ:
04600045
DIČ:
Bank. spojení: Komerční Banka, a.s.
číslo účtu: 115-1612960277/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 36625 Výpis z obchodního rejstříku zájemce tvoří přílohu č. 2 k této smlouvě
(„Zájemce“)
Kraj a Zájemce společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli z nich
samostatně „Smluvní strana“.

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Vzhledem k tomu, že:
(a)

Kraj je vlastníkem Pozemků; a

(b)

Zájemce má v úmyslu si od Kraje v budoucnu koupit Předmět rezervace za
účelem realizace Projektu, a to na základě Kupní smlouvy; a

(c)

po vydání Stavebního povolení má Zájemce v úmyslu získat do vlastnictví
od Kraje Předmět rezervace, který představuje současně Pozemek k prodeji,

uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu o rezervaci („Smlouva“).

2.

VYMEZENÍ A VÝKLAD POJMŮ

2.1

Nevyplývá-li ze souvislostí jinak, pak se použijí tato vymezení pojmů uvedených
velkými písmeny:

Geometrický plán

znamená geometrický plán v Příloze č. 3, kterým budou
vymezeny Pozemky k prodeji;

Projekt

znamená výstavbu závodu popsaného v Příloze č. 1 této
Smlouvy;

Kupní smlouva

znamená kupní smlouvu o převodu vlastnického práva
k Pozemkům k prodeji, kterou Smluvní strany uzavřou za
podmínek sjednaných touto Smlouvou. Dohodnuté znění návrhu
Kupní smlouvy tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy;

Zájemce

znamená STREBL Green Carbon s.r.o., IČO 04600045, jeho
právní nástupce a osoby, na něž mohou případně přejít v souladu
s touto Smlouvou práva a povinnosti z této Smlouvy. V rámci
zamýšlené Kupní smlouvy je Zájemce Kupujícím;

Rezervační poplatek

znamená poplatek za Rezervaci specifikovaný v části 4 této
Smlouvy;

Práce Zájemce

znamená práce a činnosti Zájemce, které umožní naplnění účelu
této Smlouvy;

Kraj

znamená Ústecký kraj coby vlastníka Předmětu rezervace. Pro
účely Kupní smlouvy se Krajem rozumí Prodávající;

Rezervace

znamená povinnost Kraje rezervovat Předmět rezervace výlučně
ve prospěch Zájemce za účelem a za podmínek stanovených
touto Smlouvou. Rezervací se pro účely této Smlouvy rozumí
povinnost Kraje dodržovat a splnit veškeré závazky a povinnosti
sjednané touto Smlouvou za účelem naplnění účelu této
Smlouvy, zejména povinnost uzavřít za splnění sjednaných
podmínek výlučně se Zájemcem Kupní smlouvu

Pozemky

znamená následující pozemky:
1. pozemková parcela č. 801/82, o celkové výměře 4.610 m2,
kdy předmět Smlouvy tvoří část této parcely, a to pozemek

p.č. 801/123 o výměře 1.830 m2, oddělený dle
Geometrického plánu č. 461-009/2017, 218-009/2017;
2. pozemková parcela č. 836/2 o celkové výměře 141.867 m2,
kdy předmět Smlouvy tvoří část této parcely, a to pozemek
p.č. 836/103 o výměře 40.855 m2, oddělený dle
Geometrického plánu č. 461-009/2017, 218-009/2017;
přičemž shora označené Pozemky jsou ke dni podpisu této
Smlouvy ve vlastnictví Kraje, svěřené k hospodaření SPZ
Triangle, příspěvková organizace, a jsou zapsány v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec, na listu vlastnictví číslo 137 pro
katastrální území Nehasice, obec Bitozeves, a na listu vlastnictví
číslo 482 pro katastrální území Staňkovice u Žatce, obec
Staňkovice, dle výpisu z katastru nemovitostí, jehož kopie tvoří
Přílohu č. 3 této Smlouvy;
Pozemky k prodeji

znamená celé pozemky, resp. jejich části oddělené příslušným
Geometrickým plánem tak, jak jsou označeny jako Pozemky pod
pořadovým číslem 1 až 2;

Předmět rezervace

znamená pozemky označené touto Smlouvou jako Pozemky
k prodeji;

Rozhodnutí
o umístění stavby

znamená územní rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas
nebo veřejnoprávní smlouvu k umístění stavby - bude vydáno
příslušným úřadem a bude umožňovat umístění Projektu na
Pozemcích k prodeji;

Stavební povolení

znamená stavební povolení, ohlášení nebo veřejnoprávní
smlouvu k provedení stavby k realizaci Projektu, nebo certifikát
autorizovaného inspektora k provedení stavby, vše bude vydáno
na základě Rozhodnutí o umístění stavby. Bude-li postupně
vydáno více z uvedených rozhodnutí, považuje se za okamžik
vydání Stavebního povolení den nabytí právní moci rozhodnutí
vydaného nejdříve;

Kolaudace

Smlouva

znamená kolaudační souhlas k trvalému užívání stavby
realizované v souladu s Projektem, nebo rozhodnutí o povolení
zkušebního provozu stavby, popř. rozhodnutí o uložení
provedení zkušebního provozu stavby, za účelem uvedeným
v Příloze č. 1 této Smlouvy;
znamená tuto Smlouvu o rezervaci včetně ujednání vztahujících
se k uzavření Kupní smlouvy, jejichž předmětem budou

Pozemky k prodeji. Pojem Smlouva použitý v Kupní smlouvě
znamená vždy Kupní smlouvu;
Registrace

Registrace akce identifikační číslo 222D232000044 včetně
Závazných podmínek Registrace akce uvedené v příloze č. 5
Smlouvy;

3.

PŘEDMĚT A ÚČEL REZERVACE

3.1

Kraj se tímto zavazuje rezervovat ve prospěch Zájemce Předmět rezervace
a Zájemce tímto od Kraje přijímá právo odpovídající závazku Rezervace, a to za
účelem zjištění a prověření podmínek k uskutečnění Projektu. V rámci Rezervace
je Zájemce oprávněn vstupovat a vjíždět na Předmět rezervace a dále provádět
pouze takové činnosti, které jsou nutné ke zjištění a prověření podmínek
k uskutečnění Projektu. Po dobu trvání Smlouvy má Zájemce povinnost na vlastní
náklady zajišťovat sekání zeleně na Předmětu rezervace. Jiné činnosti je Zájemce
na Předmětu rezervace oprávněn vykonávat pouze s předchozím písemným
souhlasem Kraje.

3.2

Zájemce potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen s Registrací
akce identifikační číslo 222D232000044 včetně Závazných podmínek Registrace
akce a zavazuje se respektovat zvláštní užívání a postupy plynoucí z této Registrace
pro užívání Předmětu rezervace. Zájemce tímto výslovně prohlašuje, že nebude
požadovat náhradu svých nákladů vynaložených na uskutečnění účelu Rezervace,
ani nebude požadovat slevu na Rezervačním poplatku z důvodu, že uskutečňuje
nebo uskutečnil Práce Zájemce; toto prohlášení se nevztahuje na situaci popsanou
v článku 9.2 písm. (b) této Smlouvy.

3.3

Zájemce se výslovně zavazuje, že bude Předmět rezervace užívat pouze pro účely
uvedené v článku 3.1 této Smlouvy. Zájemce prohlašuje, že Projekt odpovídá
investičnímu záměru předloženému prostřednictvím Kraje Ministerstvu průmyslu
a obchodu ČR za účelem vydání souhlasu pro vstup Zájemce jako investora do
průmyslové zóny Triangle.

3.4

Zájemce výslovně prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy splňuje podmínky
Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a zavazuje se
tento stav zachovat nejméně po dobu účinnosti této Smlouvy a v případě uzavření
Kupní smlouvy dále po celou dobu trvání závazku Kraje vyplývajícího z bodu 43
podmínek Registrace.

4.

REZERVAČNÍ POPLATEK

4.1

Zájemce se zavazuje za Rezervaci Předmětu rezervace uhradit Kraji Rezervační
poplatek ve výši 42.685 Kč (slovy: čtyřicet dva tisíc šest set osmdesát pět korun
českých) za rok, ke kterému bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

4.2

Rezervační poplatek za Rezervaci Předmětu rezervace bude hrazen poměrnou částí
ve výši 1/2 celoročního Rezervačního poplatku na bankovní účet Kraje. Rezervační
poplatek pro příslušný půlrok (tj. období od 1. ledna do 30. června nebo od 1.
července do 31. prosince příslušného roku) bude splatný do patnácti dnů po
uplynutí příslušného půlročního období. V případě, že se Rezervace týká pouze
části kalendářního půlročního období, Rezervační poplatek bude splatný pouze pro
takovou část kalendářního půlročního období a bude stanoven jako násobek 1/365
ročního Rezervačního poplatku a počtu dní Rezervace v tomto kalendářním půlroku.

5.

PRÁCE ZÁJEMCE

5.1

Pro dosažení účelu této Smlouvy, územního řízení o vydání Rozhodnutí o umístění
stavby a pro účely stavebního řízení o vydání Stavebního povolení, Kraj souhlasí
s umístěním Projektu na Pozemcích k prodeji. Tento souhlas je vázán na postup
Zájemce podle této smlouvy a může být odňat písemným prohlášením Kraje
v případě, že bude nesporné, že Projekt nebude realizován.

5.2

Zájemce je oprávněn ode dne účinnosti této Smlouvy po dobu její účinnosti
vykonávat na Předmětu rezervace pouze práce a činnosti podle článku 3.1 této
Smlouvy, nutné k dosažení jejího účelu.

5.3

Zájemce se zavazuje získat veškerá rozhodnutí a povolení umožňující realizaci
Projektu, zejména Rozhodnutí o umístění stavby a Stavební povolení.

5.4

Poté, co bude vydáno a nabude právní moci Stavební povolení, bude mezi
Zájemcem a Krajem uzavřena Kupní smlouva, a to způsobem a za podmínek
stanovených v části 8. této Smlouvy a Zájemce bude po jejím uzavření oprávněn
zahájit provádění prací na realizaci Projektu.

5.5

Zájemce je povinen při naplňování účelu této Smlouvy respektovat ustanovení
všech relevantních obecně závazných právních předpisů a Registrace.

5.6

Zájemce zajistí provedení zkoušky možnosti zasakování čistých dešťových vod ze
střech jeho budov do okolního terénu zejména pro účel získání územního
rozhodnutí a toto Kraji prokáže. V případě, že bude zkouška zasakování úspěšná,
Zájemce upřednostní tento způsob odvodu čistých dešťových vod ze střech jeho
budov do okolního terénu při žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení
a navrhne s ohledem na pořizovací náklady nejefektivnější řešení. Podrobné
technické řešení bude součástí Projektu Zájemce.

6.

POSTOUPENÍ TÉTO SMLOUVY ZÁJEMCEM

6.1

Kraj tímto souhlasí s tím, že Zájemce je oprávněn bez jakéhokoli dalšího souhlasu
Kraje postoupit veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu, ve které
Zájemce vlastní 100% obchodní podíl. Zájemce je také oprávněn s předchozím

souhlasem Kraje postoupit veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jinou třetí
osobu. Pro účel udělení souhlasu Zájemce písemně sdělí Kraji identifikaci
zamýšleného nabyvatele těchto práv a povinností („Nabyvatel“) a Kraj se zavazuje
do tří měsíců od obdržení takového sdělení vydat svůj písemný souhlas. Kraj je
oprávněn vydat i nesouhlasné stanovisko v případě, že by udělený souhlas byl
v rozporu s důležitými zájmy Kraje nebo ČR, zejména pak v případě, kdy
Nabyvatel nebude splňovat podmínky stanovené v čl. 6.2. Účastníci této smlouvy
se rovněž mohou dohodnout, že uzavřou případně dohodu o ukončení Rezervace
dle této Smlouvy a novou smlouvu o Rezervaci s Nabyvatelem, přičemž podmínky
takové nové smlouvy budou identické jako podmínky sjednané v této Smlouvě.
Smluvní strany se tímto výslovně dohodly na tom, že v případě záměru postoupení
této Smlouvy Zájemcem dle výše uvedeného, si Kraj za účelem vyjádření svého
souhlasu vyžádá souhlas Ministerstva průmyslu a obchodu.
6.2

Smluvní strany se dohodly, že Kraj udělí souhlas dle článku 6.1 této Smlouvy pouze
v případě, že:
(a)

převod práv a povinností Zájemce dle této Smlouvy se bude týkat
Nabyvatele, který bude splňovat podmínky Programu na podporu
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a podmínky Registrace; a

(b)

třístranná smlouva zamýšlená článkem 6.1 bude zajišťovat postoupení
veškerých práv a převod veškerých povinností dle této Smlouvy
v nezměněném rozsahu s výjimkou práv a/nebo povinností v tu dobu
konzumovaných v důsledku splnění příslušného závazku.

7.

GEOMETRICKÝ PLÁN

7.1

Zájemce se zavazuje předat nejpozději do doby uzavření Kupní smlouvy Kraji
Geometrický plán, a to ve 3 vyhotoveních s platností originálu.

7.2

Bude-li v souvislosti s Geometrickým plánem potřeba zajistit, aby příslušný
stavební úřad vydal územní rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků, popř. aby
vydal sdělení, že územní rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků se nevyžaduje,
zavazuje se Kraj takové územní rozhodnutí a/nebo takový souhlas zajistit na vlastní
náklady tak, aby takové územní rozhodnutí nabylo právní moci a/nebo takový
souhlas byl vydán nejpozději do splnění Podmínky dle článku 8.4 písm. (a) této
Smlouvy. Tím není dotčeno právo Zájemce zajistit vydání územního rozhodnutí
o dělení a scelení pozemků, popř. vydání souhlasu s dělením a scelením pozemků
v případě, že tak neučiní Kraj ve lhůtě výše stanovené.

8.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

8.1

Smluvní strany se dohodly, že za podmínek sjednaných v této části 8. Smlouvy
bude mezi nimi uzavřena Kupní smlouva, jejímž předmětem budou Pozemky
k prodeji.

8.2

Smluvní strany se tímto dohodly a prohlašují, že Kupní smlouva má podobu, kterou
Smluvní strany co do celkového obsahu projednaly a odsouhlasily, a že s výjimkou
záležitostí uvedených v článku 8.3 níže nelze před podpisem Kupní smlouvy
provádět žádné další změny nebo doplnění, pokud se na tom Smluvní strany
výslovně písemně nedohodnou. Návrh Kupní smlouvy tvoří nedílnou součást této
Smlouvy jako její Příloha č. 4.

8.3

Před podpisem Kupní smlouvy lze do ní zahrnout následující informace a/nebo
změny:

8.4

(a)

výši Kupní ceny, která bude určena ke dni podpisu Kupní smlouvy jako
cena v místě a čase obvyklá formou znaleckého posudku vypracovaného
znalcem určeným Krajem, nedohodnou-li se Smluvní strany před
uzavřením Kupní smlouvy písemně jinak. Ustanovení předchozí věty
neplatí v případě, že Kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode
dne uzavření této Smlouvy, nedojde-li v tomto období ke změně právních
předpisů upravujících oceňování nemovitostí. V takovém případě platí
kupní cena uvedená v příloze č. 4 této Smlouvy; a

(b)

dokončení částí textu Kupní smlouvy, které jsou v ní označeny tečkami; a

(c)

doplnění a/nebo aktualizace Příloh ke Kupní smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že podmínkou pro uzavření Kupní smlouvy je:
(a)

vydání Stavebního povolení a

(b)

předání aktuálního Geometrického plánu Kupujícího Prodávajícímu.

(dále jen jako „Podmínky“).
(c)

K uzavření Kupní smlouvy vyzve Zájemce Kraj, a to během 30 (třiceti)
kalendářních dní poté, kdy budou splněny Podmínky. Pokud nastane situace
uvedená v článku 11.3 této Smlouvy, prodlužuje se tato lhůta způsobem tam
uvedeným. Závazek Smluvních stran uzavřít Kupní smlouvu zaniká
v případě, že:
(i) Podmínka dle článku 8.4 písm. (a) nebude splněna do 31. 10. 2018;
nebo
(ii) Podmínka dle čl. 8.4 písm. (b) nebude splněna do 31. 10. 2018.

(d)

Kupní smlouva bude uzavřena do 60 (šedesáti) dnů poté, kdy Zájemce
vyzve Kraj k jejímu uzavření dle písm. (c) výše.

(e)

V případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty pro uzavření Kupní smlouvy
dle písm. (d) výše z důvodu na straně Kraje, použije se přiměřeně článek
9.2 písm. (b) této Smlouvy; v případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty
pro uzavření Kupní smlouvy dle písm. (d) výše z důvodu na straně Zájemce,
použije se přiměřeně článek 9.2 písm. (a) této Smlouvy.

8.5

Smluvní strany konstatují, že tato část 8. Smlouvy má povahu smlouvy o uzavření
budoucí Kupní smlouvy ve smyslu § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

9.

TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY

9.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která začíná běžet v den, kdy Smlouva
nabude účinnosti, a končí dnem uzavření Kupní smlouvy dle článku 8.4 této
Smlouvy, nebo pokud Zájemce nepodá do 1 roku od účinnosti Smlouvy žádost
o vydání Rozhodnutí o umístění stavby na příslušný stavební úřad, a to dnem
uplynutí uvedené jednoroční lhůty. Platnost této Smlouvy skončí však vždy
nejpozději uplynutím dvou let ode dne její účinnosti, pokud do tohoto okamžiku
nebudou splněny Podmínky dle čl. 8.4. V případě, že Podmínky budou splněny
v době platnosti Smlouvy, avšak k uzavření Kupní smlouvy nedojde do uplynutí
dvou let od účinnosti této Smlouvy, prodlužuje se platnost Smlouvy do doby
uzavření Kupní smlouvy, nejdéle však o 90 dnů ode dne splnění Podmínek.

9.2

Platnost Smlouvy končí také, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak,
v následujících případech:
(a)

Jestliže Zájemce nevyzve Kraj k uzavření Kupní smlouvy v souladu s částí
8. této Smlouvy, ačkoli budou splněny Podmínky, platnost Smlouvy skončí
marným uplynutím příslušné lhůty, nedohodnou-li se Smluvní strany před
tím písemně jinak. Pro tento případ skončení platnosti této Smlouvy dále
platí, že Zájemce je povinen uhradit Kraji veškeré náklady, které měl Kraj
v souvislosti s touto Smlouvou.
V případě ukončení platnosti Smlouvy způsobem uvedeným v tomto
ustanovení je Zájemce povinen uvést Předmět rezervace do původního stavu
(stav ke dni počátku účinnosti této Smlouvy), nedohodnou-li se Smluvní
strany písemně jinak, a to na vlastní náklad. Pokud tak Zájemce neučiní ve
lhůtě 1 měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost
Smlouvy, je Kraj oprávněn uvést Předmět rezervace do původního stavu
a přeúčtovat Zájemci veškeré náklady, které mu takto vznikly. Při výběru
zhotovitele k odstranění výsledků činnosti Zájemce postupuje Kraj
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek s kritériem hodnocení

ekonomické výhodnosti podle nejnižší nabídkové ceny. Náklady Kraje je
povinen Zájemce uhradit do 14 dní od obdržení vyúčtování Kraje.
(b)

Jestliže Zájemce vyzve Kraj k uzavření Kupní smlouvy v souladu s částí 8.
této Smlouvy a Kraj neuzavře Kupní smlouvu ve lhůtě stanovené v článku
8.4 písm. (d) této Smlouvy a neučiní tak ani během dodatečného
tříměsíčního období, platnost této Smlouvy končí uplynutím tohoto
dodatečného tříměsíčního období. Kraj je povinen v tomto případě uhradit
Zájemci veškeré náklady, které Zájemce oprávněně a účelně vynaložil při
naplňování účelu této Smlouvy; povinnost Kraje k náhradě škody není
ustanovením tohoto odstavce dotčena.
Předchozí dvě věty se neuplatní v případě postupu dle článku 12.6 této
Smlouvy, přičemž v takovém případě platí, že:
(i)

platnost této Smlouvy skončí v den, kdy dojde k uzavření Kupní
smlouvy na základě rozhodnutí příslušného soudu o nahrazení
projevu vůle, nebo

(ii)

dojde-li k pravomocnému zamítnutí žaloby na nahrazení projevu
vůle podle článku 12.6 této Smlouvy; platnost této Smlouvy
skončí dnem nabytí právní moci rozhodnutí příslušného soudu
o zamítnutí žaloby na nahrazení projevu vůle (nedohodnou-li se
Smluvní strany v takovém případě jinak).

9.3

Smluvní strany mohou platnost této Smlouvy kdykoli ukončit vzájemnou písemnou
dohodou.

9.4

Kraj je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční
výpovědní dobou v následujících případech:
(a)

Zájemce je déle než tři měsíce v prodlení s platbou Rezervačního poplatku
nebo jeho části;

(b)

Zájemce užívá Předmět rezervace v rozporu s ustanoveními článku 3.1, této
Smlouvy, pokud nebude dosaženo nápravy do 90 kalendářních dní ode dne
doručení písemného upozornění Kraje;

V případě výpovědi Kraje dle tohoto článku je Zájemce povinen uvést Předmět
rezervace do původního stavu (stav ke dni počátku účinnosti této Smlouvy), a to na
vlastní náklad, přičemž ujednání článku 9.2 písm. (a) této Smlouvy pro tento případ
platí obdobně.
9.5

Zájemce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s dvouměsíční
výpovědní dobou v případě, že Kraj porušuje své povinnosti dle této Smlouvy,
pokud nebude dosaženo nápravy v přiměřené lhůtě; pro tento případ se ujednání
článku 9.2 písm. (b) této Smlouvy užije obdobně.

9.6

Zájemce má dále právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoli důvodu, kromě níže
uvedených, a to s výpovědní dobou 3 měsíců. Ve výpovědi je Zájemce povinen
uvést důvod výpovědi. Zájemce však není podle tohoto ustanovení oprávněn
vypovědět tuto Smlouvu z důvodů, na které se vztahuje ujednání článku 9.2 písm.
(a), 9.2 písm. (b) této Smlouvy. Zájemce je povinen uvést Předmět rezervace do
původního stavu (stav ke dni počátku účinnosti této Smlouvy) na vlastní náklad,
přičemž ujednání článku 9.2 písm. (a) této Smlouvy pro tento případ platí obdobně.

9.7

V případě jakékoli výpovědi počíná výpovědní doba běžet prvním dnem měsíce
následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena jejímu příjemci.

9.8

V případě změny vlastnictví Předmětu rezervace má Zájemce právo vypovědět tuto
Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní dobou v délce 3 měsíců. V takovém
případě se Smluvní strany vypořádají obdobně, jak je uvedeno v článku 9.2 písm.
(b), nedohodnou-li se písemně jinak.

9.9

Smluvní strany sjednávají, že při skončení platnosti této smlouvy podle článku 9.2
až 9.8 této Smlouvy, zaniká současně s platností této Smlouvy i platnost smlouvy
o uzavření budoucí Kupní smlouvy dle části 8. této Smlouvy.

9.10

Pro případ, že Zájemce z jakéhokoliv důvodu a v jakékoli fázi ustoupí od svého
záměru realizovat Projekt, uděluje Kraji plnou moc k veškerým právním jednáním
potřebným ke změně nebo zrušení platného Rozhodnutí o umístění stavby, na
základě kterého měl být Projekt realizován. Udělení plné moci dle předchozí věty
neplatí v případě, že kroky uvedené v předchozí větě učiní sám Zájemce
bezodkladně po přijetí svého rozhodnutí nerealizovat Projekt sám.

10.

DALŠÍ ZÁVAZKY KRAJE

10.1

Kraj je povinen:
(a)

po dobu účinnosti této Smlouvy nepřevést vlastnické právo k Předmětu
rezervace (ani kterékoli části) za úplatu či bezúplatně na žádnou třetí osobu
a bez předchozího písemného souhlasu Zájemce nezatížit Předmět
rezervace žádnými dluhy, věcnými, předkupními ani jinými právy třetích
osob; porušením tohoto závazku není svěření Pozemků k hospodaření
příspěvkové organizaci zřízené Krajem;

(b)

poskytnout na požádání Zájemci veškerou rozumně požadovanou
součinnost a podporu, jež bude Zájemce požadovat v souvislosti se
získáním Rozhodnutí o umístění stavby a/nebo Stavebního povolení,
a jejímuž poskytnutí nebudou bránit příslušné právní předpisy;

(c)

vynaložit maximální úsilí v rozsahu přípustném podle českého
a evropského práva tak, aby Zájemci byla poskytnuta veškerá povolení,

souhlasy a stanoviska potřebná pro Rozhodnutí o umístění stavby
a/nebo pro Stavební povolení a;
(d)

zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo zmařit naplnění účelu této
Smlouvy.

11.

ZÁRUKY KRAJE

11.1

Kraj prohlašuje, že následující skutečnosti jsou ke dni podpisu této Smlouvy
pravdivé a zavazuje se učinit vše pro to, aby byly pravdivé i v okamžiku uzavření
Kupní smlouvy:
(a)

Kraj je zákonným a jediným vlastníkem Předmětu rezervace a je oprávněn
uzavřít tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy a následně Kupní
smlouvy získal veškeré potřebné souhlasy a schválení;

(b)

Předmět rezervace není zatížen žádnými dluhy, právními vadami,
nájemními smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy, zástavními
ani užívacími právy ani žádnými jinými právy, která by nebyla uvedena na
výpisu z katastru nemovitostí týkajícího se Předmětu rezervace ke dni
uzavření této Smlouvy;

(c)

Kraj nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči finančním
či jakýmkoliv jiným úřadům České republiky, které by byly či by se mohly
stát důvodem zřízení zástavního práva či jiného zatížení Předmětu
rezervace;

(d)

Předmět rezervace (nebo jakákoli její část) není ke dni podpisu této
Smlouvy součástí ochranného pásma;

(e)

Kraj si není vědom toho, že by jeho konáním nebo nekonáním byly
porušovány jakékoli právní normy týkající se ochrany životního prostředí;

(f)

Předmět rezervace (ani žádná jeho část) nebyl a není předmětem
restitučních nároků, konkurzního nebo obdobného řízení nebo řízení
o výkonu soudního či správního rozhodnutí a žádné takové nároky nebo
řízení ani nehrozí; Předmět rezervace ani žádná jeho část nebyla vložena do
základního kapitálu žádné obchodní společnosti ani družstva a žádná osoba
nemůže k Předmětu rezervace uplatnit práva, včetně práva odpovídajícího
věcnému břemeni, která by vznikla vydržením;

(g)

Kraj si není vědom, že by se na Předmětu rezervace nacházely nadzemní či
podzemní stavby nebo archeologické památky;

(h)

Kraj si není vědom, že by se na nebo pod Předmětem rezervace nacházely
nebezpečné látky nebo materiály.

11.2

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená článku 11.1 této
Smlouvy k okamžiku uzavření Kupní smlouvy, ukáže jako nepravdivá a takový
nedostatek není Krajem napraven v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové
prohlášení ukázalo jako nepravdivé, má Zájemce právo odstoupit od této Smlouvy
písemným oznámením o odstoupení zaslaným Kraji v souladu s ustanoveními
upravujícími oznámení podle části 13. této Smlouvy. V případě, že dojde
k ukončení platnosti této Smlouvy dle tohoto článku, použije se přiměřeně ujednání
článku 9.2 písm. (b) této Smlouvy. Neodstoupí-li Zájemce od Smlouvy, má právo
na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku porušení povinností Krajem.

11.3

Ve vztahu k zárukám dle článku 11.1 se sjednává, že není porušením záruky
uvedené v článku 11.1 písm. (a) a/nebo 11.1 písm. (b) dojde-li ke svěření Pozemků
k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené Krajem nebo pokud vznik práva či
povinnosti k Předmětu rezervace, v němž spočívá porušení příslušné záruky, bude
vyplývat z jednání při výkonu rozhodnutí prováděného na základě
nepravomocného exekučního titulu vydaného podle občanského soudního řádu či
exekučního řádu, eventuálně titulu dle zákona č. 337/1992 Sb., respektive zákona
č. 280/2009 Sb. V případě, že u příslušného soudu/orgánu bude probíhat řízení
ohledně výkonu rozhodnutí prováděného na základě takového nepravomocného
exekučního titulu:
(a)

nebude Zájemce povinen uzavřít Kupní smlouvu (a to ani v případě, že
vyzve Kraj dle článku 8.4 písm. (c) této Smlouvy) do doby, kdy:
(i) takové řízení bude pravomocně skončeno ve prospěch Kraje; nebo
(ii) bude vydáno pravomocné rozhodnutí příslušného soudu/orgánu, na
základě kterého bude vyloučen Předmět rezervace z výkonu
rozhodnutí prováděného dle výše uvedeného ujednání;

a
(b)

lhůta podle článku 8.4 písm. (c) k učinění výzvy k uzavření Kupní smlouvy
ze strany Zájemce se automaticky prodlužuje a skončí uplynutím 60
(šedesáti) dnů ode dne pravomocného skončení daného řízení ve prospěch
Kraje a lhůta podle článku 8.4 písm. (d) k uzavření Kupní smlouvy se
automaticky prodlužuje a skončí uplynutím 90 (devadesáti) dnů ode dne
pravomocného skončení daného řízení ve prospěch Kraje.

12.

SMLUVNÍ POKUTY

12.1

Pokud Kraj poruší závazek vymezený článkem 10.1 písm. (a) a/nebo článkem 11.2,
je povinen uhradit Zájemci smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

12.2

Pokud Kraj poruší svůj závazek uzavřít Kupní smlouvu dle článku 8.4 písm. (d)
této Smlouvy, ačkoli bude splněna Podmínka, uhradí Zájemci smluvní pokutu ve

výši 100.000 Kč (uvedenou smluvní pokutou nejsou dotčeny nároky Zájemce dle
článku 9.2 písm. (b) a/nebo podle článku 12.6 této Smlouvy).
12.3

Pokud Zájemce poruší některý závazek vymezený v článku 3.1, 3.2 nebo 3.3 této
Smlouvy, je Zájemce povinen za každé porušení uhradit Kraji smluvní pokutu ve
výši 100.000,- Kč, pokud neprovede nápravu stavu ve lhůtě stanovené v článku 9.4
písm. (b) této Smlouvy.

12.4

Pokud Zájemce nevyzve Kraj dle článku 8.4 písm. (c) této Smlouvy či neuzavře dle
článku 8.4 písm. (d) této Smlouvy Kupní smlouvu, uhradí Kraji smluvní pokutu ve
výši 100.000,- Kč.

12.5

Závazky Kraje uvedené v článku 9.2 písm. (b) této Smlouvy nejsou ustanovením
článku 12.2 dotčeny.

12.6

Smluvní strany se dohodly, že Zájemce má v případě, že Kraj poruší svůj závazek
uzavřít Kupní smlouvu, ačkoli budou splněny všechny Podmínky, právo požadovat,
aby příslušný soud určil obsah budoucí smlouvy dle ustanovení § 1787 zákona
č. 89/2012 Sb.

13.

OZNÁMENÍ

13.1

Veškerá oznámení, jež mají být doručena podle této Smlouvy, budou v písemné
podobě a mohou být doručena prostřednictvím datových schránek, osobně,
faxovým přenosem (s tím, že originál bude doručen následně kterýmkoli způsobem
v tomto článku uvedeným), e-mailem nebo doporučenou poštou na adresu příslušné
Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy (nebo na takovou jinou adresu,
kterou příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně pro tyto účely písemně
oznámí). Pokud adresát odepře přijetí zásilky nebo si zásilku nevyzvedne, má se za
to, že zásilka byla doručena třetí den po jejím prokazatelném odeslání.
ADRESA Kraje:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, Ústí nad Labem
Fax: +420 475 200 245
Kontaktní osoba:
Mgr. Ing. Jaroslav Pikal – zástupce ředitele Krajského úřadu
Ústeckého kraje a vedoucí odboru kancelář ředitele
Kopie:

Bc. Jaroslav Krch – ředitel SPZ Triangle, příspěvková
organizace

ADRESA Zájemce:
STREBL Green Carbon s.r.o.
Politických Vězňů 872, PSČ 438 01, Žatec
Kontaktní osoba:
Petr Štrebl, jednatel

14.

ZMĚNY SMLOUVY

14.1

Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí a poskytnou si navzájem maximální
součinnost ke splnění účelu dle této Smlouvy a bez zbytečného odkladu budou
jedna druhou informovat o skutečnostech týkajících se účelu této Smlouvy.

14.2

Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, řádně číslovanými dodatky.

15.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1

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 Kraj, který zároveň zajistí, aby informace o
uveřejnění této smlouvy byla zaslána Zájemci do datové schránky ID 8zzct3w/na
e-mail: peter@streblgreencarbon.com

15.2

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

15.3

Ustanovení článku 3.2 a 3.4 a celé části 6 této Smlouvy platí obdobně i pro Kupní
smlouvu, a to i po ukončení platnosti této Smlouvy způsobem dle článku 9.1 této
Smlouvy.

15.4

Tato Smlouva bude podepsána ve 3 (třech) vyhotoveních v českém jazyce, kdy Kraj
obdrží 2 (dvě) a Zájemce 1 (jedno) vyhotovení.

16.

SCHVÁLENÍ TÉTO SMLOUVY ORGÁNY KRAJE

16.1

Kraj tímto potvrzuje, že:
a) záměr kraje prodat Pozemek k prodeji byl dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne
13. 1. 2017 po dobu 30 dnů před rozhodnutím v Zastupitelstvu Ústeckého kraje
na úřední desce krajského úřadu;
b) o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č.
…………… ze dne …………… a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
…………… ze dne …………… Fotokopie usnesení tvoří Přílohu č. 6 této
Smlouvy.

17.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před podpisem řádně přečetly,
uzavírají ji ze své svobodné a vážné vůle, nikoli v důsledku omylu nebo pod
nátlakem.

V Ústí nad Labem dne ………………….

_________________________
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman

V …………………… dne ……….

_________________________

_________________________

STREBL Green Carbon s.r.o.
Petr Štrebl
jednatel

STREBL Green Carbon s.r.o.
Hynek Slavík
jednatel

Přílohy:
1.

Specifikace Projektu

2.

Výpis z obchodního rejstříku Zájemce

3.

Geometrický plán a výpisy z katastru nemovitostí týkající se Pozemků

4.

Kupní smlouva

5.

Registrace akce identifikační číslo 222D232000044 včetně Závazných podmínek
Registrace akce

6.

Kopie usnesení Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje

7.

Souhlas Ministerstva průmyslu a obchodu

Příloha č. 1
SPECIFIKACE PROJEKTU
(Investiční záměr)

Firma: STREBL Green Carbon s.r.o.
Místo: Strategická průmyslová zóna Triangle

27. březen 2017

Představení společnosti:
Skupina SGC patří v oblasti výroby karbonových pelet k první pětce světových
producentů. Současná produkce závodu v Indii je v posledních čtyřech letech
distribuována na trhy v Indii, Malajsii, Německu, Polsku, USA, Číně a Thajsku.
Partnerská švédská společnost Enviro Systems, využívající stejný typ technologie výroby,
dodává již více jak dva roky svůj produkt do automobilového průmyslu (Volvo)
s excelentními výsledky.
Zároveň jsou v USA finalizovány testy u výrobce pneumatik Cooper Tires, kde budou
následně zahájeny dodávky suroviny jako složky pro směsi využívané při výrobě
pneumatik.
V současné době jsou budovány nové výrobní závody v Malajsii a v USA, následně je
plánováno navázat dalším rozšířením výrobních kapacit založením nových závodů
v Polsku, a Slovensku.
Společnost je prostřednictvím propojení vlastníků (fyzických osob) součástí skupiny
RADHE Group, rychle rostoucí skupiny zaměstnávající přes 2500 zaměstnanců, která
působí v oblasti obnovitelných zdrojů v energetickém sektoru s důrazem na obnovitelnou
energii vlastnící aktiva v plynárenském průmyslu, odlévání, spotřebního zboží,
zemědělství a nemovitostech.
Plánované činnosti:
Záměrem společnosti STREBL Green Carbon, s.r.o. jakožto Singapurského investora je
vybudovat ve strategické průmyslové zóně Triangle výrobní závod na výrobu karbonových
pelet dále využívaných jako surovinu v gumárenském a plastikářském průmyslu. Moderní
závod s vysoce automatizovaným provozem využívajícím nejmodernější technologie tzv.
termolýzní depolymerizace a up-gradace karbonu, kde charakterem výroby s ohledem na
metodický pokyn MŽP z 29.2.2016 je zpracování polymerů, syntetických kaučuků a
výrobků na bázi elastomerů. Z hlediska principiálního jde o chemický proces, který
rozkládá dlouhé řetězce uhlovodíků na kratší, znovu využitelné.

Technologické řešení záměru
V rámci investičního projektu bude využit termolytický proces zajišťující vysokou kvalitu
dále využitelných technických sazí a topného oleje. Nositelem know-how a vývoje
principu technologií je mateřská společnost Radhe Group, která je zároveň partnerem
tohoto projektu. Při vývoji celého procesu byl kladem maximální důraz na ochranu
životního prostředí a minimalizaci jakéhokoliv znečištění. Touto cestou se podařilo
vyvinout a zrealizovat technologický proces, který pro své okolí neznamená ekologickou
zátěž a naopak přispívá k ochraně životního prostředí ekologickou likvidací drceného
pryžového materiálu a její zpracováním vyrábí materiály pro další použití.
Využívaný termolytický proces je procesem rozkladu drceného pryžového materiálu za
nízkých teplot (350 – 600 oC) avšak bez přístupu kyslíku nebo jiných katalyzátorů. Tato
metoda zpracování využívá unikátní proces rozkladu na znovupoužitelné suroviny.

Investiční projekt využívá technologii vyvinutou a ověřenou společností Radhe Group
(Indie), která je odzkoušena v rámci vlastního provozu v Indii a v současné době
kontinuálně zpracovává cca. 100 tun materiálu denně.
Surovina je přivedena dopravníkem do vstupní komory, kde dochází k vytěsnění kyslíku
ze vstupního materiálu.
Délka retorty je 20 metrů, tělo je otočné v pevném plášti. Do prostoru mezipláště je vháněn
vzduch o teplotě přibližně 500 °C. V reaktoru je sledována teplota ve třech úrovních jeho
délky, přičemž v každém bodu měření je sledována teplota materiálu uvnitř reaktoru, dále
je měřena teplota otočného pláště reaktoru a je také sledována teplota vstupního horkého
vzduchu. Všechna čidla jsou zdvojena. Celá reakce je řízena automaticky prostřednictvím
řídícího software a sledovaná obsluhou z velína. Je tím zaručena konstantní stabilita
procesu, která je důležitá pro kvalitu materialu na výstupu, a to zejména technických sazí.
K ohřevu dochází pomocí plynových hořáků procesním plynem. Dále dochází ke zchlazení
plynů a kondenzaci oleje.
Doprava technických sazí z výrobní linky je zajištěna potrubím pomocí vzduchu. Po
mechanickém přečištění jsou technické saze na mikromlýnu zpracovány na potřebnou
velikost a dále podle požadavků zákazníků granulovány, nebo dodávány bez granulace.
Ve výrobní hale bude v první fázi instalována jedna popsaná linka na zpracování 100 tun
drcené pryže denně. Ve druhé, třetí a čtvrté etapě bude hala rozšířena a budou instalovány
další tři identické linky.
Výrobu lze označit za Hi-Tech zpracování drcené pryže využívající výsledky několikáté
generace vývojářů investora a spolupracujících společností za podpory institucí chránící
patenty a autorská osvědčení. Celý proces je, po vývoji v laboratorních podmínkách,
ověřen také provozem realizované výrobní linky instalované od roku 2012.
Výrobky jsou technické saze a topný olej.
Hlavní technologickou výhodou firmy je nově vyvinutý termolytický proces rozkladu
pryžového materiálu za nízkých teplot (350 – 500 oC) bez přístupu kyslíku nebo jiných
katalyzátorů. Tato metoda zpracování využívá unikátní proces rozkladu na
znovupoužitelné suroviny.
Tímto lze dosáhnout vysoké kvality finálního produktu – technických sazí obchodně
označovaných Hi-Green Carbon Black. Jedná se o high-tech surovinu, která kvalitativně
ovlivňuje charakteristiku finálních produktů ve kterých je použita. Například pokud je
použita jako složka směsi v gumárenském a plastikářském průmyslu, zlepšuje mechanické
vlastnosti plastových a gumárenských výrobků, zvyšuje odolnost proti abrazi pneumatik a
poskytuje ochranu proti negativnímu působení tepla a UV záření. Celkově však zlepšuje
houževnatost a pevnost materiálu.

Výše investice:
2018 – hmotný investiční majetek 493,1 mil. Kč

nehmotný majetek 45,6 mil. Kč

2019 – hmotný investiční majetek 536,6 mil. Kč

nehmotný majetek 49,8 mil. Kč

2020 – hmotný investiční majetek 1 048,2 mil. Kč nehmotný majetek 82,6 mil. Kč
2021 – hmotný investiční majetek 1 048,2 mil. Kč nehmotný majetek 82,6 mil. Kč
2022 – hmotný investiční majetek 1 555,6 mil. Kč nehmotný majetek 106,8 mil. Kč
2023 – hmotný investiční majetek 1 555,6 mil. Kč nehmotný majetek 106,8 mil. Kč
2024 – hmotný investiční majetek 2 029,5 mil. Kč nehmotný majetek 129,2 mil. Kč
2025 – hmotný investiční majetek 2 029,5 mil. Kč nehmotný majetek 129,2 mil. Kč
Investice bude realizována ve 4 etapách s datem ukončení čtvrté etapy v roce 2025.

Počet nově vzniklých pracovních míst v čase:
2018 – pracovních míst celkem 30 pozic
2019 – pracovních míst celkem 45 pozic
2020 – pracovních míst celkem 75 pozic
2021 – pracovních míst celkem 120 pozic
2022 – pracovních míst celkem 120 pozic
2023 – pracovních míst celkem 155 pozic
2024 – pracovních míst celkem 155 pozic
2025 – pracovních míst celkem 180 pozic

Výrobní podnik vytvoří celkem 180 pracovních míst do roku 2025.

Typ výroby podle číselníku CZ-NACE:
20.13 Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Předběžný harmonogram výstavby první etapy v čase:
•

Zahájení přípravných prací:

červenec 2017

•

Rozhodnutí o umístění stavby:

prosinec 2017

•

Stavební povolení:

duben 2018

•

Zahájení zkušebního provozu:

únor 2019

•

Kolaudace:

červen 2019

Zahájení přípravných prací druhé etapy

červenec 2019

Dokončení druhé etapy a zahájení zkušebního provozu

červen 2021

Zahájení přípravných prací třetí etapy

červenec 2021

Dokončení třetí etapy a zahájení zkušebního provozu

červen 2023

Zahájení přípravných prací čtvrté etapy

červenec 2023

Dokončení čtvrté etapy a zahájení zkušebního provozu

červen 2025

Vizualizace záměru:

Základní parametry objektů:
Objekt výroby a administrativy
Výrobní hala první etapy je obdélného tvaru 700m x 36m, výšky cca 11,5m. Ze severní
strany je k ní přisazena přístavba nižšího podélného tvaru 100m x 12 m, výšky cca 6,5 m.
Další 3 etapy projektu jsou plánovány jako výrobní haly rozměrů 700 x 24m, výšky 11,5m.
Výrobní hala první etapy je funkčně členěna na části skladování materiálu, výrobních linek
a finální úpravy hotového výrobku s balením a expedicí. Její součástí je technické zařízení
objektu a sociální zařízení pro zaměstnance. V administrativní přístavbě je kromě vlastních
kanceláří a jednacích místností umístěno další sociální vybavení se šatnami a jídelnou.
Výrobní haly dalších etap 2-4 budou členěny obdobně. Administrativní část objektu se
rozšíří dle potřeby tak, aby vyhovovala vzrůstajícím potřebám po realizaci etapy 2-4.
Stavebně technické řešení objektů
Nosný systém objektu výrobní haly je vytvořen z železobetonového montovaného skeletu
o rozponech 24 m, 18m a 12m x 12m. Objekt kancelářské přístavby je jednolodní skelet o
modulu 12m x 6m.
Obvodový plášť je navržen jako skládaný z ocelových kazet vyplněných minerální vlnou
a zakrytých trapézovým a vlnitým plechem. Objekt výrobní haly je řešen designově jako
celistvý blok s vraty, dveřmi a mřížkami v stejném provedení jako plášť. Administrativní
přístavba má podobu tubusu s oranžovými svislými pásy s okny.

Do areálu jsou 2 vjezdy se samostatnými vrátnicemi, bránami a závorami. Budovy včetně
parkoviště a objízdné komunikace jsou oploceny. Stavební součástí haly je podzemní
nádrž s chladící vodou

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Ústecký kraj

-a-

STREBL Green Carbon s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA
A
SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ
VĚCNÝCH BŘEMEN

Č. ………

(Pozemky v k.ú. Nehasice a k.ú. Staňkovice u Žatce)

Smluvní strany:
1.
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Bc. Jaroslav Krch, ředitel SPZ Triangle, příspěvková organizace
E-mail/telefon: krch.j@industrialzonetriangle.com / 606 248 684
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(„Prodávající“)
a
2.

STREBL Green Carbon s.r.o.
Sídlo:
Politických vězňů 872, 438 01 Žatec
Zastoupený:
Petrem Štreblem a Hynkem Slavíkem, jednateli
Kontaktní osoba: Petr Štrebl
E-mail/telefon: peter@streblgreencarbon.com / 777 233334
IČ (RČ):
04600045
DIČ:
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-1612960277/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 36625 Výpis z obchodního rejstříku zájemce tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě
(„Kupující“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ SMLOUVU
Prodávající a Kupující společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli
z nich samostatně „Smluvní strana“.
TÍMTO BYLO DOHODNUTO:

PRAGUE 1727769 v1 (2K)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících pozemků:
1) pozemková parcela č. 801/82 o výměře 4.610 m2,
2) pozemková parcela č. 836/2 o výměře 141.867 m2,
jež jsou ke dni podpisu této Smlouvy zapsány v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na listu
vlastnictví číslo 137 pro katastrální území Nehasice, obec Bitozeves, a na listu
vlastnictví číslo 482 pro katastrální území Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice.
(dále jen „Pozemky“);

1.2

Na základě geometrického plánu, jenž je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy,
vypracovaného Ing. Milanem Chundelou, geodetickou kanceláří, pod číslem 461009/2017 a 218-009/2017, k.ú. Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, a k.ú.
Nehasice, obec Bitozeves, schváleného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Žatec, dne 7. 3. 2017 (dále jen „Geometrický plán“),
vznikly z Pozemků na základě oddělení pozemky:
(a)

parc. č. 801/123 o výměře 1.830 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č.
801/82)

(b)

parc. č. 836/103 o výměře 40.855 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č.
836/2)

(dále jen „Nemovitost“).
1.3

Prodávající své vlastnické právo k Pozemkům prokazuje aktuálním částečným
výpisem z katastru nemovitostí, který tvoří část Přílohy č. 2 této Smlouvy.

1.4

Smluvní strany společně konstatují, že dne …………… byla mezi Prodávajícím
a Kupujícím uzavřena Smlouvy o rezervaci pozemků a o uzavření budoucí kupní
smlouvy („Smlouva o rezervaci“), jejímž předmětem je, mimo jiné, závazek
Smluvních stran uzavřít kupní smlouvu na Nemovitost.

1.5

S ohledem na výše uvedené uzavírají Smluvní strany tuto kupní smlouvu o převodu
vlastnického práva k Nemovitostem („Smlouva“).

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY A PROHLÁŠENÍ

2.1

Předmětem této Smlouvy je převod vlastnického práva k Nemovitosti
z Prodávajícího na Kupujícího za Kupní cenu, jak je tato vymezena v článku 3.1
této Smlouvy.
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2.2

Kupující potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen s Registrací
akce identifikační číslo 222D2320000444 včetně Závazných podmínek Registrace
akce (dále jen „Registrace“) a zavazuje se respektovat zvláštní užívání a postupy
plynoucí z Registrace při užívání Nemovitosti.

2.3

Kupující se výslovně zavazuje, že bude Nemovitosti užívat pouze pro účely
výstavby Projektu a za účelem jeho provozování - výroby popsané v Příloze č. 1
Smlouvy o rezervaci a to po celou dobu trvání závazku Kraje vyplývajícího z bodu
43 podmínek Registrace. Kupující prohlašuje, že Projekt odpovídá investičnímu
záměru předloženému prostřednictvím Prodávajícího Ministerstvu průmyslu
a obchodu ČR za účelem vydání souhlasu pro vstup Kupujícího jako investora do
průmyslové zóny Triangle.

3.

PŘEVOD VLASTNICTVÍ A KUPNÍ CENA

3.1

Prodávající tímto převádí vlastnické právo k Nemovitosti Kupujícímu do jeho
výlučného vlastnictví za sjednanou kupní cenu, která činí 17.074.000 Kč (slovy:
sedmnáct milionů sedmdesát čtyři tisíc Korun českých), ke které bude připočtena
DPH dle platných právních předpisů (dále jen „Kupní cena“).

3.2

Předmět koupě, včetně jeho součástí a příslušenství, je přesně popsán a oceněn ve
znaleckém posudku č. 2122/4/17 znalce Ing. Roberta Weisse, ze dne 5. 3. 2017.

3.3

Kupující tímto od Prodávajícího Nemovitost kupuje a přijímá do svého vlastnictví
se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z této Smlouvy a z Registrace.

3.4

Kupující uhradí Kupní cenu v souladu s níže uvedenou částí 4. této Smlouvy.

3.5

Převáděnou Nemovitost Prodávající prodává Kupujícímu za účelem výstavby
a následného provozování Projektu Kupujícího v souladu s projektem uvedeným
v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „Projekt“) a za účelem jejího dalšího užívání
v souladu s Registrací.

3.6

Kupující se zavazuje Nemovitost užívat pouze za účelem výstavby a provozování
Projektu, v souladu s Projektem a v souladu s Registrací.

3.7

Kupující bere na vědomí, že nejméně 30% plochy Nemovitosti musí být pokryto
zelení (zelená plocha).

4.

VYPOŘÁDÁNÍ KUPNÍ CENY

4.1

Podmínky pro úhradu Kupní ceny Kupujícím byly sjednány následovně:
kupní cena v plné výši 17.074.000 Kč (slovy: sedmnáct milionů sedmdesát čtyři
tisíc Korun českých) + příslušná DPH budou uhrazeny Prodávajícímu na účet
uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od
zveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
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5.

ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO

5.1

Prodávající prohlašuje, že následující skutečnosti jsou ke dni podpisu této Smlouvy
pravdivé:

5.2

(a)

Prodávající je zákonným a výlučným vlastníkem Nemovitosti a je oprávněn
uzavřít tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy získal veškeré
potřebné souhlasy a schválení;

(b)

Nemovitost (ani žádná její část) není zatížena žádnými dluhy, právními
vadami, nájemními smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy,
zástavními ani užívacími právy ani žádnými jinými právy, která by nebyla
uvedena na výpisu z katastru nemovitostí;

(c)

Prodávající nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči
finančním či jakýmkoliv jiným úřadům České republiky, které by byly či
by se mohly stát důvodem zřízení zástavního práva či jiného zatížení
k Nemovitosti;

(d)

Nemovitost (nebo jakákoli její část) není ke dni podpisu této Smlouvy
součástí ochranného pásma;

(e)

Prodávající si není vědom toho, že by jeho konáním nebo nekonáním byly
porušovány jakékoli právní normy týkající se ochrany životního prostředí;

(f)

Nemovitost (ani žádná její část) nebyla a není předmětem restitučních
nároků, konkurzního nebo obdobného řízení nebo řízení o výkonu soudního
či správního rozhodnutí a žádné takové nároky nebo řízení ani nehrozí;
Nemovitost ani žádná její část nebyla vložena do základního kapitálu žádné
obchodní společnosti ani družstva a žádná osoba nemůže k Nemovitosti (ani
k jakékoli její části) uplatnit práva, včetně práva odpovídajícího věcnému
břemeni, která by vznikla vydržením;

(g)

Prodávající si není vědom, že by se na Nemovitosti nacházely nadzemní či
podzemní stavby (s výjimkou staveb vybudovaných Kupujícím v rámci
Projektu) nebo archeologické památky;

(h)

Prodávající si není vědom, že by se na nebo pod Nemovitostí nacházely
nebezpečné látky nebo materiály.

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená v článku 5.1
Smlouvy ukáže jako nepravdivá, bude Prodávající povinen takový nedostatek
odstranit/napravit s tím, že pokud nebude takový nedostatek Prodávajícím
odstraněn/napraven v dohodnuté přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové
prohlášení ukázalo jako nepravdivé, má Kupující právo odstoupit od této Smlouvy
písemným oznámením o odstoupení zaslaným Prodávajícímu v souladu
s ustanoveními upravujícími oznámení podle části 12 této Smlouvy.
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5.3

Pokud Prodávající poruší závazek vymezený článkem 5.2, je Prodávající povinen
uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Smluvní pokuta a její
úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody.

6.

ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO

6.1

Prodávající se zavazuje, že:
(a)

po dni podpisu této Smlouvy bez předchozího písemného svolení
Kupujícího nezatíží Nemovitost jakýmkoli dluhem nebo jakkoli jinak;
zejména ji neprodá, nedaruje, nepřevede, nevloží ani se jinak nepokusí
o jakoukoli dispozici s Nemovitostí nebo její částí; dále Nemovitost ani její
část nepronajme;

(b)

v době ode dne podpisu této Smlouvy do dne zápisu vlastnického práva
Kupujícího do katastru nemovitostí stav Nemovitosti nezhorší, zejména
nezaloží na Nemovitosti skládky, či úložiště odpadů, neprovede terénní
úpravy či jiné zemní práce a podobně;

(c)

ve lhůtě stanovené platnými právní předpisy podá u příslušného finančního
úřadu daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí na základě této
Smlouvy.

7.

ZÁVAZKY A PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

7.1

Kupující je povinen při užívání Nemovitosti respektovat ustanovení všech
relevantních obecně závazných právních předpisů a Registrace.

7.2

Kupující se současně zavazuje užívat Nemovitosti včetně staveb na nich zřízených
dle článku 7.1 po celou dobu trvání závazku Kraje vyplývajícího z bodu 43
podmínek Registrace a po tuto dobu nepřevést Nemovitosti na třetí osobu vyjma
případu, kdy půjde o osobu splňující veškeré podmínky Registrace, přičemž tato
osoba se zaváže uvedené podmínky dodržovat nejméně po uvedenou dobu a
Prodávající neuplatní své předkupní právo dle části 8. této smlouvy. O záměru
převést Nemovitosti na třetí osobu je Kupující povinen informovat Prodávajícího
současně se sdělením informací o zájemci o koupi umožňujících prověření, zda
zájemce o koupi splňuje veškeré podmínky dle Registrace.

7.3

Kupující si je vědom toho, že bez předchozího souhlasu Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR nesmí být Nemovitost užívána pro jiné účely než pro účely podnikání
v oborech zpracovatelského průmyslu (CZ – NACE 10 – 33) vyjma oborů
zaměřených na prvotní zpracování surovin, v oborech strategických služeb a
technologických center tak jak stanoví bod 25 podmínek Registrace.

7.4

Kupující si na vlastní náklady zřídí napojení Projektu na následující inženýrské sítě:
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7.5

(a)

Plyn

(b)

Elektřina – VN

(c)

Splašková kanalizace

(d)

Dešťová kanalizace

(e)

Vedení NN – telekomunikace

(f)

Vodovod pitný

(g)

Vodovod průmyslový.

Prodávající a Kupující se zavazují uzavřít spolu do devíti měsíců od převodu
vlastnického práva k Nemovitosti podle této Kupní smlouvy smlouvu o zřízení
úplatných věcných břemen spočívajících v právu Kupujícího:
(a)

vybudovat a provozovat na části sousedních pozemků Prodávajícího parc.
č. 801/82, 881/7 a 801/78 v k.ú Nehasice a parc. č. 836/2 v k.ú. Staňkovice
u Žatce přípojky inženýrských sítí popsané v článku 7.4 této Smlouvy;

(b)

vybudovat a provozovat komunikaci k Projektu, jak je vyznačena na plánu
v Příloze č. 1 Smlouvy o rezervaci pozemků ze dne …………;

(c)

vjíždět na Nemovitosti z míst určených na plánech v Příloze č. 1 Smlouvy
o rezervaci pozemků ze dne ………;

V případě, že bude k uzavření takové smlouvy o zřízení věcného břemene potřebný
geometrický plán, zavazuje se Kupující zajistit na svoje náklady jeho vyhotovení.
Smlouvy o zřízení věcného břemene budou obsahovat standardní ustanovení
obvyklá pro obdobné transakce, přičemž výše protiplnění za věcná břemena bude
stanovena podle ceníku Prodávajícího pro zřízení služebností schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
Věcná břemena dle výše uvedeného budou zřízena in rem ve prospěch Kupujícího.
Prodávající souhlasí se vstupem na pozemky uvedených v písm. a) výše za účelem
realizace přípojek na inženýrské sítě dle článku 7.4 této Smlouvy.
7.6

Prodávající Kupujícímu umožní bezplatné napojení na inženýrské sítě uvedené
v článku 7.4 této Smlouvy, které jsou ve vlastnictví Prodávajícího.

7.7

Kupující je povinen při užívání Nemovitosti respektovat ustanovení všech
relevantních obecně závazných právních předpisů a podmínky Registrace.
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7.8

Kupující je povinen předat Prodávajícímu veškeré podklady potřebné pro kontrolu
souladu realizace Projektu s Registrací, zejména veškeré stupně projektové
dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a veškerá správní
rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas, rozhodnutí
o předčasném užívání stavby, rozhodnutí o prozatímním užívání stavby apod.).

7.9

Kupující se zavazuje umožnit v průběhu realizace Projektu Prodávajícímu a
osobám uvedeným v čl. 19 písm. c) Registrace vstup na staveniště a soustavnou
součinnost technického dozoru stavebníka s těmito osobami za účelem kontroly.

8.

PŘEDKUPNÍ PRÁVA

8.1

Kupující a Prodávající se ve smyslu ustanovení § 2140 a § 2144 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník dohodli, že Kupující jako povinný z předkupního práva
zřizuje touto smlouvou ve prospěch Prodávajícího jakožto oprávněného
z předkupního práva věcné předkupní právo k Nemovitosti. Prodávající toto
předkupní právo přijímá. Toto věcné předkupní právo nabývá Prodávající vkladem
do katastru nemovitostí.

8.2

Kupující se zavazuje, že v případě jakéhokoli svého záměru Nemovitost či její část
převést na třetí osobu, a to úplatně nebo bezúplatně, je nabídne nejprve
Prodávajícímu za současného splnění podmínek dle čl. 7.2, a to za cenu, za kterou
Nemovitost či její část Kupující od Prodávajícího nabyl do svého vlastnictví. Budeli v době zamýšleného převodu na Nemovitostech vybudována stavba či její část,
zvýší se kupní cena o cenu stavby nebo její části zjištěné formou znaleckého
posudku vypracovaného znalcem určeným Kupujícím. Část kupní ceny
odpovídající znaleckým posudkem stanovené ceny stavby či její části, bude splatná
do 1 měsíce od okamžiku, kdy Prodávající obdrží kupní cenu za Nemovitosti včetně
stavby nebo její části od dalšího nabyvatele. Předkupní právo skončí ukončením
platnosti závazku Kraje vyplývajícího z bodu 43 podmínek Registrace.

8.3

(a)

Prodávající je povinen k vyjádření, zda využije předkupního práva, ve lhůtě
3 kalendářních měsíců. Lhůta počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byla Prodávajícímu doručena nabídka k odkupu
Nemovitosti či její části. Vyjádření je Prodávající povinen doručit
Kupujícímu nejpozději do posledního dne lhůty.

(b)

Prodávající je oprávněn využít nabídku k odkupu Nemovitosti či její části
zcela nebo pouze z části.

Kupující se zavazuje nepřevést vlastnictví k Nemovitosti na třetí osobu, pokud by
je tato nevyužívala v souladu s požadavky Registrace, a to ani v případě, že
Prodávající svého předkupního práva nevyužije.
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9.

PŘEVOD VLASTNICTVÍ

9.1

Vlastnické právo k Nemovitosti přechází spolu se souvisejícími právy a závazky na
Kupujícího vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec. Tímto dnem
přecházejí všechna práva i povinnosti vztahující se k Nemovitosti na Kupujícího,
zejména povinnost platit příslušné daně a poplatky, jakož i jakákoliv práva spojená
s vlastnictvím Nemovitosti.

10.

NÁVRH NA VKLAD

10.1

Podle této Smlouvy bude učiněn zápis do příslušného listu vlastnictví v katastru
nemovitostí pro katastrální území Nehasice, obec Bitozeves, a Staňkovice u Žatce,
obec Staňkovice, vedeného při Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Žatec.

10.2

Zároveň s touto Smlouvou strany podepíší návrh na vklad vlastnického práva
Kupujícího k Nemovitosti do příslušného katastru nemovitostí.

10.3

Návrh na příslušný vklad do katastru nemovitostí podá Prodávající, a to ve lhůtě 14
(čtrnácti) pracovních dnů poté, kdy bude uhrazena celá kupní cena dle článku 4.1
této Smlouvy.

10.4

V případě, že příslušný katastrální úřad odmítne povolit vklad vlastnického práva
na základě této Smlouvy a/nebo bude požadovat její doplnění (případně doplnění
návrhu na vklad), zavazují se Smluvní strany tak učinit a v případě zamítnutí vkladu
uzavřít novou kupní smlouvu v obdobném znění, aby bylo dosaženo účelu
sledovaného touto Smlouvou.

11.

SMLUVNÍ POKUTY

11.1

Pokud Kupující poruší závazek vymezený v článku 3.5 nebo části 8, a to i v případě,
že Prodávající nevyužije svého předkupního práva dle části 8, této Smlouvy, je
povinen za každé porušení uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
odpovídající výši odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále zvýšenou
o částku 100.000 Kč, pokud neprovede nápravu stavu do 30 kalendářních dní ode
dne, kdy jej Prodávající na takové porušení závazku písemně upozornil.

11.2

Pokud Kupující poruší závazek vyplývající z článku 7.2 nebo 7.3 této Smlouvy, je
povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu
včetně penále za porušení rozpočtové kázně, který by byl v důsledku porušení
povinnosti Kupujícího uložen Prodávajícímu. Výslovně se sjednává, že Prodávající
má právo na úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy, pokud byl sám postižen
odvodem za porušení rozpočtové kázně.
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11.3

Pokud Kupující poruší svůj závazek vyplývající z článků 7.8 nebo 7.9 této Smlouvy,
je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

12.

OZNÁMENÍ

12.1

Veškerá oznámení a/nebo výzvy, která je třeba podle této Smlouvy doručovat,
budou písemná a doručena prostřednictvím datových schránek, osobně, faxovým
přenosem (s následným doručením originálu některým jiným způsobem uvedeným
v tomto článku), e-mailem nebo doporučenou poštou na adresu příslušné Smluvní
strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy (nebo na takovou jinou adresu, kterou
příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně pro tyto účely písemně oznámí).
Pokud adresát odepře přijetí zásilky nebo si zásilku nevyzvedne, má se za to, že
zásilka byla doručena třetí den po jejím prokazatelném odeslání.

13.

DAŇOVÉ A POPLATKOVÉ POVINNOSTI

13.1

Kupující zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí. Správní poplatek za vklad do
katastru nemovitostí hradí Prodávající.

14.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1

Prodávající tímto potvrzuje, že záměr kraje prodat nemovitý majetek byl dle § 18
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněn dne 13. 1. 2017 po dobu 30 dnů před rozhodnutím
v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úřední desce krajského úřadu;

14.2

Prodávající tímto potvrzuje, že o úplatném převodu nemovitých věcí bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …………… ze dne
……………

14.3

Jakákoli práva a závazky smluvních stran, jež nejsou v této Smlouvě výslovně
uvedeny, se řídí § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

14.4

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 Prodávající, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Kupujícímu do datové schránky
ID 8zzct3w /na e-mail: peter@streblgreencarbon.com.

14.5

Tato Smlouva bude podepsána ve 3 (třech) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž
po podpisu Kupující obdrží 1 (jedno) vyhotovení a zbývající 2 (dvě) vyhotovení
jsou určena pro Prodávajícího a pro řízení o vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
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14.6

Po přečtení této Smlouvy Smluvní strany potvrzují, že obsah, prohlášení, práva
a závazky v ní uvedené odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že tato
Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, nikoli v tísni, ani za nápadně
nevýhodných podmínek.

14.7

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz čehož připojily Smluvní strany k této Smlouvě své vlastnoruční podpisy za
přítomnosti.
V Ústí nad Labem dne …….

Ústecký kraj, jakožto Prodávající

_________________________
Oldřich Bubeníček
hejtman

V ......................... dne …………

STREBL Green Carbon s.r.o., jakožto Kupující

_________________________

_________________________

Petr Štrebl

Hynek Slavík

jednatel

jednatel

Přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího
Příloha č. 2 - Geometrický plán a kopie výpisu z katastru nemovitostí týkající se Pozemků
Příloha č. 3 – Specifikace projektu
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bod 6.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 012/6Z/2017

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

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ 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, tel. 475657754
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Město Terezín
Sídlo:
nám. ČSA 179, 411 55 Terezín
Zastoupený:
Hanou Rožcovou, starostkou
Kontaktní osoba: Ing. Robert Czetmayer, tajemník
E-mail/telefon: robert.czetmayer@terezin.cz, tel. 606 740 913
IČ:
00264474
Bank. spojení:

ČSOB, a.s.
číslo účtu: 237282050/0300
(výpis z registru ekonomických subjektů příjemce tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
Preambule
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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 Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………….
ze dne ………….. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu dotaci ve výši14.159.029,Kč (slovy: čtrnáctmilionůstopadesátdevětisícdvacetdevětkorun českých), z toho
investiční část ve výši…………,- Kč (slovy:……) a neinvestiční část ve
výši……….,- Kč (slovy:……..). Dotace bude převedena bezhotovostně na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy za podmínky, že ji příjemce stanoveným
způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2019.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 19. 5. 2017.

3.

Dotace je poskytnuta za účelem částečného financování projektu „Záchrana
kulturního dědictví města Terezín – rekonstrukce Wieserova domu“ (dále jen
,,projekt“).

4.

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie. Pokud by podpora projektu zakládala veřejnou podporu, řídí se plně
podmínkami Nařízení Komise EU č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se
v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Příjemce prohlašuje, že se
nejedná o veřejnou podporu a pokud by se o veřejnou podporu jednalo, bude se
jednat o slučitelnou veřejnou podporu. V tom případě se příjemce zavazuje řádně
dodržovat podmínky výše uvedeného nařízení, popř. dalších právních předpisů
upravujících danou oblast veřejné podpory.

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 „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.
2. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
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příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
3. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2019. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1.
1. 2017 do 31. 12. 2019 (účinnost uznatelných nákladů).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

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

5. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 11,36 %. 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, 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. Označovat originály účetních dokladů informací o tom, že projekt je
spolufinancován Ústeckým krajem a zároveň výdaje hrazené z dotace kraje budou
označeny větou „Hrazeno z dotace Ústeckého kraje č. smlouvy: ……………….“
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,

-

doložení splnění publicity dle čl. VI této smlouvy včetně fotodokumentace

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

doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu)

-

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení ,
včetně dokladů o provedených platbách, tj. výpisy z účtu nebo výdajový
pokladní doklad, a kopie účetních dokladů včetně podkladů pro vystavení
těchto dokladů

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

výpis z odděleného, 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.
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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. 6 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 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.
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3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví (jestliže je příjemce
povinen účetnictví vést) – výše odvodu činí 10 %.
f)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
i)

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se ,,sponzorským vzkazem“
na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční dotace) – výše
odvodu činí 5 %.

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.
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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 1 měsíc ode dne doručení výpovědi
příjemci 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.

4.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude
na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským
vzkazem“ v provedení respektující logomanuál poskytovatele.
Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za
poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

5. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání projektu:
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) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
e) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, pokud budou poskytovatelem
dodány
f) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
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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. 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. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
uzavření.
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 každá
ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….
6. O přijetí dotace bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem města Terezín dne………….,
č. usnesení…………………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V Terezíně dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
Město Terezín
Hana Rožcová, starostka
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Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis z registru ekonomických subjektů
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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: Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
E-mail/telefon: trojna.l@kr-ustecky.cz, tel. 475657754
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Obec Prackovice nad Labem
Sídlo:
Prackovice nad Labem 54, 411 33
Zastoupený:
Mgr. Andreou Svobodovou Křešovou, starostkou
E-mail/telefon: ou.prackovice@mybox.cz, 416539091
IČ:
00264229
Bank. spojení:

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 10420471/0100
(výpis z registru ekonomických subjektů 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“)
Preambule
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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 Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………….
ze dne ………….. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
33.929.224,- Kč (slovy: třicettřimilionydevětsetdvacetdevěttisícdvěstědvacetčtyři
korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do 30. 11. 2018.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 19. 5. 2017.

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu „Náprava škod na vodohospodářské
infrastruktuře a ČOV Prackovice nad Labem“ (dále jen ,,projekt“).

4.

Příjemce prohlašuje, že projekt je realizován ve veřejném zájmu, opravovaná
vodohospodářská
infrastruktura
bude
otevřena
všem
uživatelům
na
nediskriminačním základě a nebude v budoucnu ekonomicky využívána. Proto
dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie.

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 „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.
2. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
3. Termínem ukončení realizace projektu je 30. 11. 2018. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
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4. 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 30. 11. 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,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve
veřejných službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

5. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 100 %.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a
jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem č.
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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. Označovat originály účetních dokladů informací o tom, že projekt je
spolufinancován Ústeckým krajem a zároveň výdaje hrazené z dotace kraje budou
označeny větou „Hrazeno z dotace Ústeckého kraje č. smlouvy: ……………….“
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,

-

doložení splnění publicity dle čl. VI této smlouvy včetně fotodokumentace

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

doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu)

-

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení ,
včetně dokladů o provedených platbách, tj. výpisy z účtu nebo výdajový
pokladní doklad, a kopie účetních dokladů včetně podkladů pro vystavení
těchto dokladů

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

výpis z odděleného, 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 kancelář
hejtmana 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 v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
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10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
12. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 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.
13. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o
jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
14. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a
touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
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 %.
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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 (jestliže je příjemce
povinen účetnictví vést) – výše odvodu činí 10 %.
f)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
i)

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se ,,sponzorským vzkazem“
na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční dotace) – výše
odvodu činí 5 %.

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 1 měsíc ode dne doručení výpovědi
příjemci 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.
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4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita

1.

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

2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude
na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským
vzkazem“ v provedení respektující logomanuál poskytovatele.

4.

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

5. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání projektu:
a) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
b) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
c) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, pokud budou poskytovatelem
dodány
d) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
e) 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
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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. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
uzavření.
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 každá
ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….
6. O přijetí dotace bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem obce Prackovice nad Labem
dne…………., č. usnesení…………………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V Prackovicích nad Labem dne
………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
Prackovice nad Labem
Mgr. Andrea Svobodová Křešová,
starostka

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis z registru ekonomických subjektů
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bod 7.2 prilohy 2 - 5.pdf k usnesení č. 014/6Z/2017

Příloha č. 2 k bodu Střednědobý výhled rozpočtu ÚK na období 2018 – 2022

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2022
Rekapitulace
v mil. Kč
č.ř
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

˟
˟˟
˟˟˟

Věcný obsah
ZDROJE
Příjmy
běžné příjmy, z toho:
vlastní příjmy
transfery
kapitálové příjmy, z toho:
vlastní příjmy
transfery
Financování
prostředky minulých let
úvěr 2017 - 2020
úvěrový rámec 2016 - 2023
další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů
splátky jistiny úvěru 2011 - 2014 ˟
splátky jistiny úvěru 2017 - 2020 ˟˟
splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 ˟˟˟
splátky jistiny dalšího předfinancování
splátka návratné finanční výpomoci
VÝDAJE
běžné výdaje
kapitálové výdaje
ROZDÍL: zdroje - výdaje
úvěr 2011 - 2014 bude splacen k 31. 3. 2022
úvěr 2017 - 2020 bude splacen k 31. 12. 2030
úvěrový rámec 2016 - 2023 bude splacen k 31. 12. 2023

Schválený
%
rok 2018
rozpočet
2017
7,5
14 772
15 883
6,3
14 330
15 231
4,0
14 220
14 789
9,2
5 375
5 869
0,8
8 845
8 920
110 301,8
442
78 -35,9
50
32 1125,0
392
47,5
442
652
250 -100,0
0
x
x
367
85,3
441
817
x
0
72
0,0
-137
-137
x
x
x
-32 1109,4
-387
x
x
0,0
-80
-80
7,5
14 772
15 883
1,9
13 324
13 577
59,3
1 448
2 306
x
0
0

%

rok 2019

2,5
4,6
1,9
4,7
0,1
92,3
0,0
104,1
-46,5
x
45,5
-11,5
x
0,0
x
86,8
x
0,0
2,5
0,9
11,9
x

16 276
15 927
15 077
6 144
8 933
850
50
800
349
0
534
723
104
-137
x
-723
-72
-80
16 276
13 695
2 581
0

%

rok 2020

1,8
1,1
1,7
2,8
1,0
-10,2
0,0
-10,9
35,0
x
10,9
-15,8
x
0,0
x
-15,8
x
0,0
1,8
0,2
10,6
x

%

-7,0
16 573
0,0
16 102
-0,4
15 339
1,9
6 317
-1,9
9 022
8,5
763
0,0
50
9,1
713
-246,5
471
x
0
x
592
609 -38,4
x
200
0,0
-137
x
x
-5,1
-609
x
-104
x
-80
-7,0
16 573
-0,4
13 719
2 854 -38,3
x
0

rok 2021
15 420
16 110
15 282
6 435
8 847
828
50
778
-690
0
x
375
0
-137
-150
-578
-200
x
15 420
13 659
1 761
0

%

rok 2022

0,2
-1,1
0,8
1,9
-0,1
-35,7
0,0
-38,0
-30,6
x
x
-52,5
x
-81,8
0,0
-16,6
x
x
0,2
1,4
-9,0
x

15 450
15 929
15 397
6 557
8 840
532
50
482
-479
0
x
178
0
-25
-150
-482
0
x
15 450
13 847
1 603
0

V Ústí nad Labem dne: 24. 4. 2017, zpracoval: odbor ekonomický
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Příloha č. 3 k bodu Střednědobý výhled rozpočtu ÚK na období 2018 – 2022

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2022
Příjmy
v mil. Kč
č.ř
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Věcný obsah

Schválený
%
rok 2018
%
rok 2019
rozpočet
2017
14 330 6,29
15 231 4,57
15 927
4 980 9,88
5 472 5,01
5 746
395 0,51
397 0,25
398
332 0,30
333 0,00
333
41 0,00
41 0,00
41
9 11,11
10 10,00
11
5 0,00
5 0,00
5
8 0,00
8 0,00
8
78 -35,90
50 0,00
50
28 x
0
x
0
50 0,00
50 0,00
50
8 877 4,90
9 312 4,52
9 733
8 845 0,85
8 920 0,15
8 933
96 4,17
100 5,00
105
7 518 0,00
7 518 0,00
7 518
864 0,00
864 0,00
864

%

rok 2020

%

rok 2021

%

rok 2022

*

Příjmy
1,10
16 102 0,05
16 110 -1,12
15 929
Daňové příjmy
2,99
5 918 1,99
6 036 2,00
6 157
Nedaňové příjmy
0,25
399 0,00
399 0,25
400
odvod z investičních fondů PO
0,00
333 0,00
333 0,00
333
poplatky za odběr podzemní vody
0,00
41 0,00
41 0,00
41
příjmy z úroků
9,09
12 0,00
12 8,33
13
SPZ Triangle - nájemné vázané na dotaci, rezervační poplatek
0,00
5 0,00
5 0,00
5
ostatní (splátky půjček, dary, pokuty, pronájmy)
0,00
8 0,00
8 0,00
8
Kapitálové příjmy
0,00
50 0,00
50 0,00
50
prodej pozemků SPZ Triangle
x
0
x
0
x
0
dar Severočeských dolů, a.s. a dar Nadace ČEZ a.s.
0,00
50 0,00
50 0,00
50
Příjaté transfery
0,02
9 735 -1,13
9 625 -3,15
9 322
Přijaté transfery neinvestiční
1,00
9 022 -1,94
8 847 -0,08
8 840
příspěvek na výkon státní správy
2,86
108 1,85
110 1,82
112
transfer MŠMT na přímé náklady regionálního školství *
0,00
7 518 0,00
7 518 0,00
7 518
transfer MPSV na program Podpora sociálních služeb v ÚK **
0,00
864 0,00
864 0,00
864
transfer MD na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní
dopravy
229 0,87
231 0,87
233 5,15
245 0,00
245 0,00
245
transfery jako spolupodíl projektů
138 50,00
207 2,90
213 34,74
287 -61,67
110 -8,18
101
9,12
Přijaté transfery investiční
32 ######
392 104,08
800 -10,88
713
778 -38,05
482
0,00
x
transfer na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tř.
0
x
5
5
0
x
0
x
0
######
105,43
-10,31
9,12
-38,05
transfery jako spolupodíl projektů
32
387
795
713
778
482
přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé), zcela kryté státní dotací, jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2016 z
důvodu srovnatelnosti celkových objemů

**

Dotační program Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela krytý státní dotací) je v celém výhledu uvažován ve výši schváleného rozpočtu 2016 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů

17
18
19
20
21

V Ústí nad Labem dne: 13. 4. 2017, zpracoval: odbor ekonomický
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Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2022
Běžné výdaje
v mil. Kč
č.ř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Název / typ
výdaje

Běžné výdaje
příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím na provoz
příspěvek zřizovatele SÚS ÚK na velkou údržbu
obligatorní výdaje
fakultativní výdaje
finanční podpory mimo fondy
fondy
Kancelář hejtmana
obligatorní
mediální prezentace, IZS, cestovné
výdaje
fakultativní
propagační materiál, ostatní služby
výdaje
podpora nejvýznamnějších tradičních akcí,
finanční
dar Policii ČR a Hasičskému záchrannému
podpory
sboru ÚK
Kancelář ředitele
příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci

14

obligatorní
výdaje

15

fakultativní
výdaje

16
17
18
19
20

Věcný obsah

provoz úřadu - osobní výdaje zaměstnanců a
zastupitelů, energie, služby

provoz úřadu - ostatní výdaje, cestovné,
materiál, školení, pohonné hmoty, ostatní
služby
Fond zaměstnavatele
Odbor ekonomický
daně
obligatorní
splátky úroků z úvěrů
výdaje
daňové a účetní poradenství

Schválený
rozpočet 2017
13 324
2 022
305
10 211
257
153
376
54

%

rok 2018

-33,3

13 577
2 166
300
10 284
209
36
582
36

29

3,4

7

%

rok 2019

2,8

13 695
2 208
406
10 314
241
36
490
37

30

3,3

-14,3

6

18 -100,0

1,9
7,1
-1,6
0,7
-18,7
-76,5
54,8

%

rok 2020

0,0

13 719
2 253
312
10 357
243
36
518
37

31

3,2

0,0

6

0

x
2,0

%

rok 2021

2,7

13 659
2 299
318
10 389
257
36
360
38

32

0,0

-16,7

5

0

x
2,0

3,2

455
32

0,9
1,9
35,3
0,3
15,3
x
-15,8

%

rok 2022

0,0

13 847
2 344
425
10 421
264
36
357
38

32

0,0

32

20,0

6

0,0

6

0

x

0

x

0

2,2
3,1

474
33

2,1

0,0

464
32

3,0

484
34

0,2
2,0
-23,2
0,4
0,8
x
5,7

-0,4
2,0
1,9
0,3
5,8
x
-30,5

1,4
2,0
33,6
0,3
2,7
x
-0,8

435
30

2,5
3,3

446
31

377

2,1

385

2,1

393

2,0

401

2,0

409

2,0

417

19

5,3

20

0,0

20

5,0

21

0,0

21

4,8

22

9
182
15
6
2

11,1

10
126
13
5
2

0,0

10
153
12
6
2

0,0

10
159
12
8
2

10,0

11
162
12
8
2

0,0

11
165
12
7
2

-30,8
-13,3
-16,7
0,0

21,4
-7,7
20,0
0,0

3,9
0,0
33,3
0,0

1,9
0,0
0,0
0,0

1,9
0,0
-12,5
0,0
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č.ř.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Název / typ
výdaje

Věcný obsah

fakultativní
centrální rezerva
výdaje
Odbor informatiky a organizačních věcí
obligatorní
služby zpracování dat, telekomunikace
výdaje
fakultativní
výpočetní technika, spotřební materiál,
výdaje
opravy a udržování
Odbor majetkový
příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci
pojištění, nájemné pod silnicemi a
obligatorní
cyklostezkami, výdaje spojené s prodejem
výdaje
majetku
Odbor legislativně - právní
obligatorní
odměny advokátům a právním specialistům
výdaje
Odbor regionálního rozvoje
fakultativní
prezentace ÚK na veletrzích, propagační
výdaje
materiály, regionální rozvoj
finanční
podpora destinačních managementů,
podpory
významné regionální akce
Program obnovy venkova, Program obnovy
kulturních památek,program Inovační
vouchery
evropské projekty - spoluúčast
Fond rozvoje
transfer RRRS Severozápad
ÚK
úroky z úvěrového rámce a dalšího
předfinancování
zálohové financování
předfinancování z vlastních zdrojů

Schválený
rozpočet 2017

%

rok 2018

%

rok 2019

%

rok 2020

%

rok 2021

%

rok 2022

159

-33,3

106

25,5

133

3,0

137

2,2

140

2,9

144

21

4,8

22

0,0

22

0,0

22

4,5

23

-4,3

22

14

7,1

15

0,0

15

0,0

15

0,0

15

0,0

15

7

0,0

7

0,0

7

0,0

7

14,3

8

-12,5

7

60
28

3,3

62
29

0,0

0,0

65
30

1,5

3,4

64
30

1,6

0,0

62
29

3,2

3,6

3,3

66
31

32

3,1

33

0,0

33

3,0

34

2,9

35

0,0

35

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

256

43,4

367

-27,2

267

7,1

286

-49,3

145

-1,4

143

22

18,2

26

0,0

26

3,8

27

0,0

27

3,7

28

8 -100,0

0

x

0

x

0

x

0

x

0

14 -100,0

0

x

0

x

0

x

0

x

0

11 263,6
1 -100,0

40
0

-55,0

18
0

-11,1

x

9
0

0,0

x

16
0

-43,8

x

x

9
0

1

600,0

7

28,6

9

-22,2

7

-57,1

3

-66,7

1

114
85

43,9

164
130

-8,5

150
64

48,0

98
8

0,0

-78,1

222
14

-55,9

-50,8

-12,5

98
7

52,9

-42,9
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č.ř.

Název / typ
výdaje

Věcný obsah

39 Odbor územního plánování a stavebního řádu
obligatorní
40
zpracování územně plánovacích podkladů
výdaje
41 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
42 příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím - NN
43 přímé náklady na vzdělávání regionálního školství *
Poskytování užívacích práv Microsoft,
obligatorní
44
Regionální fotbalová akademie ÚK,
výdaje
Vzdělávání profesionálních řidičů
Podpora páteřních škol a optimalizace
fakultativní
vzdělávací soustavy, olympiády, soutěž
45
výdaje
Dobrá škola ÚK, mezinárodní spolupráce a
multikulturní výchova
46

finanční
podpory

stipendia, motivační programy, podpora
mládežnického sportu, Sport, Volný čas

47 Odbor kultury a památkové péče
příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím včetně
48
příspěvku na velkou údržbu a regionální funkce knihovny
49
50

fakultativní
výdaje
finanční
podpory

celokrajská výstava, archeologické výzkumy,
znalecké posudky, aktivity UNESCO
příplatek pro Severočeské divadlo, s.r.o.

51
institucionální podpora výzkumu
52 Odbor sociálních věcí
53 příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím
54 Dotační program Podpora sociálních služeb v ÚK **
55

obligatorní
výdaje

senior pasy a rodinné pasy, informační
katalog, konzultační a poradenské služby

Schválený
rozpočet 2017

%

rok 2018

%

rok 2019

%

rok 2020

%

rok 2021

%

rok 2022

3

-33,3

2

-50,0

1

0,0

1

0,0

1

0,0

1

3

-33,3

2

-50,0

1

0,0

1

0,0

1

0,0

1

8 064
493
7 518

-0,1

0,1

0,0

8 096
538
7 518

0,2

0,0

8 075
527
7 518

0,3

0,0

8 067
517
7 518

0,1

0,0

8 055
507
7 518

0,0

8 109
549
7 518

6

50,0

9

0,0

9

0,0

9

0,0

9

0,0

9

25

-16,0

21

9,5

23

-8,7

21

47,6

31

6,5

33

22 -100,0

0

x

0

x

0

x

0

x

0

2,8

2,0

1,9

2,1

2,0

238

-4,6

227

1,8

231

1,7

235

1,7

239

1,7

243

185

2,2

189

2,1

193

2,1

197

2,0

201

2,0

205

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

-41,2

30

0,0

30

0,0

30

0,0

30

0,0

30

-88,2

x

x

0,0

6
1 177
310
864

x

0,0

6
1 171
304
864

x

0,0

6
1 165
298
864

0,0

6
1 183
316
864

-25,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

51
1 111
231
864

26,4
0,0

6
1 160
292
864

2

100,0

4

4,4

0,4
2,1

0,5
2,0

0,5
2,0

0,5
1,9
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č.ř.

Název / typ
výdaje

Věcný obsah

dotační programy Podpora ÚK na sociální
služby a Podpora ÚK na sociální služby
protidrogové politiky atd.
57 Odbor zdravotnictví
58 příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím
56

59

finanční
podpory

obligatorní
výdaje

fakultativní
60
výdaje

61

finanční
podpory

Schválený
rozpočet 2017

%

14 -100,0

rok 2018

%

rok 2019

%

rok 2020

%

rok 2021

%

rok 2022

0

x

0

x

0

x

0

x

0

415
365

-0,5

413
376

1,9

2,0

438
399

1,8

2,1

430
391

1,9

1,9

421
383

2,1

3,0

1,8

446
406

lékařská pohotovostní služba, protialkoholní
a protitoxikomanická záchytná stanice,
vyrovnávací platba pro Krajskou zdravotní
a.s.(r. 2017), prohlídky těl zemřelých, projekt
Časné defibrilace

28

21,4

34

2,9

35

2,9

36

0,0

36

2,8

37

2017 - protialkoholní záchytné stanice, 2018 implementace reformy psychiatrické péče v
ÚK

1

200,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

21 -100,0

0

x

0

x

0

x

0

x

0

dotační programy Podpora regionálního
zdravotnictví, Podpora vybraných služeb
zdravotní péče, Strategie podpory zdraví a
rozvoje zdravotních služeb, stipendijní
programy

62 Odbor dopravy a silničního hospodářství
63 příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci na provoz
příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci na provoz 64
nákup posypového materiálu
příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci na velkou
65
údržbu
obligatorní
dopravní územní obslužnost, právní služby,
66
výdaje
Doprava Ústeckého kraje
fakultativní
bezpečnost silničního provozu, koncepce
67
výdaje
rozvoje silnic, diagnostika
68 Odbor životního prostředí a zemědělství

2 293
660

4,4

2 395
711

6,1

2,0

2 542
755

5,7

2,1

2 497
740

1,8

2,0

2 541
725

-1,7

7,7

2,0

2 688
770

30

3,3

31

0,0

31

3,2

32

3,1

33

0,0

33

305

-1,6

300

35,3

406

-23,2

312

1,9

318

33,6

425

1 294

4,3

1 349

1,9

1 374

2,5

1 408

1,6

1 431

1,7

1 455

4

0,0

4

25,0

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

44

-40,9

26

-11,5

23

0,0

23

0,0

23

0,0

23
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Příloha č. 4 k bodu Střednědobý výhled rozpočtu ÚK na období 2018 – 2022

č.ř.

Název / typ
výdaje

Věcný obsah

péče o zvláště chráněná území a přírodní
parky ÚK, posudky, analýzy, napňování
Koncepce EVVO v ÚK
dotační programy - Podpora rozvoje
finanční
zemědělství a venkovských oblastí ÚK,
70
podpory
podpora hospodaření v lesích, rozvoj ekoagro oblastí
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK - vratky
71
přeplatků za odběr vody
72 Odbor investiční - oblast SPZ Triangle
69

73
74

obligatorní
výdaje

obligatorní
výdaje

*
**

11

%

rok 2018

%

rok 2019

%

rok 2020

%

rok 2021

%

rok 2022

9,1

12

-25,0

9

0,0

9

0,0

9

0,0

9

19 -100,0

0

x

0

x

0

x

0

x

0

14

0,0

14

0,0

14

0,0

14

4 -100,0

0

x

0

x

0

0

x

0

x

0

x

0

4 -100,0

0

x

0

x

0

14

0,0

14

0,0

4

0,0

4

0,0

ve výši příjmů generovaných zónou

4 -100,0

0

x

nad rámec příjmů generovaných zónou

0

x

4

0,0

29

486,2

170

2,4

174

-0,6

173

-3,5

167

0,0

167

1 -100,0

0

x

0

x

0

x

0

x

0

6
4

16,7

0,0

x

8
6

0,0

x

7
6

14,3

x

7
6

0,0

0,0

7
4

x

8
6

1

200,0

3

x

3

x

2

x

0

x

0

13
4
110
110
0

246,2

45
111
61
61
0

2,2

46
112
67
67
0

0,0

46
112
77
47
30

0,0

46
107
64
34
30

0,0

46
107
64
34
30

75 Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
obligatorní
76
nákup služeb
výdaje
77
konzultace, poradenství a nákup služeb
78
Inovační centrum ÚK - členský příspěvek
fakultativní
výdaje
Terezín - město změny, zájmové sdružení
79
právnických osob - členský příspěvek
80
81
82
83
84

Schválený
rozpočet 2017

Fond ÚK
Regionální podpůrný fond ÚK
Fond investic a oprav ÚK (FIO ÚK)
FIO ÚK - opravy z investičního plánu
FIO ÚK - havarijní akce nad rámec investičního plánu

x
-44,5
-44,5
x

0,9
9,8
9,8
x

0,0
14,9
-29,9
x

-4,5
-16,9
-27,7
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (školy obecní, krajské, soukromé), zcela kryté státní dotací, jsou v celém výhledu uvažovány ve výši schváleného rozpočtu 2016 z důvodu
srovnatelnosti celkových objemů
Dotační program Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela krytý státní dotací) je v celém výhledu uvažován ve výši schváleného rozpočtu 2016 z důvodu srovnatelnosti celkových objemů
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Příloha č. 5 k bodu Střednědobý výhled rozpočtu ÚK na období 2018 – 2022

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2022
Kapitálové výdaje
v mil. Kč
č.ř.
1
2
3
4
5
6
7

Název / typ výdaje

Věcný obsah

Kapitálové výdaje
účelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím
obligatorní výdaje
fakultativní výdaje
finanční podpory mimo fondy
fondy
akce kryté úvěrem

8 Kancelář hejtmana
9 obligatorní výdaje
10 finanční podpory
11 Kancelář ředitele
12
13
14
15
16
17
18

Portál krizového řízení ÚK
dotační program pro JSDHO

obnova vozového parku, drobná
obligatorní výdaje
technická zhodnocení
budova A - rekonstrukce sociálního
fakultativní výdaje
zařízení, dobíjecí stanice, parkové
úpravy okolo budovy A
Odbor informatiky a organizačních věcí
kybernetická bezpečnost, rozvoj
obligatorní výdaje
informačních systémů
programové vybavení, portál
fakultativní výdaje
Doprava ÚK , rozvoj stávajících
bezpečnostních software
Odbor majetkový
účelový investiční příspěvek příspěvkové organizaci

Schválený
rozpočet
2017
1 448
286
34
19
76
1 033
x

rok 2018

%

rok 2019

%

rok 2020

%

x

2 306
254
41
8
165
1 471
367

11

-90,9

1

0,0

1

0,0

1

0,0

1
10
4

0,0

100,0

1
0
6

0,0

-66,7

1
0
3

0,0

125,0

1
0
9

0,0

-100,0

3

0,0

3

0,0

3

100,0

1

500,0

6

-100,0

0

19

-42,1

11

0,0

6

50,0

9

13

-84,6

12
12

-100,0

59,3
-11,2
20,6
-57,9
117,1
42,4

-100,0

10,6

45,5

2 581
259
18
2
165
1 603
534

rok 2021

%

x

1 603
275
21
2
165
1 140
x

1

0,0

1

0,0

0,0

1
0
6

0,0

1
0
6

6

0,0

6

0,0

6

x

0

x

0

x

0

11

0,0

11

0,0

11

0,0

11

0,0

9

0,0

9

0,0

9

0,0

9

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0
0

x

0
0

x

0
0

x

0
0

x

0
0

11,9
2,0
-56,1
-75,0
0,0
9,0

x

x

-38,3

10,9

2 854
264
21
2
165
1 810
592

x

1 761
269
21
2
165
1 304
x

rok 2022

%

1,9
16,7
0,0
0,0
12,9

x

x

1,9
0,0
0,0
0,0
-28,0

x

x

-9,0
2,2
0,0
0,0
0,0
-12,6

x

x
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Příloha č. 5 k bodu Střednědobý výhled rozpočtu ÚK na období 2018 – 2022
č.ř.

Název / typ výdaje

Věcný obsah

19 Odbor regionálního rozvoje
20
Program obnovy venkova ÚK
21
evropské projekty - spoluúčast
22 Fond rozvoje ÚK předfinancování z cizích zdrojů
23

předfinancování z vlastních zdrojů

24 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
25 fakultativní výdaje
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

realizace bezbariérových opatření
na vybraných gymnáziiích

Odbor kultury a památkové péče
účelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím
Odbor sociálních věcí
účelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím
Odbor zdravotnictví
finanční podpory
Podpora regionálního zdravotnictví
KZ, a. s. - financování služeb obecného hospodářského
zájmu
Odbor dopravy a silničního hospodářství
účelový investiční příspěvek příspěvkové organizaci
Odbor životního prostředí a zemědělství

36 finanční podpory

Podpora odpadového hospodářství
obcí v ÚK, Podpora rozvoje
zemědělství a venkovských oblastí
ÚK 2014-20)

37 Fond vodního hodpodářství a životního prostředí ÚK
38 Fond životního prostředí ÚK

Schválený
rozpočet
2017
531
25
65
441

rok 2018

%

rok 2019

%
-12,1

101,6

1 100
0
211
889

0

x

5

rok 2020

%
12,3

-7,0

967
0
140
827

0

x

-100,0

0

5

-100,0

2
2
7
7
40
40

100,0

107,2
-100,0
224,6

100,0
-100,0
-100,0
312,5
-100,0

0x

rok 2021

%
-59,9

-2,2

1 086
0
204
809

0

x

x

0

0

x

4
4
0
0
165
0

0,0

rok 2022

%
-50,8

-53,6

435
0
60
375

-52,5

214
0
36
178

73

x

0

x

0

x

0

x

0

x

0

0

x

0

x

0

x

0

0,0

x

4
4
0
0
165
0

0,0

x

4
4
0
0
165
0

0,0

x

4
4
0
0
165
0

x

4
4
0
0
165
0

165

0,0

165

0,0

165

0,0

165

0,0

165

2,0

2,0

17,2

265
265
68

2,3

20,8

260
260
58

1,9

26,3

255
255
48

14,7

271
271
78

x
-33,6

0,0
x
x
0,0

x
45,7

0,0
x
x
0,0

x
-70,6

0,0
x
x
0,0

x
-40,0

0,0
x
x
0,0

265
265
42

-5,7
-9,5

250
250
38

14

-100,0

0

x

0

x

0

x

0

x

0

27
1

40,7

38
x

26,3

48
x

20,8

58
x

17,2

68
x

14,7

78
x

-5,7

x

2,0

x

2,0

x

1,9

x

2,3

x
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Příloha č. 5 k bodu Střednědobý výhled rozpočtu ÚK na období 2018 – 2022
č.ř.

Název / typ výdaje

Věcný obsah

39 Odbor investiční - oblast SPZ Triangle
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ve výši příjmů generovaných zónou
výdaje, které nelze hradit z výnosů
zóny
nad rámec příjmů generovaných
zónou
Odbor investiční - čerpání úvěru 2017-2020
akce kryté úvěrem
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
spolufinancování 7,5% národ. podílu
finanční podpory
na projektech veřejných žadatelů v
rámci ROP
Fond ÚK
Regionální podpůrný fond ÚK
Fond investic a oprav ÚK
Odbor majetkový
uzavřené smlouvy o
majetkoprávním vypořádání,
obligatorní výdaje
budoucí kupní smlouvy, věcná
břemena apod.
Odbor investiční
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy
obligatorní výdaje

54 obligatorní výdaje

55 fakultativní výdaje
56 finanční podpory

akce přecházející - jsou uzavřeny
smlouvy nebo je předpoklad
uzavření během roku 2017 a 50 mil.
Kč z darů ČEZ a. s., SD a. s.
akce z dlouhodobého záměru
(investiční plán)
Labe aréna ÚK

Schválený
rozpočet
2017
24

rok 2018

%

rok 2019

%

rok 2020

%

rok 2021

%

rok 2022

%

16,7

28

-82,1

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

23

-82,6

4

25,0

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

1

0,0

1

-100,0

0

x

0

x

0

x

0

0

x

23

-100,0

0

x

0

x

0

x

0

x
x
30

x

45,5

0,0

x
x
96

x

-5,0

592
592
96

x

6,3

534
534
101

10,9

216,7

367
367
95

0,0

x
x
96

12

-100,0

0

x

0

x

0

x

0

x

0

0,0

x

0,0

14
82
705
19

x

-9,5

14
82
570
19

x

-4,5

14
87
487
21

x

120,0

13
82
238
22

0,0

14
82
752
19

10

120,0

22

-4,5

21

-9,5

19

0,0

19

0,0

19

446
193

-51,6

115,7

39,0

686
328

6,9

15,1

551
236

24,5

141,2

466
205

18,2

-56,0

216
85

3,7

733
340

53

-5,7

50

0,0

50

0,0

50

0,0

50

0,0

50

130

-73,1

35

342,9

155

20,0

186

49,5

278

4,3

290

10

-100,0

0

x

0

x

0

x

0

x

0

13
5
456
10

x

1540,0
-47,8

45,5

6,1
104,6

10,9

-5,7
17,0

x

0,0
23,7

x

0,0
6,7
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Příloha č. 5 k bodu Střednědobý výhled rozpočtu ÚK na období 2018 – 2022
č.ř.

Název / typ výdaje

Věcný obsah

57 Oblast kultury a památkové péče
58 obligatorní výdaje

akce přecházející - jsou uzavřeny
smlouvy nebo je předpoklad
uzavření během roku 2017

59 fakultativní výdaje

akce z dlouhodobého záměru
(investiční plán)

60 Oblast sociálních věcí
61 fakultativní výdaje

akce z dlouhodobého záměru
(investiční plán)

62 Oblast zdravotnictví
63 obligatorní výdaje
zasmluvněné akce
akce z dlouhodobého záměru
64 fakultativní výdaje
(investiční plán)
65 Oblast dopravy a silničního hospodářství
66 obligatorní výdaje
zasmluvněné akce
akce z dlouhodobého záměru
67 fakultativní výdaje
(investiční plán)
68 Oblast investiční
předprojektová a projektová
69
příprava
fakultativní výdaje
urgentní akce nad rámec
70
investičního plánu

Schválený
rozpočet
2017
97

rok 2018

%

rok 2019

%

rok 2020

%

rok 2021

%

rok 2022

%

-60,8

38

63,2

62

109,7

130

-38,5

80

-31,3

55

0

x

23

-100,0

0

x

0

x

0

x

0

97

-84,5

15

313,3

62

109,7

130

-38,5

80

-31,3

55

29

-24,1

22

90,9

42

16,7

49

-18,4

40

0,0

40

29

-24,1

22

90,9

42

16,7

49

-18,4

40

0,0

40

19
9

-100,0

x

x

0
0

x

x

14
0

-100,0

x

34
0

-58,8

-100,0

0
0

x

0
0

10

-100,0

0

x

34

-58,8

14

-100,0

0

x

0

88
3

-42,0

51
1

102,0

103

-20,4

82

147,6

203

27,1

258

-66,7

-100,0

85

-41,2

50

106,0

103

-20,4

82

147,6

203

27,1

258

20

0,0

20

0,0

20

100,0

40

-12,5

35

14,3

40

20

-50,0

10

0,0

10

0,0

10

0,0

10

0,0

10

0

x

10

0,0

10

200,0

30

-16,7

25

20,0

30

x

x

x
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příloha č. 1

Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)
(2)

Tato pravidla upravují tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtu Ústeckého kraje (dále
také kraje) a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky.
Jsou zpracována v souladu zejména s těmito zákony:
a)
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o krajích),
b)
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů),
c)
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o finanční kontrole),
d)
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
e)
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon rozpočtovém určení
daní), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtovém určení daní),
f)
Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen zákon
rozpočtové odpovědnosti).
Čl. 2
Nástroje finančního hospodaření – rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Finanční hospodaření Ústeckého kraje se řídí jeho ročním rozpočtem a střednědobým
výhledem rozpočtu.
Ústecký kraj vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
Rozpočet i střednědobý výhled rozpočtu vychází ze schválených rozvojových plánů
Ústeckého kraje, zejména z Akčního plánu Programu rozvoje Ústeckého kraje
a Investičního plánu Ústeckého kraje.
Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem hospodaření sloužícím
pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství kraje. Sestavuje se na základě
uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků, Ústecký kraj ho sestavuje zpravidla
na 5 let.
Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,
zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady
na hospodaření kraje po celou dobu trvání závazku.
Ústecký kraj zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových
stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání
na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje. Na internetových stránkách se zveřejňuje
úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který
obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o dlouhodobých
závazcích a pohledávkách. Současně Ústecký kraj oznámí na úřední desce, kde je návrh
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(7)

(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné
podoby, Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu.
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané Ústeckého kraje
uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho
projednávání na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Ústecký kraj zveřejní schválený střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových
stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je
zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení nového střednědobého výhledu
rozpočtu.
Rozpočet je ročním finančním plánem, jímž se řídí financování činností Ústeckého
kraje. Při zpracování ročního rozpočtu se vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu.
Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako přebytkový,
případně jako schodkový v souladu s ust. § 4 zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti může být
rozpočet Ústeckého kraje schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude
možné uhradit finančními prostředky z minulých let nebo návratnou finanční výpomocí.
Smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem nebo příjmem z prodeje komunálních
dluhopisů Ústeckého kraje je možné uhradit pouze schodek vzniklý z důvodů
předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.
Navrhovaný rozpočet splňuje následující atributy:
a)
Zabezpečuje financování základních činností kraje a organizací jím zřízených.
b)
Umožňuje v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky
do hlavních priorit kraje schválených v průběhu příprav rozpočtu Zastupitelstvem
Ústeckého kraje (dále také zastupitelstvem).
c)
Kapitálový rozpočet je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.
d)
Rozpočet vytváří prostor pro čerpání finančních prostředků z dalších zdrojů
financování (strukturálních fondů EU, dalších evropských finančních
mechanismů, státního rozpočtu apod.).
e)
Maximální pozornost je věnována rozvojovým investicím (zejména projektům
spolufinancovaným z EU, státního rozpočtu a dalších finančních mechanismů)
s cílem podporovat akce a projekty, které snižují provozní výdaje a případně
vytvářejí příjmy.
Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby
a použití peněžních fondů, pokud není dále uvedeno, že probíhají mimo rozpočet. Mimo
rozpočet se uskutečňují peněžní operace týkající se cizích nebo sdružených prostředků.
Příjmy rozpočtu Ústeckého kraje tvoří zejména:
a)
výnosy daní nebo podíly na nich podle zákona o rozpočtovém určení daní,
b)
příjmy ze správní činnosti včetně příjmů z výkonu státní správy, k nimž je kraj
pověřen podle zvláštních zákonů - zejména správní poplatky a příjmy z vybraných
pokut uložených v pravomoci kraje,
c)
příjmy z výsledků vlastní činnosti,
d)
přijaté peněžité dary a příspěvky,
e)
prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi
ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle
zvláštních zákonů příjmem kraje,
f)
příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,
g)
dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů,
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h)
jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů kraje.
(14) Z rozpočtu kraje se hradí zejména:
a)
výdaje na činnost orgánů kraje v jeho samostatné působnosti, zejména výdaje
spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj, včetně poskytování provozních
příspěvků příspěvkovým organizacím,
b)
závazky vyplývající pro kraj z uzavřených smluvních vztahů,
c)
závazky vyplývající pro kraj z plnění povinností uložených zvláštními právními
předpisy,
d)
výdaje spojené s výkonem státní správy, ke kterým je kraj pověřen zvláštními
právními předpisy,
e)
dotace do rozpočtů obcí v kraji a jimi zřízených organizací,
f)
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad podle zákona
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
g)
úhrada úroků a splátek přijatých úvěrů,
h)
závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými územními celky nebo s dalšími
subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost,
i)
výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti
a na podporu soukromého podnikání prospěšného pro kraj,
j)
jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti kraje, včetně darů a příspěvků
na sociální nebo jiné humanitární účely.
Čl. 3
Sestavení rozpočtu
(1)

(2)

(3)

(4)

Rozpočet povinně vychází z aktuálního střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého
kraje schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje (objem výdajů jednotlivých odborů
je nejvýše přípustný), s upřesněním podle v té době známých, případně
předpokládaných změn zákonných předpisů a ekonomických ukazatelů, a dále z údajů
z rozpisu platného státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria, jímž
a)
státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům krajů,
b)
rozpočet kraje určuje své vztahy k rozpočtům obcí v kraji.
Rozpočet Ústeckého kraje se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou
stanoví Ministerstvo financí vyhláškou (vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové
skladbě, ve znění pozdějších předpisů). Bude sestaven v porovnání se schváleným
a upraveným rozpočtem (očekávaná skutečnost) Ústeckého kraje běžného roku
a skutečným čerpáním k 31. 8. běžného roku.
Při sestavování rozpočtu je třeba postupovat racionálně s cílem zefektivnit provozní
výdaje, a tak vytvořit dostatečný finanční prostor pro spoluúčast na projektech
podpořených v rámci Evropské unie, evropských finančních mechanismů, modernizaci
a rozvoj kraje a jeho organizací. Jednoznačně je třeba preferovat vícezdrojové
financování (EU, státní rozpočet, obecní rozpočty, soukromé prostředky), a tím
dosáhnout efektivnějšího využití finančních prostředků kraje.
Návrh rozpočtu příjmů, financování a běžných a kapitálových výdajů předkládají
a zodpovídají za něj vedoucí jednotlivých odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje
(dále jen „krajského úřadu“) podle věcné příslušnosti. Návrh rozpočtu fondů předkládají
a zodpovídají za něj jednotliví správci fondů. Předkladatelé návrhu rozpočtu
jsou současně příkazci operací rozpočtu po jeho schválení. V některých fondech je více
příkazců operací v souladu s pověřením ředitele krajského úřadu pro příkazce operace.
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Za zpracování návrhu rozpočtu jako celku a jeho předložení k projednání v orgánech
kraje zodpovídá odbor ekonomický.
(5) Návrh rozpočtu peněžních fondů předkládají jednotliví správci fondů v členění podle
rozpočtové skladby včetně žádosti o příděl z rozpočtu kraje. Vlastní podíl u všech
projektů kraje spolufinancovaných z EU, dalších evropských finančních mechanismů
nebo státního rozpočtu včetně nezpůsobilých výdajů bude zajištěn z rozpočtu kraje
z Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Pořízení nemovitých věcí případně pronájmy
související s evropskými projekty v případě, že jsou nezpůsobilými výdaji, mohou být
financovány mimo rozpočet Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Profinancování
individuálních projektů kraje může být řešeno prostřednictvím cizích zdrojů.
(6) Zařazení projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu, Evropské unie
a evropských finančních mechanismů do rozpočtu předchází následující:
 zpracování věcného, objemového a časového harmonogramu realizace
projektu, ze kterého bude zřejmý zejména způsob a podíly financování a jejich
úhrada v čase,
 při objemu celkového rozpočtu projektu do 50 000 tis. Kč (bez DPH) schválení
Radou Ústeckého kraje,
 při objemu celkového rozpočtu projektu nad 50 000 tis. Kč (bez DPH)
schválení záměru Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
Obdobný postup platí i při případném zařazení nových projektů spolufinancovaných
ze státního rozpočtu, Evropské unie a evropských finančních mechanismů do rozpočtu
během roku.
(7) Veškeré požadavky předkládané do návrhu rozpočtu jsou řádně podložené kalkulacemi
nebo minimálně odbornými odhady s tím, že za předložený požadavek nese příslušný
předkládající plnou odpovědnost. Kapitálový rozpočet včetně oblasti fondů bude
zpracován jako výčet jednotlivých akcí v jednotlivých oblastech, pokud jsou v té době
známy a bude vycházet z Investičního plánu Ústeckého kraje. Zařazení do návrhu
rozpočtu případně během roku bude u všech kapitálových akcí předcházet informace
o případných budoucích provozních nebo investičních výdajích/nákladech (ve srovnání
s výdaji/náklady před realizací akce).
(8) Z důvodu objektivizace rozpočtu jsou jednotlivé příjmy a výdaje předloženy v rozdělení
na:
a)
obligatorní (výdaje povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních
norem, smluvních závazků apod., jejichž plnění je závazné),
b)
fakultativní (výdaje nepovinné, dobrovolné).
(9) Současně s číselným rozpočtem pořízeným v Informačním systému NAVISION
předloží odbory komentář ke zpracovanému návrhu rozpočtu (včetně oblasti zdrojů)
spolu se stanovením priorit jednotlivých výdajových požadavků. Komentář bude
zejména obsahovat bližší vymezení předložených obligatorních výdajů (včetně odkazu
na příslušnou právní normu nebo právní vztah).
(10) Odbor kanceláře ředitele předloží návrh na stanovení závazných ukazatelů krajského
úřadu viz Čl. 4 odstavec (4).
(11) Poskytování dotací a podpor vychází z možností rozpočtu kraje v návaznosti
na schválené priority Ústeckého kraje pro příslušný rok a respektuje záměr kraje
soustředit veškeré volné prostředky na financování spoluúčasti kraje v rámci projektů
spolufinancovaných z Evropské unie, dalších finančních mechanismů nebo státního
rozpočtu. Dotační programy jsou od 1. 1. 2018 financovány z Regionálního podpůrného
fondu Ústeckého kraje. Individuální dotace a dary jsou od 1. 1. 2018 financovány
z Fondu Ústeckého kraje. Návrh rozpočtu dotačních programů a finančních podpor
4

příloha č. 1

(12)

(13)

(14)
(15)

kraje předkládá na základě podkladů od administrujících odborů správce Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje a Fondu Ústeckého kraje. Mimo Regionální
podpůrný fond Ústeckého kraje a Fond Ústeckého kraje jsou administrovány podpory
financované z dotací ze státního rozpočtu, podpory z Fondu vodního hospodářství a
životního prostředí Ústeckého kraje (od 1. 1. 2018) a podpory související
s financováním zřízených nebo založených právnických osob (např. Krajská zdravotní,
a. s., Severočeské divadlo, s. r. o).
Centrální rezerva kraje minimálně ve výši 1 % z celkových vlastních příjmů kraje (třída
1 – 3), je zařazena do rozpočtu odboru ekonomického. O použití rezervy rozhoduje
Rada Ústeckého kraje.
Rozpočet kapitálových výdajů a velké údržby se i během roku řídí aktuálním zněním
„Zásad pro předkládání a schvalování stavebních akcí v oblasti investic a velké údržby
na nemovitém majetku Ústeckého kraje“ v platném a účinném znění. Jednotlivé akce
jsou zařazovány v souladu s Investičním plánem Ústeckého kraje schváleným Radou
Ústeckého kraje.
Zdrojem krytí kapitálových výdajů je mimo kapitálových příjmů přebytek provozního
rozpočtu.
Podrobný způsob předložení návrhu rozpočtu včetně jeho projednání je předmětem
Postupu sestavení návrhu rozpočtu a Harmonogramu zpracování návrhu rozpočtu,
schválených na příslušný rok Radou Ústeckého kraje.
Čl. 4
Schvalovací proces

(1)

(2)

(3)

(4)

Orgány kraje projednávají rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové
skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají
povinně řídit:
a) výkonné orgány Ústeckého kraje při hospodaření podle rozpočtu,
b) právnické osoby zřízené krajem při svém hospodaření,
c) další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu kraje.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje:
a)
schvaluje:
1.
hlavní priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti,
2.
celkový objem rozpočtu,
3.
celkové objemy výdajů podle jednotlivých odborů,
4.
závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého
kraje (v souladu se zákonem o krajích),
5.
příděly z rozpočtu do peněžních fondů Ústeckého kraje,
b)
bere na vědomí objem finančních prostředků účelově určených
na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie a ostatních finančních
mechanismů (v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů).
Rada Ústeckého kraje schvaluje:
a)
Postup sestavení návrhu rozpočtu a Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu,
b)
závazné ukazatele příspěvkových organizací kraje jako zřizovatel,
c)
závazné ukazatele krajského úřadu,
d)
závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje
(v souladu se zákonem o krajích),
Závazné ukazatele krajského úřadu:
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Rada Ústeckého kraje stanoví závazné ukazatele dle ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona
o krajích:
a)
počet zaměstnanců Ústeckého kraje zařazených do krajského úřadu
a do zvláštních orgánů kraje,
b)
objem prostředků na platy těchto zaměstnanců.
(5) Ústecký kraj zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední
desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání
Zastupitelstva Ústeckého kraje. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění
návrhu. Na úřední desce může být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu,
který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších
jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Ústecký kraj současně oznámí
na úřední desce, kde je návrh rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné
podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu
mohou občané Ústeckého kraje uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění
nebo ústně při jeho projednávání na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
(6) Ústecký kraj zveřejní schválený rozpočet na svých internetových stránkách do 30 dnů
ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn
v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto
způsobem musí být zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.
(7) Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu kraje se jeho rozpis tj. členění podle podrobné
rozpočtové skladby provádí neprodleně. Součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných
ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.
(8) Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové
hospodaření Ústeckého kraje v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového
provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti
hospodaření na úrovni kraje i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy
a u právnických osob financovaných z krajského rozpočtu stanoví zastupitelstvo kraje.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
(9) Při uplatnění opatření podle zákona o rozpočtové odpovědnosti nesmí měsíční výdaje
Ústeckého kraje stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria překročit jednu
dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok. Vyšší výdaje
lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování
výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodů předfinancování
projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.
(10) Schválená pravidla rozpočtového provizoria se zveřejňují podle odst. 6 tohoto článku.
Čl. 5
Fiskální pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti
(1)
(2)

(3)

Ústecký kraj hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše jeho
dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky.
Překročí-li dluh Ústeckého kraje k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů
za poslední 4 rozpočtové roky, je kraj povinen jej v následujícím kalendářním roce
snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů
za poslední 4 rozpočtové roky.
Příjmy Ústeckého kraje se rozumí souhrn všech peněžních plnění přijatých do rozpočtu
v průběhu rozpočtového roku, tj. příjmy po konsolidaci.
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(4)

Dluhem Ústeckého kraje se rozumí hodnota nesplacených závazků z
a) vydaných dluhopisů,
b) přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí,
c) realizace plnění záruk,
d) vystavení směnek.
Čl. 6
Rozpočet během roku

(1)

(2)

(3)

(4)

Rozpočet Ústeckého kraje může být po jeho schválení změněn z důvodu:
a)
organizačních změn – změny v organizační struktuře,
b)
metodických změn – změny právních předpisů,
c)
věcných změn – změny objektivně působících skutečností.
Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která se evidují podle časové
posloupnosti. Rozpočtovým opatřením je:
a)
přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje
navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl
celkových příjmů a výdajů,
b)
použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem
nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,
c)
vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním
rozpočtových příjmů – celkový objem rozpočtu se snižuje.
Výdajová stránka rozpočtu Ústeckého kraje je zastupitelstvem schválena pro jednotlivé
odbory pouze jako celkový objem rozpočtu odboru. Změny rozpočtu odborů mohou
probíhat těmito způsoby:
a)
rozpočtová opatření – navýšení, případně snížení celkového objemu rozpočtu
odboru včetně přesunů mezi rozpočty jednotlivých odborů. Radě Ústeckého kraje
byla usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017
svěřena pravomoc v oblasti provádění rozpočtových opatření dle ust. § 59 odst. 1
písm. a) zákona o krajích v následujícím rozsahu:
 rozpočtová opatření podle ustanovení § 16 odst. 3 písm. a) až c) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, do výše 5 000 tis. Kč v jednotlivých případech,
 povinně uskutečňovaná rozpočtová opatření podle ustanovení § 16 odst. 2
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, bez finančního omezení v jednotlivých
případech.
b)
přesuny v rámci rozpočtu odboru jsou v kompetenci jednotlivých vedoucích
odborů (příkazců) vyjma písm. c) a d), tohoto odstavce,
c)
přesuny finančních prostředků v rámci investičního odboru mezi oblastmi
jsou provedeny po předchozím souhlasu svodných politiků daných oblastí
a politika pro investice viz usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/1Z/2016
ze dne 21. 11. 2016,
d)
o přesunech mezi jednotlivými dotačními oblastmi v rámci rozpočtu Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje a Fondu Ústeckého kraje rozhoduje Rada
Ústeckého kraje.
Rozpočtová opatření a přesuny rozpočtu předkládají vedoucí odborů (příkazci)
ekonomickému odboru. Rozpočtová opatření do rady předkládá ekonomický odbor.
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
(12)

(13)

Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích
k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám, nebo jestliže
hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.
Schválená rozpočtová opatření Ústecký kraj zveřejní na svých internetových stránkách
do 30 dnů ode dne jejich schválení a současně oznámí na úřední desce, kde jsou
zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby.
Tímto způsobem musí být zpřístupněna až do schválení rozpočtu na následující
rozpočtový rok.
Případnému zařazení nových investičních akcí (nejen stavebních) do rozpočtu během
roku viz usnesení Rady Ústeckého kraje č. 171/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017 předchází
následující:
- při objemu od 50 tis. Kč do 5 000 tis. Kč (bez DPH) odsouhlasení záměru politikem
pro investice, současně se svodným politikem dané oblasti viz usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/1Z/2016 ze dne 21. 11. 2016,
- nad 5 000 tis. Kč do 50 000 tis. Kč (bez DPH) schválení záměru Radou Ústeckého
kraje,
- nad 50 000 tis. Kč (bez DPH) schválení záměru Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
Nahodilé příjmy jsou v průběhu roku zahrnovány do rozpočtu na základě rozpočtového
opatření předloženého vedoucím odboru (příkazcem), který za ně věcně odpovídá. Tyto
prostředky jsou převáděny do centrální rezervy kraje.
Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah
příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Regionální rady regionu
soudržnosti a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též
k rozpočtu kraje (§ 28 odst. 15 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
Ústecký kraj uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem
a po celý rozpočtový rok vykonává kontrolu hospodaření podle zákona o finanční
kontrole.
Ústecký kraj vykonává kontrolu hospodaření jím zřízených nebo založených
právnických osob.
Zasmluvněné rozpočtové prostředky kraje nevyužité do konce roku nepropadají,
ale převádějí se do dalšího roku za stejným účelem. Převod se týká neprofinancovaných
investičních akcí a víceletých projektů nad 500 tis. Kč, a to v každém jednotlivém
případě. Obdobný postup lze použít pro rezervaci zdrojů pro zřízené příspěvkové
organizace na základě usnesení Rady Ústeckého kraje.
Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje. Porušení rozpočtové kázně je řešeno
v souladu se Směrnicí, kterou se upravuje postup při porušení rozpočtové kázně
příjemcem peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Ústeckého kraje v platném a
účinném znění.
Čl. 7
Závěrečný účet

(1)
(2)

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření Ústeckého kraje
souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném
členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších
finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu,
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(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření Ústeckého kraje a jím zřízených nebo
založených právnických osob.
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům
a k hospodaření dalších osob.
Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření kraje předcházejícího roku
je v kompetenci zastupitelstva.
Souběžně se závěrečným účtem je podle zákona o krajích předložena zastupitelstvu
ke schválení účetní závěrka kraje sestavená k rozvahovému dni.
Ústecký kraj je povinen dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok
podle § 20 zákona o krajích Ministerstvem financí ČR. Přezkoumání hospodaření
upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho
projednávání v orgánech Ústeckého kraje.
Ústecký kraj zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně
15 dnů přede dnem zahájení jeho projednání na zasedání Zastupitelstva Ústeckého
kraje. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření. Na úřední desce může být návrh zveřejněn
v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu
v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Zveřejnění musí trvat až do schválení
závěrečného účtu. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané kraje uplatnit
písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání
na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Projednání závěrečného účtu Ústeckého kraje uzavírá zastupitelstvo vyjádřením:
a)
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
b)
souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme kraj opatření potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým
jednáním způsobily Ústeckému kraji škodu.
Ústecký kraj zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení
a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je
možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až
do schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový rok.
Čl. 8
Poskytování a přijímání dotací, příspěvků a darů

(1)

Dotace, příspěvky nebo dary poskytované z vlastních prostředků kraje (samostatná
působnost):
Postup uvolnění finančních prostředků je dán zákonem o krajích a zákonem
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Administrace se řídí zejména
aktuálními zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků
jednotlivých fondů Ústeckého kraje schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje
a na ně navazujícími zásadami vyhlášených dotačních programů. Za splnění všech
podmínek uvedených ve výše citovaných zákonech a zásadách fondů zodpovídá
administrující odbor (příkazce), který dotační program realizuje.
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(2)

(3)
(4)

Přijaté dotace určené k dalšímu rozdělení
a)
Dotace, které probíhají mimo rozpočet kraje:
Jedná se o zprostředkovaný finanční vztah kraj – obce v oblasti státní správy nebo
poskytování dotací obcím na základě zvláštního zákona atd. Jde o dotace,
u kterých objem, účel a konkrétního příjemce stanoví státní orgány. Prochází
pouze přes účet kraje v rámci přenesené působnosti bez schvalovacího procesu.
b)
Dotace zahrnované do rozpočtu kraje:
1.
dotace, u kterých objem, účel a konkrétního příjemce stanoví státní orgány –
věcně příslušný odbor zodpovídá za administraci (např. dotace na úhradu
nepoužitelných léčiv),
2.
dotace je ze státních orgánů přidělena v celkovém objemu a kraj ji
přerozděluje:

ze státního orgánu je dána jednoznačná metodika rozdělení dotace věcně příslušný odbor zodpovídá za administraci (např. dotace
na přímé náklady na vzdělávání)

ze státního orgánu není dána jednoznačná metodika rozdělení dotace věcně příslušný odbor zodpovídá za administraci v souladu se zákony
a postupy Ústeckého kraje (například dotace na prvotní náklady
na řešení krizových situací).
U darů či příspěvků, které Ústecký kraj přijímá a rozděluje na základě uzavřených
smluv s jejich poskytovatelem, zodpovídá za administraci věcně příslušný odbor.
Obecný postup schvalovacího procesu k použití finančních prostředků Ústeckého kraje:
a)
Finanční komise Rady Ústeckého kraje – navrhuje Radě Ústeckého kraje,
b)
Rada Ústeckého kraje (v souladu s kompetencemi) – schvaluje nebo navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje,
c)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje (v souladu s kompetencemi).
Čl. 9
Poskytování půjček a návratných finančních výpomocí cizím subjektům z rozpočtu
kraje

(1)
(2)

(3)

Půjčky poskytované z rozpočtu kraje jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy.
O poskytnutí půjčky z rozpočtu kraje rozhoduje zastupitelstvo kraje na návrh
příslušného svodného politika viz usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
21/1Z/2016 ze dne 21. 11. 2016.
Příspěvková organizace může k dočasnému krytí svých potřeb získat od svého
zřizovatele návratnou finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími
výnosy běžného roku, nejpozději však do 31. března následujícího roku, nestanoví-li
zřizovatel lhůtu delší. Poskytnutí návratné finanční výpomoci schvaluje zřizovatel do 200 tis. Kč Rada Ústeckého kraje, nad 200 tis. Kč Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
Čl. 10
Peněžní fondy Ústeckého kraje

(1)
(2)

Ústecký kraj může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo
bez účelového určení.
Hospodaření s peněžními fondy probíhá v souladu se zásadami pro použití jednotlivých
peněžních fondů schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byly zřízeny tyto peněžní fondy:
a)
Fond Ústeckého kraje (FUK),
b)
Fond rozvoje Ústeckého kraje (FR),
c)
Fond investic a oprav Ústeckého kraje (FIO),
d)
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (FVH) - od 1. 1. 2018 přejmenován
na Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (FVHŽP), a
sloučen s Fondem životního prostředí Ústeckého kraje,
e)
Fond životního prostředí Ústeckého kraje (FŽP) do 31. 12. 2017,
f)
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (FMU),
g)
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje (RPF),
h)
Fond zaměstnavatele (FZ).
Účelem Fondu Ústeckého kraje je financování obecně prospěšné činnosti na území
Ústeckého kraje formou individuálních dotací a darů se zaměřením zejména na oblasti:
a)
podpora akcí regionálního významu, podpora činnosti neziskových organizací a
finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí,
b)
podpora revitalizace a resocializace území dotčeného těžbou hnědého uhlí,
týkající se okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov.
O přesunech mezi jednotlivými oblastmi rozhoduje Rada Ústeckého kraje. Správcem
Fondu Ústeckého kraje je odbor strategie, přípravy a realizace projektů.
Účelem Fondu rozvoje Ústeckého kraje je financování rozvojových projektů Ústeckého
kraje spolufinancovaných z EU, jiných finančních mechanismů nebo státního rozpočtu.
Správcem Fondu rozvoje Ústeckého kraje je odbor regionálního rozvoje.
Účelem Fondu investic a oprav Ústeckého kraje je financování stavebních akcí včetně
pořízení nemovitých věcí a dalšího majetkoprávního vypořádání. Správcem Fondu
investic a oprav Ústeckého kraje je odbor investiční.
Účelem Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje je do 31. 12. 2017 podpora
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88
odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů a dále náhrada nákladů vzniklých při realizaci uložených
opatření dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona. Správcem Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje je odbor životního prostředí a zemědělství.
Účelem Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje je od 1. 1.
2018:
a)
podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého
kraje dle § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále náhrada nákladů
vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5,
b)
podpora financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých
spalovacích zdrojů, financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí
a na financování dalších dotačních programů v oblasti ochrany životního
prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí.
Správcem Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje je odbor
životního prostředí a zemědělství.
Účelem Fondu životního prostředí Ústeckého kraje je do 31. 12. 2017 podpora
financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích
zdrojů, financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany
a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje. Správcem
Fondu životního prostředí Ústeckého kraje je odbor životního prostředí a zemědělství.
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(9)

Účelem Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje je financování opatření
a činností souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a odstraňování
jejich následků. Správcem Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje je odbor
kancelář hejtmana.
(10) Účelem Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje je do 31. 12. 2017
poskytování finanční podpory a úhrada výdajů:
a)
v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020, specifický cíl 2.1
– Podpora snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se
na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek,
b)
v rámci podpory podnikání,
c)
souvisejících s projekty Ústeckého kraje financovanými z jiných zdrojů (Evropské
strukturální fondy).
Účelem Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje je od 1. 1. 2018 poskytování
finančních podpor
a)
v rámci krajských dotačních programů,
b)
podpory a úhrada výdajů v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014
- 2020, specifický cíl 2.1 - Podpora snížení emisí z lokálního vytápění domácností
podílejících se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek.
O přesunech mezi jednotlivými oblastmi rozhoduje Rada Ústeckého kraje. Správcem
Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje je odbor strategie, přípravy a realizace
projektů.
(11) Účelem Fondu zaměstnavatele je zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb
zaměstnanců v pracovním poměru. Správcem Fondu zaměstnavatele je odbor kancelář
ředitele.
Čl. 11
Organizace Ústeckého kraje
(1)

(2)

(3)

Ústecký kraj ve své pravomoci k plnění svých úkolů, zejména k hospodářskému
využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností:
a)
zřizuje příspěvkové organizace jako právnické osoby, které zpravidla ve své
činnosti nevytvářejí zisk,
b)
zakládá obchodní společnosti - akciové společnosti a společnosti s ručením
omezeným v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech,
c)
zřizuje veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných
výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.
Ústecký kraj je spolu s jinými osobami účastníkem (společníkem) na činnostech jiných
osob, zejména obchodních společností nebo obecně prospěšných společností
a zájmových sdružení právnických osob, na jejichž činnosti se může podílet svým
majetkem včetně peněžních prostředků.
Příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací a jejich finanční hospodaření
probíhá zejména v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
zákonem o krajích, zřizovacími listinami a dále směrnicemi Ústeckého kraje, vždy
v platném a účinném znění:

Pravidla pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací
Ústeckého kraje,
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příloha č. 1






Pravidla pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených
Ústeckým krajem,
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými
příspěvkovými organizacemi,
Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných
Ústeckým krajem,
Směrnice, kterou se upravuje postup při vymáhání pohledávek Ústeckého kraje a
příspěvkových organizací Ústeckého kraje,
Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého
kraje.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení

(1)
(2)
(3)

Výjimku z těchto pravidel schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením
č. xx/5Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 a nahrazují pravidla schválená usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016.

Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje
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bod 7.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 017/6Z/2017

Dotační program
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 - malý dotační
program“
Název dotačního programu
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 - malý dotační program“ (dále jen
„Malý program“)
Malý program vychází z oblasti podpory definované v čl. I. bod 2) b) a e) Zásad pro
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje
(dále jen „Zásady“). V souladu s výše uvedenými odkazy na oblasti podpory
definované v Zásadách se jedná o podporu aktivit v oblasti sociálních služeb.
Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /Z/2017
ze dne 26. 6. 2017 dle § 10 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o rozpočtových pravidlech“), na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o sociálních službách“).
Účel finanční podpory (dotace) a důvody podpory stanoveného účelu
Poskytnutím podpory podle tohoto Malého programu plní kraj svoji povinnost zajistit
dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu
se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve smyslu § 95 písm. g) zákona
o sociálních službách.
Předmětem podpory jsou registrované sociální služby podle typologie obsažené
v § 37–58, 60–63, 65–67 a 69–70 zákona o sociálních službách a v souladu
s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách poskytované na území Ústeckého kraje.
Malý program se nevztahuje na sociální služby protidrogové politiky
a příspěvkové organizace zřizované ÚK.
Podpořeny budou registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrželi
Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby nebo
Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování
sociální služby (dále jen „Pověření“) a jsou zařazené do Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 (dále jen „Základní síť kraje“).
Finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací
platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
základních činností sociálních služeb. Mohou být podpořeny pouze sociální služby,
které zohledňuje zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém
kraji na období 2016–2018, resp. akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém
kraji a jeho prováděcí části, tj. může být podporováno poskytování sociálních služeb,
které jsou zařazeny do Základní sítě kraje.
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Okruh způsobilých žadatelů
-

spolky nebo pobočné spolky, ústavy, jiné právnické osoby a osoby,
které naplňují znaky veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

-

církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon
o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších
předpisů;

-

školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů;

-

příspěvkové organizace dle zákona o rozpočtových pravidlech, které
nejsou zřízeny Ústeckým krajem;

-

osoby samostatně výdělečně činné.

Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře
Finanční podpora na základě tohoto programu je poskytována v režimu veřejné
podpory slučitelné s vnitřním trhem podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince
2011 o použití článku 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
(2012/21/EU), (dále jen „Rozhodnutí EK“). Subjekty, jejichž sociální služby jsou
součástí Základní sítě kraje, obdržely Pověření k poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu, které obsahuje, mimo jiné, kalkulaci maximální výše
vyrovnávací platby.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků a výše spoluúčasti
příjemce dotace
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje
na dotační program činí 10,5 mil. Kč.
Maximální podíl dotace kraje je 30 % z celkových uznatelných nákladů služeb
zahrnutých v žádosti.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. dotace ze státního
rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb, fondy zdravotních pojišťoven), nebo
z vlastních zdrojů příjemce dotace.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje jedné organizaci v rámci
dotačního programu je 1000 Kč a maximální výše dotace je 300.000 Kč na jednu
službu.
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Spolufinancování z ESF
V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok,
na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF
prostřednictvím grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace
přidělená na službu z rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení
bude použit poměr dvanáctin a podíl okamžité kapacity služby financované z ESF.
V případě získání podpory z ESF prostřednictvím individuálního projektu kraje, jehož
realizátorem je odbor sociálních věcí KÚÚK, bude dotace přidělená z rozpočtu kraje
ponechána maximálně ve výši potřebné povinné spoluúčasti v projektu.

Způsob poskytnutí finanční podpory a žádost o poskytnutí finanční podpory
Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Metodice pro poskytování
dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu „Podpora Ústeckého kraje
na sociální služby 2018 – malý dotační program“, (dále jen „Metodika malého
programu“), která je přílohou č. 1 tohoto dotačního programu.
Žádost o finanční podporu nelze podat v případě, že subjekt doposud nemá
oprávnění k poskytování příslušné sociální služby (registraci), není zapsán v registru
poskytovatelů sociálních služeb, není součástí Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje nebo má v době podání Žádosti závazky po lhůtě splatnosti
ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotním pojišťovnám, orgánům
sociálního zabezpečení, místně příslušným finančním úřadům a rozpočtu územního
samosprávného celku.
Termín vyhlášení
10. 7. 2017
Počátek lhůty pro podání žádostí
14. 8. 2017
(dle § 10c odst. 1 zákon o rozpočtových pravidlech musí být dotační program
zveřejněn nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti na dobu
nejméně 90 dnů od zveřejnění)
Termín uzávěrky pro přijímání žádostí
31. 8. 2017
Způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2018 musí být zpracována výlučně
prostřednictvím
internetové
aplikace
v
Katalogu
sociálních
služeb,
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/, včetně příloh žádosti, které budou naskenovány.
Vzor žádosti je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje (www.krustecky.cz / Sociální péče / Dotační programy kraje / Dotační program „Podpora
Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační program“) a je přílohou
vyhlášení dotačního programu.
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Do dotačního řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném
termínu prostřednictvím internetové aplikace v Katalogu sociálních služeb Ústeckého
kraje. Ústecký kraj nehradí žadatelům náklady spojené se zpracováním žádosti
a předložením žádosti.

Nedílné přílohy žádosti dle čl.: VI. odst. 2 Zásad jsou zejména:
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, doklad o živnostenském oprávnění, zřizovací listina),
a to v kopii;
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
zastupovat 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 zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na
jeho majetek nebyla nařízena exekuce; 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, 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 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;
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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 realizace 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, a to v originále včetně informace o případných dalších
žádostech tohoto projektu uplatněných u poskytovatele v daném roce.
V případě, že žadatel nerealizoval během posledních 3 let žádné
projekty za přispění kraje, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení,
kterým nahradí přílohu k) soupis projektů. Vzor čestného prohlášení je
přílohou č. 4 programu.

V případě že poskytovatel sociálních služeb žádal o finanční podporu v rámci
některého dotačního programu ÚK na podporu sociálních služeb pro rok 2017
dokládá pouze přílohy uvedené pod písm. e) až k). Vzor čestného prohlášení
k bodům e) až j) je přílohou programu č. 3.

Posuzování žádostí a kritéria hodnocení pro stanovení výše dotace
Kritéria a postup při hodnocení žádosti a stanovení výše dotace jsou uvedeny
v Metodice malého programu.
Žádosti budou mimo jiné posouzeny dle následujících kritérií:
 potřebnost služby v regionu, tzn. soulad se Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016–2018, resp. akčním
plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a jeho prováděcí části,
 efektivita (využívanost kapacity) služby,
 uznatelné a neuznatelné náklady (viz Metodika malého programu),
 dostatečné předpokládané spolufinancování služby v roce 2018 z jiných
zdrojů než z rozpočtu Ústeckého kraje (např. ostatní veřejné rozpočty).
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada,
resp. Zastupitelstvo Ústeckého kraje v předpokládaném termínu do konce roku
2017. Po vydání ověřeného usnesení rady/zastupitelstva budou zveřejněny výsledky
dotačního řízení.
Úspěšní žadatelé o dotaci budou informováni o výši přidělené dotace a budou
vyzvání k poskytnutí podkladů potřebných pro zpracování smlouvy. Dále budou
informováni o postupu při kompletaci smlouvy a jejím zaslání poskytovateli.
Vzory smluv jsou přílohou vyhlášení dotačního programu č. 5.
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Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech právní
nárok.
Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, zajistí příslušný odbor bez zbytečného odkladu
po rozhodnutí příslušného orgánu kraje sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti – viz čl. IX odst. 11. Zásad.

Konzultační místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Fünfkirchlerová, tel.: 475 657 590, e-mail: funfkirchlerova.p@krustecky.cz
Přílohy č. 1 – Metodika malého programu
Příloha č. 2 – Žádost o dotaci – VZOR
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení k žádosti (přílohy e) až j)) - VZOR
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení k žádosti (příloha k) - VZOR
Příloha č. 5 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – VZOR
Příloha č. 6 – Rozpočet plánovaných nákladů (k podpisu smlouvy)
Příloha č. 7 – Čestné prohlášení ke smlouvě (bezdlužnost a přílohy žádosti a) až d)
beze změny)
Příloha č. 8 – Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
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Ústecký kraj
Krajský úřad
odbor sociálních věcí

Metodika
pro
poskytování
dotace
poskytovatelům
sociálních
služeb v programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 –
malý dotační program“ (dále jen „Metodika Malého programu“)
Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace
1. Na dotaci není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí
dotace náleží do pravomoci Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Dotace jsou poskytovány na základě §10a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).
2. O dotaci může požádat a dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální
služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci)
a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“)). Žádost nelze podat
a dotaci nelze poskytnout v případě, že organizace nemá oprávnění
k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo není zapsána v registru
poskytovatelů sociálních služeb a předmětná služba není zařazena
do Základní sítě sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016–2018
(dále jen „Základní síť kraje“).
3. Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky
a realizace jím poskytovaných sociálních služeb na území Ústeckého kraje
(dále též „ÚK“). Uvedené subjekty musí vykonávat činnost v oblasti
poskytování sociálních služeb určenou osobám, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci (viz okruh oprávněných osob podle § 4 zákona
o sociálních službách).
4. Malý program se nevztahuje na sociální služby protidrogové politiky
a na příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem
5. Dotaci lze poskytnout jen těm poskytovatelům sociálních služeb, kteří
nemají závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům státní správy, samosprávy
a zdravotním pojišťovnám. Tato skutečnost musí být poskytovatelem
sociální služby deklarována formou čestného prohlášení při podání žádosti.
6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit při podpisu
smlouvy:
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a) kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění
k vykonávané činnosti (zejména výpis z veřejného rejstříku, případně
společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu apod.),
b) úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního
orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených
dokladů) současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce
zastupovat subjekt navenek,
c) úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj
nevyplývá z výše uvedených dokladů),
d) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné
potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu
zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
e) nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb upravené na základě
výše přiznané dotace. Příslušný formulář tvoří přílohu č. 6 vyhlášení
programu
f) 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
(bezdlužnost), a to v originále;
Příjemce dotace, kterému byla dotace v rámci Malého programu
přidělena poprvé, dokládá přílohy uvedené pod písmenem a) až f).
Příjemce dotace, kterému byla dotace v rámci Malého programu na rok
2017, přidělena (byla s ním uzavřena smlouva) dokládá povinně přílohy
uvedené pod písmenem e) a f); ostatní přílohy není nutné dokládat
v případě, že u příloh uvedených pod písmeny a) až d) uložených ve
spisu na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
nedošlo ke změně. Tuto skutečnost Příjemce doloží čestným
prohlášením. Vzor čestného prohlášení k situaci beze změny v bodech
a) až d) a k bodu f) je přílohou č. 8 vyhlášení programu. Vzor
nákladových rozpočtů v příloze e) je přílohou č. 6 vyhlášení programu.
7. V případě, že žadatel nedoloží k podpisu smlouvy doklady podle odst. 6
tohoto článku, nebude s ním smlouva uzavřena.
8. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la
na rok, na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu
z ESF prostřednictvím grantového projektu nebo individuálního projektu,
bude dotace přidělená na službu z rozpočtu kraje krácena o alikvotní
částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr dvanáctin a podíl okamžité
kapacity služby financované z ESF. V případě získání podpory z ESF
prostřednictvím individuálního projektu kraje, jehož realizátorem je odbor
sociálních věcí KÚÚK, bude dotace přidělená z rozpočtu kraje ponechána
maximálně ve výši potřebné spoluúčasti v projektu.
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9. Dotace je poskytována bezhotovostně, jednorázově, v souladu s případnými
regulačními opatřeními následovně:
a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními
samosprávnými celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,
b) příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi, platebním poukazem
na běžné účty zřizovatele.
10. Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální
služby o poskytnutí dotace z rozpočtu ÚK.
11. Dotace se poskytovateli sociální služby poskytuje jen na úhradu nezbytně
nutných nákladů provozované sociální služby. Dotace se neposkytuje
na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních
službách). Dotace se poskytovateli sociální služby poskytuje pouze na
úhradu nákladů souvisejících se základní činnosti dle zákona o sociálních
službách.
12. Příjemce nesmí z poskytnuté dotace poskytovat finanční prostředky jiným
právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou
s realizací činností, na které byly prostředky uvolněny.
13. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné
provádět pouze postupem stanoveným čl. VIII. Zásad pro poskytování
dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále
jen „Zásady“) po písemném souhlasu poskytovatele dotace. O převodu
dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými žadatelem
rozhoduje Rada nebo Zastupitelstvo ÚK na základě písemné žádosti
žadatele, a to s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného dotačního
programu. Obdobně se postupuje u převodu dotace v případě sloučení
či rozdělení sociálních služeb.
14. Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (neuznatelné náklady):
a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých
druhů sociálních služeb,
b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních
službách,
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí
majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena
vyšší než 40 000 Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí
majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena
vyšší než 60 000 Kč,
d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy,
náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů,
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e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech,
kdy na tato plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například
příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové
penzijní spoření a životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním
výročím, příspěvky na rekreaci,
f) výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového
vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby,
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností
u jednotlivých druhů sociálních služeb (včetně bankovních poplatků),
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu
požádat,
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy
nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody,
tvorbu fondů, úbytek cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje,
úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje spojené se získáním
bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky,
j) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
k) nákupy pozemků nebo budov,
l) 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,
m) reprezentativní pohoštění,
n) výdaje, které nelze účetně doložit,
o) mzdové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na mzdové
náklady uvedené v střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji (dále jen „SPRSS ÚK“), (výdaje překračující limitní
částky, které kraj může stanovit pro jednotlivé položky uznatelných
nákladů). Limitní částka nesmí být překročena u jednotlivých
zaměstnanců za celý rok dle pracovních pozic a výše úvazku (i v případě
zahájení a ukončení pracovního poměru). Za limitní částku se považuje
superhrubá mzda.
p) náklady spojené s hlídáním dětí a s realizací jazykový, vzdělávacích
a rekvalifikačních kurzů
15. Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující
podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s poskytováním Služby ve schváleném
období realizace,
- byl uhrazen do konce realizace Služby,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními
podpůrnými doklady,
- výchozí hodnota pro výpočet obvyklých mzdových nákladů je stanovena
podle SPRSS ÚK. Jelikož SPRSS ÚK není každoročně aktualizován,
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lze při výpočtech vycházet i z aktuálně dostupných statistických údajů.
Případně se zahrne i zákonné navýšení mezd.
16. V případě nejasností, zda se jedná o náklad uznatelný nebo neuznatelný,
dává závazné stanovisko odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje (dále jen „KÚÚK“).
17. Poskytnutou dotaci lze použít na úhradu nákladů, které vznikly žadateli
v období realizace od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla dotace poskytnuta
a byly žadatelem uhrazeny v období od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla
dotace poskytnuta, s výjimkou zahrnutí souvisejících nákladů - mzdy,
nájemné,
energie,
telefon,
internet,
které
budou
uhrazeny
do 31. 1. následujícího roku, neurčí-li Smlouva o poskytnutí dotace jinak.

Vyhodnocení žádostí odborem SV a postup při stanovení návrhu výše
finanční podpory
Vyhodnocení žádostí probíhá prostřednictvím pracovníků odboru sociálních
věcí KÚÚK. Hodnotitel potvrdí svou nepodjatost vůči organizacím, jejichž
žádosti o dotaci posuzuje, čestným prohlášením. Posudek hodnotitele musí být
objektivní, doložitelný a kvalitně zpracovaný.
Hodnotitel se při své činnosti řídí schválenými a platnými podklady,
tj.: Zásadami, specifickými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního
programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační
program“ a touto metodikou. Tyto materiály jsou pro práci hodnotitele závazné.
Při hodnocení sociálních služeb hodnotitelé využívají údajů z registru
poskytovatelů sociálních služeb a Základní sítě kraje.
V případě formálních nedostatků v žádosti může hodnotitel vyzvat žadatele
k doplnění žádosti o dotaci, a to elektronickou formou na kontaktní e-mail osoby
uvedené v žádosti o dotaci. Výzva bude přiložena k celkové dokumentaci
žádosti. Nedostatky musí být odstraněny do 3 pracovních dnů od odeslání
výzvy, taktéž elektronickou formou, jinak bude žádost vyřazena z dotačního
řízení. O skutečnosti, zda se jedná o formální nedostatek, rozhoduje odbor
sociálních věcí KÚÚK.
V případě, že žádost o dotaci podává sociální služba s působností ve více
krajích, než je Ústecký kraj, bude zohledněna žádost o finanční prostředky,
které se týkají pouze Ústeckého kraje a to procentuálním poměrem, kterým je
služba v Ústeckém kraji vůči ostatním krajům poskytována. V žádosti o dotaci
tedy žadatel uvede jak celkové náklady na službu tak celkové náklady na
poskytování služby pouze v Ústeckém kraji. Maximální podíl dotace 30 %
vychází z celkových uznatelných nákladů služeb pro Ústecký kraj. V případě,
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že budou v žádosti uvedeny pouze celkové náklady služby bez rozklíčování
nákladů za jednotlivé kraje, může být žádost vyřazena pro formální nedostatky.
Nejprve bude posouzeno, zda žádost svým obsahem odpovídá okruhu podpory
dotačního programu. Poté bude stanoven návrh výše finanční podpory dle níže
uvedeného postupu:
Sociální služby budou rozděleny do 5 skupin, na které bude aplikován
stejný mechanismus výpočtu.
Při výpočtech budou použity úvazky pracovníků dle Základní sítě kraje. Úvazky
pracovníků nepřímé péče budou vypočteny poměrem u služeb domovy pro
seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním
postižením, azylové domy, domy na půl cesty, noclehárny, týdenní stacionáře,
chráněné bydlení a služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 0,4
úvazku nepřímé péče/1 úvazek přímé péče, u ostatních druhů služeb 0,3
úvazku nepřímé péče/1 úvazek přímé péče. V případě žádosti nižšího počtu
úvazků přímé i nepřímé péče vůči Základní síti kraje či výše uvedeným
koeficientům, bude brán zřetel na tuto nižší výši úvazků.
Při výpočtu se do úvazků dle Základní sítě kraje zahrnují pracovníci pracující
u poskytovatele sociální služby ve službě na pracovní smlouvu, dohodu
o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. V případě dohody o provedení
práce se přepočítá prováděná práce v hodinách na její odpovídající hodnotu
v úvazcích1. Je-li pracovník zajišťován mimo pracovní poměr na základě
obchodní smlouvy (nákupem služby, dodavatelsky), je taktéž nezbytné
přepočítat počet hodin zajištěných služeb na odpovídající hodnotu úvazku 2.
Obvyklé náklady zahrnují pouze náklady na základní činnosti služby
poskytované s působností pouze v rámci kraje a zahrnují jak osobní, tak
provozní náklady (režie) služby.
Způsob výpočtu výše dotace je stanoven:
1. Nejprve se dle koeficientu stanoveného v příloze č. 1 Metodiky malého
programu u jednotlivých skupin druhů služeb stanoví počet celkových
úvazků pro jednotlivé služby.
Příklad pro službu odborné sociální poradenství:
Počet úvazků přímé péče = 10
Počet úvazků nepřímé péče (poměrem dle druhu služby 0,3 na 1 úvazek přímé
péče) = 3
Počet úvazků celkem = 13
1

V případě dohod o provedení práce (DPP) – počet hodin práce na DPP v roce, na který je
žádána podpora, se přepočítá na odpovídající hodnotu úvazku (např. rodinný poradce má
vykonat práci na DPP v rozsahu 250 hodin v průběhu r. 2018, odpovídající výše úvazku je
0,125, tj. 250 hodin/2000 hodin (fond pracovní doby pro rok 2018 v případě 8 hodinové
pracovní doby).
2
Tento přepočet musí být organizace – poskytovatel sociální služby schopen jednoznačně
doložit.
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Počet úvazků po navýšení o koeficient 10% = 14,3
2. Celková alokace pro malý dotační program bude rozpočítána na celkový
počet úvazků všech žádostí o dotaci, které prošly formálním a věcným
hodnocením. Výsledná částka na jeden úvazek bude následně
vynásobena počtem celkových úvazků u jednotlivých žádostí, které
prošly formálním a věcným hodnocením,
Příklad:
10 500 000/ počet celkových úvazků všech žádostí o dotaci po navýšení o
koeficient = výše podpory na 1 úvazek
Výše podpory na jeden úvazek * 14,3 úvazku = celková výše dotace pro službu
odborné sociální poradenství

Příloha č. 1 – Hladiny koeficientů
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Hladiny koeficientů podle druhů služeb
I. hladina – 40 %
ambulantní a terénní služby prevence
intervenční centra
krizová pomoc
nízkoprahová denní centra
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
raná péče
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
telefonická krizová pomoc
terénní programy
tlumočnické služby
Tísňová péče
II. hladina – 30 %
pobytové služby prevence a ambulantní služby s lůžkovou kapacitou
azylové domy
domy na půl cesty
noclehárny
III. hladina – 20 %
ambulantní a terénní služby péče
centra denních služeb
denní stacionáře
odlehčovací služby
osobní asistence
pečovatelská služba
podpora samostatného bydlení
průvodcovské a předčitatelské služby
IV. Hladina - služby sociálního poradenství 10 %
odborné sociální poradenství
V. hladina - pobytové služby péče 0 %
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
týdenní stacionáře

bod 7.5 priloha 4.pdf k usnesení č. 017/6Z/2017

Dotační program
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 –
malý dotační program“

1. Identifikační údaje
Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních služeb
Název žadatele
Právní forma
Zřizovatel (např. u p.o.)
Veřejné zdravotnické zařízení
IČ

DIČ

Sídlo (adresa) žadatele
Ulice
Obec

Č.p/č.orient.
PSČ

Kontaktní údaje
Tel.
Fax
Webová stránka

Mobil
Email

Registrace
(Spolky a ústavy uvedou datum a číslo zapsání do veřejného rejstříku, obecně prospěšné společnosti datum, oddíl, vložku
a název krajského soudu, v jehož rejstříku jsou zapsány, církevní právnické osoby datum a číslo evidence na Ministerstvu
kultury, jiné typy subjektů odpovídající registraci):

Bankovní spojení
Název banky žadatele
Číslo účtu žadatele
Kód banky

Osoby zastupující žadatele
Osoba

Funkce

Právní důvod zastoupení

Adresát rozhodnutí

Statutární zástupce (zástupci)
Jméno, titul, funkce
Kontaktní adresa
Telefon/Fax
E-mail

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

Osoby s podílem v právnické osobě žadatele (fyzické osoby):
Osoba

Výše podílu
Kč

Osoby s podílem v právnické osobě žadatele (právnické osoby)
Osoba

IČ

Výše podílu
Kč

Právnické osoby, v nichž má přímý podíl právnická osoba žadatele:
Název
IČ

Výše podílu
Kč

2. Požadavek na dotaci Ústeckého kraje 2018
Údaje o službě
Identifikátor služby
Druh služby
Forma poskytování
Služba poskytovaná od:
Název služby
Zařízení poskytující sociální službu
Název

Adresa

Požadavek na dotaci a působnost služby
Celkové náklady v roce
2018 (Kč)

Požadovaná dotace
Ústeckého kraje na rok
2018 (Kč)

Tj. % z celkových nákladů

Vyplní pouze žadatelé s poskytováním služby ve více krajích:
Kraj

Podíl působnosti
(%)

Podíl
požadavku
na dotaci (%)

Požadavek na dotaci (Kč)

Účel, na který chce žadatel dotaci použít:

Odůvodnění žádosti (předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu a poskytovatele)

Územní působnost
Doba, v níž má být dosaženo účelu:
Termín zahájení

Termín ukončení

Počet měsíců
realizace

3. Popis služby
Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena:
Typ cílové skupiny

Upřesnění

Věková kategorie

Převažující cílová skupina
Místo realizace služby:
Zejména popište prostory, ve kterých je/bude aktivita realizována, jak jsou splněny specifické podmínky pro realizaci aktivity
(např. akreditace, …), jaké jsou vaše vlastnické, resp. uživatelské vztahy k prostorám.)

Provozní doba poskytování služby
Ambulantní forma

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Terénní forma

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Pobytová
Popis realizace služby

Další údaje o službě
Uveďte zejména informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší žádosti.

4. Kvantifikace sociální služby
4.1 Ambulantní a terénní forma
Okamžitá individuální
kapacita
Okamžitá skupinová kapacita
Indikátor

Skutečnost v roce
2016

Předpoklad v roce
2017

Plán na rok 2018

Provozní doba-celkový počet
dnů v roce
Provozní doba-celkový počet
hodin/týden
Počet unicitních klientů za
rok
Počet kontaktů za rok
Celkový čas kontaktů
v hodinách
Počet intervencí za rok
Celkový čas intervencí
v hodinách
Počet hovorů
Komentář

4.2 Pobytová forma
Indikátor

Skutečnost v roce
2016

Počet lůžek
Počet dnů poskytování
(provozu) služby v roce
Celkový využitý počet
lůžkodnů
Počet unicitních klientů za
rok
Komentář

Struktura uživatelů služby dle stupňů závislosti
Rok 2016 - skutečnost

Předpoklad v roce
2017

Plán na rok 2018

Struktura uživatelů dle
stupně závislosti
Stupeň I
Stupeň II
Stupeň III
Stupeň IV
Ostatní (bez příspěvku na
péči)
Celkem
Rok 2017 - předpoklad
Struktura uživatelů dle
příspěvku na péči
Stupeň I
Stupeň II
Stupeň III
Stupeň IV
Ostatní (bez příspěvku na
péči)
Celkem
Rok 2018 - plán
Struktura uživatelů dle
příspěvku na péči
Stupeň I
Stupeň II
Stupeň III
Stupeň IV
Ostatní (bez příspěvku na
péči)
Celkem

Osoby do 18 let

Osoby nad 18 let

Celkem

Osoby do 18 let

Osoby nad 18 let

Celkem

Osoby do 18 let

Osoby nad 18 let

Celkem

5. Personální zabezpečení služby
5.1. Pracovní smlouvy
Rok 2017
Kód

1.

Pracovní zařazení
pracovníci v přímé
péči

Úvazky za
minulý rok

Rok 2018
Počet
pracovníků

Přepočteno na
celé úvazky

Náklady celkem
(Kč)

Požadavek
na dotaci
kraje (Kč)

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

5. 2 Dohody o pracovní činnosti

Rok 2017
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

Úvazky za
minulý rok

Rok 2018
Počet
pracovníků

Přepočteno na
celé úvazky

Náklady celkem
(Kč)

5.3 Dohody o provedení práce
Rok 2017

Rok 2018

Požadavek
na dotaci
kraje (Kč)

Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

Úvazky za
minulý rok

Počet
pracovníků

Přepočteno na
celé úvazky

Náklady celkem
(Kč)

Požadavek
na dotaci
kraje (Kč)

5.4 Nákup služeb
Rok 2017
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

Úvazky za
minulý rok

Rok 2018
Počet
pracovníků

Přepočteno na
celé úvazky

Náklady celkem
(Kč)

Požadavek
na dotaci
kraje (Kč)

5.5 Dobrovolníci
Celkem:

Počet odpracovaných hodin:

6. Zdroje financování služby
Finanční zdroj
Dotace od krajů (ze státního
rozpočtu-MPSV)
Dotace od MPSV
Příspěvky od úřadů práce
Dotace od obcí
Příspěvek od zřizovatele - obce
Příspěvek od zřizovatele - kraje
Dotace od krajů:
Ústecký kraj
Jiný kraj (doplnit název)
Úhrady od uživatelů služby
Fondy zdravotních pojišťoven
Resorty státní správy
(uveďte jaký)
Dotace - strukturální fondy
Pěstounská péče - dohoda o výkonu
Jiné zdroje (specifikovat):

Celkem

Skutečnost v roce
2016 (Kč)

Předpoklad v roce
2017 (Kč)

Plán na rok 2018
(Kč)

7. Rozpočet služby a požadavek na dotaci dle nákladových položek
1.

2.

Druh finančních prostředků
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
1.1. Pracovní smlouvy
1.2. Dohody o pracovní činnosti
1.3. Dohody o provedení práce
1.4. Jiné osobní náklady
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
2.1. Dlouhodobý majetek
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč
2.2. Potraviny
2.3. Kancelářské potřeby
2.4. Pohonné hmoty
2.5. Jiné spotřebované nákupy
2.6. Služby
2.6.1. Energie
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje
2.6.3. Nájemné
2.6.4. Právní a ekonomické služby
2.6.5. Školení a kurzy
2.6.6. Opravy a udržování
2.6.7. Cestovní náhrady
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
2.6.10. Jiné
2.7. Odpisy
2.8. Ostatní náklady

3.

4.

5.

Poznámka - slovní
Předpokládané náklady Plánované náklady v Požadavek od Ústeckého komentář (u položek, na
v roce 2017 v Kč
roce 2018 v Kč
kraje na rok 2018 Kč
které je žádána dotace
kraje, nutno vyplnit)
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

8. Nedílné přílohy žádosti
Doloženo

Typ přílohy
1.

U právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. VOR,
výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva,
stanovy, statut, ŽL, ZL).

2.

Doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního orgánu právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele o dotaci navenek
(podepisování smluv).

3.

Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ.

4.

Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva).

5.

5.

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 zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na
jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 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.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 nebo byla zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů.
Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti/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.
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.

5.

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.

5.

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.

5.

Čestné prohlášení, že žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a realizaci projektu a
nepůsobí jako prostředník

6.

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. Přehled projektů financovaných z ESF,
do kterých je příjemce dotace zapojen (příloha). Pokud nebyly realizovány žádné
projekty za předchozí 3roky, bude nahrazen soupis projektů čestným prohlášením.

7.

V případě zastoupení na základě plné moci - plná moc.

Žádost vyhotovil:
Datum vyhotovení žádosti:
Statutární orgán potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního programu
Ústeckého kraje, Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační program“ a potvrzuje
pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zařazením žádosti do databáze Ústeckého
kraje a se zveřejněním údajů o žádosti.

Datum podání žádosti:

Podpis osoby zastupující žadatele:
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Čestné prohlášení
Žadatel - příjemce dotace
Žadatel/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární zástupce:
Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu
Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto
čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje
ke dni podání žádosti:
-

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

-

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

-

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

Zároveň čestně prohlašuji, že
-

že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo,
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebyla
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na jeho majetek nebyla
nařízena exekuce;

-

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;

-

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;

-

že žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník

V ……………. dne ………………
………………………
razítko, podpis

bod 7.5 priloha 6.pdf k usnesení č. 017/6Z/2017

Čestné prohlášení
Žadatel - příjemce dotace
Žadatel/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární zástupce:

Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu
Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto
čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje
ke dni podání žádosti:
-

nerealizovala v průběhu předchozích 3 let žádné projekty za přispění Ústeckého kraje

-

toto prohlášení nahrazuje nedílnou přílohu žádosti dle Zásad pro poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje v čl. VI., odst. 2, písm.
k).

V ……………. dne ………………
………………………
razítko, podpis

bod 7.5 priloha 7.pdf k usnesení č. 017/6Z/2017

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

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Mgr. Martinem Klikou, MBA, 1. náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
na základě Pověření Ústeckého kraje ze dne 30. 11. 2016

Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
882733379/0800
(dále jako „Poskytovatel“)
a
Příjemce:
Název (jméno a příjmení):
Sídlo (místo podnikání, bydliště):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
(dále jako „Příjemce“)
zapsaný v………......rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka…....... /
v evidenci……..v……….Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu
uloženého na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
na poskytování sociální služby v programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby
2018 – malý dotační program“
(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“ nebo
„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.
Dotace je poskytována na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..
Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č….ze dne….
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na základě této smlouvy neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která
a) bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. ………………., pod UZ
(účelovým znakem) 00193, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do konce kalendářního roku, na který byla poskytnuta.
b) bude převedena příspěvkovým organizacím zřizovanými územními samosprávnými
celky ve splátkách platebním poukazem na běžné účty zřizovatele, a to prostřednictvím
účtu zřizovatele, ………………….., č.ú.: ………………, pod UZ (účelovým znakem) 00193,
za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do konce
kalendářního roku, na který byla poskytnuta.
Finanční podpora na registrované sociální služby je poskytnuta v souladu
s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č. 2012/21/EU, 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 (dále též
„Rozhodnutí EK“).
Pro služby s nadregionální působností přidán navíc tento odstavec:
Poskytovatel touto Smlouvou přistupuje k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně
podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností s tím, že finanční
podpora (dotace) na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací
platby hrazené příjemci v souladu s Rozhodnutím EK.
Dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby
hrazené Poskytovateli v souladu s Rozhodnutím EK.
Článek II.
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Účel, na který je dotace určena
doba, v níž má být dosaženo účelu
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
sociální služby (dále jen „Služba“) v rámci programu „Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby 2018 – malý dotační program“ dle poskytovatelem odsouhlaseného
Rozpočtu plánovaných nákladů, a to v rozsahu dále uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů. Rozpočet plánovaných nákladů je
nedílnou součástí ujednání této smlouvy, uložené ve spisu na Krajském úřadě Ústeckého
kraje odboru sociálních věcí.
Dotace se poskytuje v následujícím členění:
-

na službu ….. …….. Kč,

-

na službu ….. …….. Kč.

Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů na poskytování
sociální služby/sociálních služeb, uvedené/uvedených v bodě 15 Metodiky pro
poskytování dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu „Podpora Ústeckého
kraje na sociální služby 2018 – malý dotační program „ (dále jen „Metodika malého
programu“), v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální
služby zákonem o sociálních službách, a ve lhůtě uvedené v části II., bodu 4. této
Smlouvy, v souladu s Metodikou malého programu.
Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné náklady)
specifikované v bodě 14 Metodiky malého programu.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět pouze
postupem stanoveným čl. VIII. Zásad po písemném souhlasu poskytovatele. V těchto
případech nebude uzavírán dodatek ke smlouvě.
3. Termínem ukončení realizace Služby je 31. prosinec 2018. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace se poskytuje účelově (viz čl. II odst. 1 smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
nákladů, které vznikly žadateli v období realizace od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla
dotace poskytnuta a byly žadatelem uhrazeny v období od 1. 1. do 31. 12. roku, na který
byla dotace poskytnuta, s výjimkou zahrnutí souvisejících nákladů - mzdy, nájemné,
energie, telefon, internet, které budou uhrazeny do 31. 1. následujícího roku.
5. Dotace se poskytuje jednorázově.
6. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech Služby v maximální výši 30 %. Závazný finanční ukazatel musí
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Služby za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu.
Článek III.
Povinnosti příjemce, porušení rozpočtové kázně
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
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a) Použít dotaci za účelem poskytování Služby, pro který byla dotace poskytnuta,
a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem Služby, 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 celé
Služby.
e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že Služba je spolufinancována Ústeckým
krajem.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití dotace, a to do 30 dnů
od termínu ukončení realizace Služby (článek II. odst. 4 této smlouvy). Pokud byla
Služba realizována před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit
poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této
smlouvy. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční
vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín předložení závěrečné
zprávy nebo finančního vypořádání dotace na žádost příjemce prodloužen,
maximálně však o 10 kalendářních dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo dotace (číslo smlouvy u poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy),

-

popis realizace Služby,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy Služby,

-

přínos Služby pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení Služby,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů Služby,

-

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

-

přehled o prostředcích vrácených do rozpočtu poskytovatele.

g) Neprodleně písemně informovat odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo realizace podpořené
Služby, nejpozději však do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo.
h) V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizované Služby, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz čl. II
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odst. 7 smlouvy), je příjemce dotace povinen 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.
i)

Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla dotace
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.

j)

Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
Služby poskytnuta, v případě, že se Služba neuskuteční, nejpozději do7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.

k) V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok,
na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF
prostřednictvím grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace
přidělená na službu z rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení
bude použit poměr dvanáctin a podíl okamžité kapacity služby financované z ESF.
V případě získání podpory z ESF prostřednictvím individuálního projektu kraje, jehož
realizátorem je odbor sociálních věcí KÚÚK, bude dotace přidělená z rozpočtu kraje
ponechána maximálně ve výši potřebné povinné spoluúčasti v projektu.
l)

Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto smlouvou se postupuje dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů
a č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„kontrolní řád“). Při uplatnění sankcí za neoprávněné použití nebo zadržení dotace
se postupuje podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o rozpočtových pravidlech“). V rámci veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno
dodržení veškerých podmínek čerpání dotace včetně splnění podmínek
pro poskytnutí vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK.

m) Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu
s kontrolním řádem, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se
k poskytnuté dotaci a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění
kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí
a odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje a přizvané osoby dle
§ 6 kontrolního řádu.
n) Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
o) 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.
p) Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele dotace o následujících
změnách údajů uváděných v Žádosti, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo:
1. změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace,
2. změna bankovního účtu Příjemce,
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Údaje uvedené o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby,
telefonického spojení, e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna
rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů
povinně hlášených dle zákona o sociálních službách (na oddělení sociálních služeb
(registrace) odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje).
Poskytovatel registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně informovat odbor
sociálních věcí, oddělení plánování a rozvoje služeb Krajského úřadu Ústeckého
kraje, o změnách údajů uváděných v Žádosti.
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu
vyloučení možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné
veřejné podpory s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v závěrečném
vyúčtování vyjma nahlášení finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.
Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné
uzavírat dodatek ke Smlouvě.
q) 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.
r) Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
s) 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.
t)

V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, je příjemce
povinen vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků na účet, ze kterého byla dotace
poskytnuta.

Článek IV.
Sankce, 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 od doručení výpovědi. Ve
výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně bude vydáno
rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odstavce 3 zákona o sociálních službách, je
povinen do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,
ve kterém k těmto skutečnostem došlo, ohlásit tuto skutečnost Poskytovateli v písemné
formě a následně vrátit poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých
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služba nebyla realizována) zpět na účet Poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne
ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet
Poskytovatele je den jejich odepsání z účtu Příjemce. Ustanovení tohoto odstavce se
použije i v případě výpovědi smlouvy poskytovatelem.
3. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
4. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
5. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje Ministerstvo financí ČR.
Článek V.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že Služba
byla podpořena Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2.

Při propagaci Služby typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že Službu 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 Programu tj. do 31. 12. 2018:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci Služby,
b) verbální prezentace Poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce propagující Službu, včetně prezentace
moderátorem akce,
c) oficiální pozvání zástupců Poskytovatele na výše uvedené akce,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace Služby) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací Služby).

5.

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.
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Článek VI.
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. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
var. 2 – Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv,
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. 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: ……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
var. 3 – Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
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 o rozpočtových pravidlech, správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce obdrží jedno vyhotovení.
5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto …….. Ústeckého kraje
usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Martinem Klikou, MBA,
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření

Příjemce
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Nákladový rozpočet sociální služby
Název organizace:
IČ:
Název služby:
Druh služby:
Registrační číslo služby:
1.
Druh finančních prostředků

2.

3.

4.

Plánované náklady v
roce 2018 v Kč

Požadavek od Ústeckého
kraje na rok 2018 Kč

Úprava rozpočtu dle
přidělené dotacena rok
2018

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
1.1. Pracovní smlouvy
1.2. Dohody o pracovní činnosti
1.3. Dohody o provedení práce
1.4. Jiné osobní náklady
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
2.1. Dlouhodobý majetek
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč
2.2. Potraviny
2.3. Kancelářské potřeby
2.4. Pohonné hmoty
2.5. Jiné spotřebované nákupy
2.6. Služby
2.6.1. Energie
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje
2.6.3. Nájemné
2.6.4. Právní a ekonomické služby
2.6.5. Školení a kurzy
2.6.6. Opravy a udržování
2.6.7. Cestovní náhrady
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
2.6.10. Jiné
2.7. Odpisy
2.8. Ostatní náklady

Místo a datum:

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
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Čestné prohlášení
Žadatel - příjemce dotace
Žadatel/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární zástupce:
Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu
Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto
čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje
ke dni podpisu smlouvy:
-

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

Zároveň čestně prohlašuji, že
-

u příloh uvedených pod písmeny a) až d) v Metodice programu malého dotačního
programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační program
uložených ve spisu na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
nedošlo ke změně.

V ……………. dne ………………
………………………
razítko, podpis
V případě, že v některé z příloh pod písmeny a) až d) došlo ke změně, uvede žadatel tuto
skutečnost do tohoto čestného prohlášení a zároveň doloží dokumenty potvrzující tuto
změnu k podpisu smlouvy.
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora Ústeckého kraje na sociální služby - malý dotační program 2018"
Závěrečná zpráva a záložky k vyúčtování dotace se vyplňují za každou službu zvlášť

Příjemce dotace:
Služba (ID):
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:
Výše celkových nákladů projektu (Kč):
Výše přidělené dotace (Kč):
Závazný ukazatel dle čl. II bod 6 smlouvy (%):
Účel dotace:

Popis postupu realizace projektu vč. časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Datum :

Podpis a razítko organizace:

Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů po ukončení
realizace projektu, tj. nejpozději do 30. ledna 2018.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační program"

Příjemce dotace:

název a adresa organizace dle registrace

Služba (ID): druh služby - př. terénní programy (ID: 1234567)
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:

SML171234

Výše celkových nákladů projektu (Kč):

ze všech zdrojů financování na celý projekt (př. 1 500 000.-Kč)

Výše přidělené dotace (Kč): přijatá krajská dotace - dle Smlouvy celková výše za všechny služby (př. 400 000,-Kč)

Závazný ukazatel dle čl. II bod 6 smlouvy (%): 26,7%
Účel dotace:

Popis postupu realizace projektu vč. časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Datum :

Podpis a razítko organizace:

Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů po ukončení
realizace projektu, tj. nejpozději do 30. ledna 2018.

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační program
Souhrnná tabulka

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační program
dotační program:
číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):
organizace:
IČ:
sídlo:

Ukazatel

Poskytnuto
k 31.12.2…

b
Neinvestiční dotace celkem
v tom:
jednotlivé sociální služby
dle ID

1

Vráceno
v průběhu roku
na
účet kraje

Skutečně
použito
k 31.12.2...

2
0

vratka dotace

3
0

4 =1-2-3
0

0
0
0
0
0

Vysvětlivky:
ve sloupci b) jednotlivými sociálními službami se rozumí registrované sociální služby uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace, na něž byla dotace přidělena
sloupec 1 - uvádí se výše dotace stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace
sloupec 2 - vyplňuje se, pokud Příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání
sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků Příjemcem z poskytnuté dotace k 31.12. roku, na který byla dotace poskytnuta
sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil:
Datum a podpis:

0

Kontroloval:
Datum a podpis:

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační program
Zdroje financování

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační program
dotační program:
číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):
organizace:
IČ:
sídlo:

Ukazatel

Celkové náklady

b

1

Neinvestiční dotace celkem
v tom:
jednotlivé sociální služby
dle ID

Dotace od KÚÚK v
rámci programu
Podpora Ústeckého
kraje na sociální
služby 2018 – malý
dotační program
2

0

0

Fondy
zdravotních
pojišťoven

Úhrady
uživatelů

3

4

0

0

Dotace krajejiné

Dotace od obcí

5

6

0

Příspěvky od ÚP

Příspěvek od
zřizovatele

Strukturál
ní fondy

Resorty
stání
správy

7

8

9

10

0

Vysvětlivky:
ve sloupci b) jednotlivými sociálními službami se rozumí registrované sociální služby uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace, na něž byla dotace přidělena dle ID
sloupec 1 - uvádí se celkové náklady služby v rozsahu základní činnosti vzniklé v roce, na který byla dotace přidělena
sloupec 2 - uvádí se výše dotace vyčerpané v roce, na který byla přidělena, přičemž nesmí převyšovat výši dotace stanovenou v čl. I bodu 1 Smlouvy
sloupec 5 - uvádí se výše dotace přidělená z jiných dotačních titulů kraje

Sestavil:
Datum a podpis:

0

0

0

Jiné

11
0

0

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační program
dílčí čerpání rozpočtu sociální služby (ID sociální služby)
Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační program
dotační program:
číslo smlouvy poskytovatele:
organizace:
IČ:
sídlo:
celkové příjmy/výnosy projektu v roce 2018 (Kč)
celkové náklady/výdaje projektu v roce 2018 (Kč)

Dotace Ústeckého kraje
Rozpočtová položka
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

dotace poskytnutá
Ústeckým krajem

Celkové náklady (Kč)
0

z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
0
1.1. Pracovní smlouvy
1.2. Dohody o pracovní činnosti
1.3. Dohody o provedení práce
1.4. Jiné osobní náklady
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
0
2.1. Dlouhodobý majetek
0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč
2.2. Potraviny
2.3. Kancelářské potřeby
2.4. Pohonné hmoty
2.5. Jiné spotřebované nákupy
2.6. Služby
0
2.6.1. Energie
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje
2.6.3. Nájemné
2.6.4. Právní a ekonomické služby
2.6.5. Školení a kurzy
2.6.6. Opravy a udržování
2.6.7. Cestovní náhrady
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
2.6.10. Jiné
2.7. Odpisy
2.8. Ostatní náklady
Poznámka č. 1 položky ve sloupci "dotace poskytnutá Ústeckým krajem" nesmí být vyšší než položky ve sloupci "částka hrazená z dotace Ústeckého kraje (Kč)"

Místo a datum:

částka hrazená z dotace
Ústeckého kraje (Kč)

Vratka
(Kč)

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
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Dotační program
„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018“
Název dotačního programu
„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018“ (dále jen „Prorodinný
program“)
Prorodinný program vychází z oblasti podpory definované v čl. I. bod 2) písm. e)
Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). V souladu s výše uvedeným odkazem na oblast
podpory definované v Zásadách se jedná o podporu prorodinných aktivit. Dotační
program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /Z/2017 ze dne . .
2017 dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).
Účel finanční podpory (dotace) a důvody podpory stanoveného účelu
Poskytnutí podpory dle Prorodinného programu je v souladu se strategickými
dokumenty Ústeckého kraje, tj. Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji na období 2016-2018 (Cíl 1.6 – Podpořit jiné formy pomoci
v návaznosti poskytovaných sociálních služeb.) a Programem rozvoje Ústeckého
kraje 2014 – 2020.
Předmětem podpory jsou aktivity zaměřené na podporu rodiny, tj. poradenství,
vzdělávací a tréninkové aktivity s cílem zvýšení rodičovských kompetencí,
poradenství v oblasti rodiny a rodičovství; provozované v mateřských a rodinných
centrech.
V rámci tohoto okruhu podpory nebudou podpořeny jesle, mateřské školy, hlídání
dětí, vzdělávací a rekvalifikační kurzy (např. jazykové nebo PC kurzy) a kulturní
aktivity.
Prorodinný program se nevztahuje na registrované sociální služby uvedené v zákoně
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o sociálních službách“), a aktivity vztahující se na doprovázení pěstounů.
Okruh způsobilých žadatelů
-

spolky nebo pobočné spolky, ústavy a jiné právnické osoby, osoby,
které naplňují znaky veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

-

církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon
o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších
předpisů,

-

školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
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-

příspěvkové organizace dle zákona o rozpočtových pravidlech, které
nejsou zřízeny Ústeckým krajem,

-

osoby samostatně výdělečně činné.

Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky a realizace
jím poskytovaných aktivit na území Ústeckého kraje (dále též „ÚK“).
Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře
U hospodářské činnosti je podpora poskytována v souladu s nařízením 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 (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013,
s. 1).“
U nehospodářské činnosti se poskytnutím dotace na základě této Smlouvy
poskytovatel podílí na financování nákladů nezbytných k zajištění poskytování
tzv. navazujících aktivit na sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o sociálních službách“). Podpořená činnost poskytovatele sociálních služeb nemá
hospodářskou povahu a podpora této činnosti navíc neovlivňuje obchod mezi
členskými státy EU. Proto je dotace na základě této Smlouvy poskytována v režimu
nezakládajícím veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování
Evropské unie – příjemce je povinen důsledně vést oddělené účetnictví.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků a výše spoluúčasti
příjemce dotace
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje
na Prorodinný program činí 500.000,- Kč.
Maximální podíl dotace kraje je 40 % z celkových uznatelných nákladů služeb
zahrnutých v žádosti.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. dotace ze státního
rozpočtu, dotace obcí nebo vlastní zdroje příjemce dotace. Dotaci poskytnutou
v rámci jiného dotačního programu ÚK nelze pro tento účel započítat do jiných
zdrojů.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje jedné organizaci v rámci
dotačního programu je 30.000 Kč a maximální výše dotace je 60.000 Kč na jednu
aktivitu. Minimální výše dotace může být snížena s ohledem na počet žádostí/aktivit
a alokovaných prostředků.
Forma dotace: neinvestiční.
Termín vyhlášení dotačního programu – zveřejnění na úřední desce
10. 7. 2017
Podávání žádostí o dotaci
14. 8. – 31. 8. 2017
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Způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2018 musí být zpracována výlučně
prostřednictvím
internetové
aplikace
v
Katalogu
sociálních
služeb,
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/, včetně příloh žádosti, které budou naskenovány.
Vzor žádosti je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje (www.krustecky.cz / Sociální péče / Dotační programy kraje / Dotační program „Podpora
Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018“).
Do dotačního řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném
termínu prostřednictvím internetové aplikace v Katalogu sociálních služeb. Ústecký
kraj nehradí žadatelům náklady spojené se zpracováním žádosti a předložením
žádosti.

Nedílné přílohy žádosti dle čl.: VI. odst. 2 Zásad jsou zejména:
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, doklad o živnostenském oprávnění, zřizovací listina),
a to v kopii;
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
zastupovat 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
nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
na jeho majetek nebyla nařízena exekuce; nebyla zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů; na 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 statutárního orgánu žadatele právnická
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g)

h)

i)

j)
k)

osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále;
čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti, a to v originále;
čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky
po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního
prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze
považovat posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále;
čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči rozpočtu kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu
předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále;
čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu
a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník, a to v originále;
soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla
smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté
dotace, a to v originále včetně informace o případných dalších
žádostech tohoto projektu uplatněných u poskytovatele v daném roce.

Posuzování žádostí a kritéria hodnocení pro stanovení výše dotace
Věcné hodnocení žádostí probíhá prostřednictvím pracovníků odboru sociálních věcí
KÚÚK. Hodnotitel potvrdí svou nepodjatost vůči organizacím, jejichž žádosti o dotaci
posuzuje, čestným prohlášením. Posudek hodnotitele musí být objektivní, doložitelný
a kvalitně zpracovaný.
Hodnotitel se při své činnosti řídí schválenými a platnými podklady, tj.: Zásadami
a specifickými podmínkami obsaženými ve vyhlášení Prorodinného programu. Tyto
materiály jsou pro práci hodnotitele závazné.
K věcnému hodnocení jsou postoupeny jen ty žádosti, které nebyly vyřazeny
z dotačního řízení pro formální nedostatky.
Alokovaná částka bude rozdělena alikvotně mezi aktivity, u kterých nebyly žádosti
vyřazeny z dotačního řízení pro formální nedostatky. Žadateli nebude na aktivitu
vyplacena vyšší dotace, než je požadovaná částka snížená o neuznatelné náklady.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který není definován jako neuznatelný (viz
níže), 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 uhrazen do konce realizace projektu,
d) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho
účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený
prvotními podpůrnými doklady,
4

e) náklad byl vynaložen v souladu s pravidly EU o veřejné podpoře.

Neuznatelný náklad je náklad na:
 pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
 dlužný úrok,
 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).
Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu jednorázově
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 o rozpočtových pravidlech.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada,
resp. Zastupitelstvo Ústeckého kraje v předpokládaném termínu do konce roku 2017.
Po vydání ověřeného usnesení rady/zastupitelstva budou zveřejněny výsledky
dotačního řízení.
Úspěšní žadatelé o dotaci budou informováni o výši přidělené dotace a budou
vyzvání k poskytnutí podkladů potřebných pro zpracování smlouvy. Dále budou
informováni o postupu při kompletaci smlouvy a jejím zaslání poskytovateli.
Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit při podpisu smlouvy:
a) kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané
činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu,
výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
b) nákladové rozpočty jednotlivých aktivit upravené na základě výše přiznané
dotace (Příloha č. 5)
c) čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (Příloha č. 6)
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V případě, že žadatel nedoloží k podpisu smlouvy shora uvedené doklady, nebude
s ním smlouva uzavřena.
Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech právní
nárok.
Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, zajistí příslušný odbor bez zbytečného odkladu
po rozhodnutí příslušného orgánu kraje sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti – viz odst. 11 čl. IX. Zásad.
Konzultační místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Fünfkirchlerová, tel.: 475 657 590, e-mail: funfkirchlerova.p@krustecky.cz
Přílohy č. 1 – Žádost o dotaci – VZOR
Příloha č. 2 – Smlouva – VZOR
Příloha č. 3 – Čestná prohlášení – VZOR
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení k žádosti (místo přílohy k) soupisu projektů) - VZOR
Příloha č. 5 – Rozpočet plánovaných nákladů – VZOR
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis – VZOR
Příloha č. 7 - Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
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bod 7.6 priloha 2.pdf k usnesení č. 018/6Z/2017

Dotační program
„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných
aktivit 2018“

1. Identifikační údaje
Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních služeb
Název žadatele
Právní forma
IČ

DIČ

Sídlo (adresa) žadatele
Ulice
Obec
Tel.
Fax
Webová stránka

Č.p/č.orient.
PSČ
Mobil
Email

Registrace
(Občanská sdružení uvedou číslo a datum registrace u Ministerstva vnitra, spolky a ústavy zřízené dle nového občanského
zákoníku datum a číslo zapsání do veřejného rejstříku, obecně prospěšné společnosti datum, oddíl, vložku a název krajského
soudu, v jehož rejstříku jsou zapsány, církevní právnické osoby datum a číslo evidence na Ministerstvu kultury, jiné typy
subjektů odpovídající registraci):

Bankovní spojení
Název banky žadatele
Číslo účtu žadatele
Kód banky

Osoby zastupující žadatele
Osoba

Funkce

Právní důvod zastoupení

Statutární zástupce (zástupci)
Jméno, titul, funkce

Adresát rozhodnutí

Kontaktní adresa
Telefon/Fax
E-mail

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

Osoby s podílem v právnické osobě žadatele (fyzické osoby):
Osoba

Výše podílu
Kč

Osoby s podílem v právnické osobě žadatele (právnické osoby)
Osoba

IČ

Výše podílu
Kč

Právnické osoby, v nichž má přímý podíl právnická osoba žadatele:
Název
IČ

Výše podílu
Kč

2. Požadavek na dotaci Ústeckého kraje 2018
Požadovaná částka (výše dotace v Kč)
Celkové náklady v
roce 2018 (Kč)

Požadovaná dotace
Ústeckého kraje na rok 2018 Tj. % z celkových nákladů
(Kč)

Účel, na který chce žadatel dotaci použít:

Nehodící se variantu škrtněte
A) Aktivita je hospodářskou činností a dotace bude poskytnuta v souladu s nařízením 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

(Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).
B) Aktivita není hospodářskou činností a podpora této činnosti neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU.
Proto bude dotace poskytována v režimu nezakládajícím veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy
o fungování Evropské unie.

Odůvodnění žádosti (předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu)

Územní působnost
Doba, v níž má být dosaženo účelu:
Termín zahájení

Počet měsíců
realizace

Termín ukončení

3. Popis aktivity
Název aktivity
Cílová skupina osob, pro které je aktivita určena:
Typ cílové
skupiny

Věková Kategorie

Upřesnění

Převažující cílová skupina

Časový rozsah aktivity:

Místo realizace aktivity:

Počet osob, kterým aktivita
pomůže

Zejména popište prostory, ve kterých je/bude aktivita realizována, jak jsou splněny specifické podmínky pro
realizaci aktivity (např. akreditace, …), jaké jsou vaše vlastnické, resp. uživatelské vztahy k prostorám.

Popis realizace aktivity:

Další údaje o aktivitě:
Uveďte zejména informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší žádosti.

Personální zajištění aktivity:

6. Zdroje financování služby
Finanční zdroj
Dotace od krajů (ze státního
rozpočtu-MPSV)
Dotace od MPSV
Příspěvky od úřadů práce
Dotace od obcí
Příspěvek od zřizovatele - obce

Skutečnost v roce
2016 (Kč)

Předpoklad v roce
2017 (Kč)

Plán na rok 2018

Příspěvek od zřizovatele - kraje
Dotace od krajů
Úhrady od uživatelů služby
Fondy zdravotních pojišťoven
Resorty státní správy (uveďte jaký)
Dotace - strukturální fondy
Pěstounská péče - dohoda o výkonu
Jiné zdroje (specifikovat)
Celkem

Rozpočet aktivity (neinvestiční náklady) a požadavek od Ústeckého kraje na rok 2018 podle nákladových
položek
(Vyplňuje se za každou aktivitu zvlášť)
Název a číslo aktivity:

Nákladová položka

1. Provozní náklady celkem

Přidělená
Náklad
dotace od
Předpokládan
y na
Ústeckéh
é náklady na
rok
o kraje na
rok 2017 (Kč)
2018
rok 2017
(Kč)
(Kč)

Poznámka slovní
Požadave
komentář
k od
(u položek,
Ústeckéh
na které je
o kraje na
žádána
rok 2018
dotace
(Kč)
kraje, nutno
vyplnit)

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2. Nemateriálové náklady celkem

0

0

0

0

1.2.1

0

0

0

0

1.1. Materiálové náklady celkem

z toho:

- potraviny
- kancelářské
potřeby
- vybavení
(DDHM)
- pohonné hmoty
- ostatní
materiálové
náklady

z toho:

Energie

- elektřina
- plyn

- vodné, stočné
- jiné
Opravy a
udržování

1.2.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Osobní náklady
celkem

0

0

0

0

2.1. Mzdové náklady

0

0

0

0

0

0

0

0

z toho:

- opravy a
udržování budov
- opravy a
udržování aut
- ostatní konkretizujte
1.2.3
z toho:

Cestovné

1.2.4

- cestovné
zaměstnanců
- cestovné
klientů
Ostatní služby

- telefony
- poštovné
- internet
- nájemné
- právní a
ekonomické
služby

z toho:

- školení a
vzdělávání
- pořízení DDNM
do Kč 60 tis.
- jiné ostatní
služby

z toho:

z toho:

1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte

- daně a poplatky
-

- hrubé mzdy
- OON na DPČ
- OON na DPP
- ostatní mzdové
náklady

2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění
2.3. Ostatní sociální náklady
Celkové náklady na realizaci aktivity

8. Nedílné přílohy žádosti
Typ přílohy

1.

U právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. VOR, výpis z
registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, ŽL,
ZL).

2.

Doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního orgánu právnické osoby, současně s
dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele o dotaci navenek (podepisování
smluv).

3.

Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ.

4.

Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva).

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 nebo byla zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů.

5.

Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem činnosti/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.

5.

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.

5.

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.

5.

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.

5.

Čestné prohlášení, že žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí
jako prostředník

6.

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. Přehled projektů financovaných z ESF, do kterých je příjemce
dotace zapojen (příloha). Pokud nebyly realizovány žádné projekty za předchozí 3roky, bude
nahrazen soupis projektů čestným prohlášením.

7.

V případě zastoupení na základě plné moci - plná moc.

Žádost vyhotovil:
Datum vyhotovení žádosti:
Statutární orgán potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního programu
Ústeckého kraje, Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018“ a potvrzuje pravdivost uváděných
údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zařazením žádosti do databáze Ústeckého kraje a se zveřejněním údajů o
žádosti.

Datum podání žádosti:

Podpis osoby zastupující žadatele:

bod 7.6 priloha 3.pdf k usnesení č. 018/6Z/2017

Čestné prohlášení
Žadatel - příjemce dotace
Žadatel/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární zástupce:
Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu
Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto
čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje
ke dni podání žádosti:
-

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

-

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

-

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

Zároveň čestně prohlašuji, že
-

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 nebo byla
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na jeho majetek nebyla
nařízena exekuce; nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů; na jeho majetek nebyla nařízena exekuce;

-

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

-

že žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník

V ……………. dne ………………
………………………
razítko, podpis

bod 7.6 priloha 4.pdf k usnesení č. 018/6Z/2017

Čestné prohlášení
Žadatel - příjemce dotace
Žadatel/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární zástupce:

Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu
Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto
čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje
ke dni podání žádosti:
-

nerealizovala v průběhu předchozích 3 let žádné projekty za přispění Ústeckého kraje

-

toto prohlášení nahrazuje nedílnou přílohu žádosti dle Zásad pro poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje v čl. VI., odst. 2, písm.
k).

V ……………. dne ………………
………………………
razítko, podpis

bod 7.6 priloha 5.pdf k usnesení č. 018/6Z/2017

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

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Mgr. Martinem Klikou, MBA, 1. náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
na základě Pověření Ústeckého kraje ze dne 30. 11. 2016

Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
882733379/0800
(dále jako „Poskytovatel“)
a
Příjemce:
Název (jméno a příjmení):
Sídlo (místo podnikání, bydliště):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
(dále jako „Příjemce“)
zapsaný ve veřejném rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka…....... / v
živnostenském rejstříku u ………. (výpis z veřejného / živnostenského rejstříku příjemce tvoří
přílohu č. 2 k této smlouvě)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
na poskytování aktivit v programu
„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018“
(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“ nebo
„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.
Dotace je poskytována na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..
Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje příjemci v souladu s usnesením
………… č. ….. ze dne …….neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. ………………., pod
UZ (účelovým znakem) 00192, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do konce kalendářního roku, na který byla poskytnuta.
U hospodářské činnosti je podpora poskytnuta v souladu s nařízením 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 (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013,
s. 1).“
U nehospodářské činnosti se poskytnutím dotace na základě této Smlouvy
poskytovatel podílí na financování nákladů nezbytných k zajištění poskytování tzv.
navazujících aktivit na sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních
službách“). Podpořená činnost poskytovatele sociálních služeb nemá
hospodářskou povahu a podpora této činnosti navíc neovlivňuje obchod mezi
členskými státy EU. Proto je dotace na základě této Smlouvy poskytována v režimu
nezakládajícím veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy
o fungování Evropské unie – příjemce je povinen důsledně vést oddělené
účetnictví.
Článek II.
Účel, na který je dotace určena
doba, v níž má být dosaženo účelu
1. Dotace je příjemci poskytnuta za účelem realizace aktivity v rámci programu „Podpora
Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018“ dle poskytovatelem
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odsouhlaseného Rozpočtu plánovaných nákladů, a to v rozsahu dále uvedeného
procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů. Rozpočet
plánovaných nákladů je nedílnou součástí ujednání této smlouvy. Dotace se poskytuje
v následujícím členění:
-

na aktivitu….. …….. Kč,

-

na aktivitu ….. …….. Kč.

V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady:
Neuznatelný náklad je náklad na:











pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
dlužný úrok,
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).

Dále náklady spojené s hlídáním dětí (včetně jeslí a mateřských škol), s realizací
jazykových, vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů a kulturních aktivit.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
-

vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
vznikl příjemci v přímé souvislosti s poskytováním aktivity ve schváleném období
realizace,
byl uhrazen do konce realizace aktivity,
byl vynaložen v souladu s pravidly EU o veřejné podpoře
byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních dokladech,
je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.

2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět pouze
postupem stanoveným čl. VIII Zásad po písemném souhlasu poskytovatele.
3. Termínem ukončení realizace aktivity je 31. prosinec 2017. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace se poskytuje účelově (viz čl. II odst. 1 smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací aktivity a vzniklých v době
do 31. prosince 2017. Datem účinnosti uznatelných nákladů je 1. leden 2017.
5. Dotace se poskytuje jednorázově.
6. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech aktivity v maximální výši 40 %. Závazný finanční ukazatel musí být
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dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům aktivity za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu.
Článek III.
Povinnosti příjemce, porušení rozpočtové kázně
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem poskytování aktivity, pro který byla
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.

dotace

b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem aktivity, 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 celé
aktivity.
e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že aktivita je spolufinancována Ústeckým
krajem.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití dotace, a to do 30 dnů
od termínu ukončení realizace aktivity (článek II. odst. 4 této smlouvy). Pokud byla
aktivita realizována před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit
poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této
smlouvy. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční
vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín předložení závěrečné
zprávy nebo finančního vypořádání dotace na žádost příjemce prodloužen,
maximálně však o 10 kalendářních dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo dotace (číslo smlouvy u poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy),

-

popis realizace aktivity,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy aktivity,

-

přínos aktivity pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení aktivity,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů aktivity,

-

přehled nákladů aktivity hrazených z dotace v členění dle účelového určení,
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-

přehled o prostředcích vrácených do rozpočtu poskytovatele,

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem).

g) Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet aktivity a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence.
h) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor sociálních věcí
Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách, týkajících se identifikace
příjemce nebo realizace podpořené aktivity.
i)

V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizované aktivity, 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.

j)

Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla dotace
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.

k) Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
aktivity poskytnuta, v případě, že se aktivita neuskuteční, nejpozději do7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
l)

V případě, že příjemce obdrží ode dne podpisu této smlouvy finanční prostředky na
zajištění stejného uznatelného nákladu v rámci jakéhokoliv individuálního projektu
Ústeckého kraje financovaného z Operačního programu Zaměstnanost (ESF),
je povinen vrátit alikvotní část dotace na účet, z něhož mu byla dotace poskytnuta.
Alikvotní část se přitom počítá na jednotlivé měsíce poměrem dvanáctin.

m) Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto smlouvou se postupuje dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů
a č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„kontrolní řád“). Při uplatnění sankcí za neoprávněné použití nebo zadržení dotace
se postupuje podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o rozpočtových pravidlech“) V rámci veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno
dodržení veškerých podmínek čerpání dotace.
n) Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu
s kontrolním řádem, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících
se k poskytnuté dotaci a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru
sociálních věcí a odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje a přizvané osoby
dle §6 kontrolního řádu.
o) Zadávat veřejné zakázky v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných
zakázek, pokud se na něho vztahují.
p) Veškeré změny týkající se tohoto smluvního vztahu neprodleně písemně oznámit
poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena číslovaným
písemným dodatkem k původní smlouvě.
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q) 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.
r) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátit
poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků na účet, ze kterého byla dotace poskytnuta.

Článek IV.
Sankce, 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 od doručení výpovědi.
2. V případě, že příjemce realizaci aktivity nezahájí, přeruší nebo předčasně ukončí,
je povinen bez zbytečného odkladu písemně ohlásit tuto skutečnost poskytovateli a vrátit
poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých aktivita nebyla
realizována) zpět na účet poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit.
Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet
poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce dotace. V případě, že příjemce
nevrátí poskytnuté finanční prostředky ve stanovené lhůtě, jedná se o porušení
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech
a poskytovatel zahájí další kroky k jejich vymáhání. Ustanovení tohoto odstavce se
použije i v případě výpovědi smlouvy poskytovatelem.
3. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje Ministerstvo financí ČR.
Článek V.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že aktivita
byla podpořena Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2.

Při propagaci aktivity typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že aktivitu podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“)
v provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
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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 aktivity tj. do 31. 12. 2018:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci aktivity,
b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace aktivity) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací aktivity),

5.

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.
Článek VI.
Ostatní ujednání

1. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (názvu), identifikačního čísla, adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje. (Tato
smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně
3 let ode dne zveřejnění).
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech, správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Smlouva bude včetně všech jejich dodatků uveřejněna Poskytovatelem v souladu s § 3
odst. 2 písm. i) a § 8 odst. 5 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) v registru smluv.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce obdrží jedno vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru
smluv.
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7. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto …….. Ústeckého kraje
usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

……………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Martin Klika MBA, 1. náměstek
hejtmana
na základě pověření

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 – Výpis z obchodního rejstříku příjemce (Výpis ze živnostenského rejstříku
příjemce, z ….. evidence)
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Rozpočet plánovaných nákladů
(Vyplňuje se za každou aktivitu zvlášť)
Název a číslo aktivity

Nákladová položka

1. Provozní náklady celkem

Předpokládané
náklady na rok
2017 (Kč)

Přidělená
dotace od
Ústeckého
kraje na rok
2017 (Kč)

Náklady
na rok
2018
(Kč)

Poznámka - slovní
Požadavek od
komentář (u
Ústeckého
položek, na které je
kraje na rok
žádána dotace
2018 (Kč)
kraje, nutno
vyplnit)

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2. Nemateriálové náklady celkem

0

0

0

0

1.2.1

0

0

0

0

0

0

0

0

z toho:

1.1. Materiálové náklady celkem

Energie
z toho:

1.2.2

- potraviny
- kancelářské potřeby
- vybavení (DDHM)
- pohonné hmoty
- ostatní materiálové
náklady

- elektřina
- plyn
- vodné, stočné
- jiné
Opravy a udržování

Úprava rozpočtu
dle přidělené
dotace na rok 2018
(Kč)

z toho:

1.2.3

- opravy a udržování budov
- opravy a udržování aut
- ostatní - konkretizujte
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Osobní náklady
celkem

0

0

0

0

2.1. Mzdové náklady

0

0

0

0

z toho:

Cestovné

1.2.4

- cestovné zaměstnanců
- cestovné klientů

z toho:

Ostatní služby

- telefony
- poštovné
- internet
- nájemné
- právní a ekonomické služby
- školení a vzdělávání
- pořízení DDNM do Kč 60
tis.
- jiné ostatní služby

z toho:

z toho:

1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte

- daně a poplatky
-

- hrubé mzdy
- OON na DPČ
- OON na DPP
- ostatní mzdové náklady

2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění

2.3. Ostatní sociální náklady
Celkové náklady na realizaci aktivity

0

0

0

0
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Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Název žadatele
Sídlo / Adresa žadatele
IČ

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na
rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita
(např. 1. 4. 2012 - 31. 3. 2013; 1. 4. 2013 - 31. 12. 2013):
………………………………………………………………………………………………………………………….
1

2. Podniky propojené s žadatelem o podporu
2

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

Sídlo/Adresa

1

IČ

Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost,
tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu.
2
Více o propojeném podniku - v 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.

1

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

Sídlo

IČ

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
5

nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením ) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČ

6

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita . Podniku (žadateli)
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
Datum poskytnutí

Částka v Kč

Poskytovatel

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
5. Žadatel níže svým podpisem
 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
 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;

3

Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
5
Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
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 č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014).
4

2

 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji
7
8
správci a zpracovateli , kterým je Ústecký kraj, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to
po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

7

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.
8
Zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.

3
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018“
Závěrečná zpráva a záložky k vyúčtování dotace se vyplňují za každou aktivitu zvlášť

Příjemce dotace:
Služba (ID):
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:
Výše celkových nákladů projektu (Kč):
Výše přidělené dotace (Kč):
Závazný ukazatel dle čl. II bod 6 smlouvy (%):
Účel dotace:

Popis postupu realizace projektu vč. časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Datum :

Podpis a razítko organizace:

Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů po ukončení
realizace projektu, tj. nejpozději do 30. ledna 2018.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018“

Příjemce dotace:

název a adresa organizace dle registrace

Služba (ID): druh služby - př. terénní programy (ID: 1234567)
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:

SML171234

Výše celkových nákladů projektu (Kč):

ze všech zdrojů financování na celý projekt (př. 1 500 000.-Kč)

Výše přidělené dotace (Kč): přijatá krajská dotace - dle Smlouvy celková výše za všechny služby (př. 400 000,-Kč)

Závazný ukazatel dle čl. II bod 6 smlouvy (%): 26,7%
Účel dotace:

Popis postupu realizace projektu vč. časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Datum :

Podpis a razítko organizace:

Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů po ukončení
realizace projektu, tj. nejpozději do 30. ledna 2018.

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018“
Souhrnná tabulka

„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018“

dotační program:
číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):
organizace:
IČ:
sídlo:

Ukazatel

b
Neinvestiční dotace celkem
v tom:
jednotlivé aktivity

Vráceno
v průběhu roku
na
účet kraje

Poskytnuto
k 31.12.2…

1

Skutečně
použito
k 31.12.2...

2
0

vratka dotace

3
0

4 =1-2-3
0

0
0
0
0
0

Vysvětlivky:
ve sloupci b) jednotlivé aktivity uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace, na něž byla dotace přidělena
sloupec 1 - uvádí se výše dotace stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace
sloupec 2 - vyplňuje se, pokud Příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání
sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků Příjemcem z poskytnuté dotace k 31.12. roku, na který byla dotace poskytnuta
sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil:
Datum a podpis:

0

Kontroloval:
Datum a podpis:

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018“
Zdroje financování

dotační program:
číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):
organizace:
IČ:
sídlo:

Ukazatel

Celkové náklady

b

1

Neinvestiční dotace celkem
v tom:
jednotlivé aktivity

„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018“

Dotace od KÚÚK v
rámci programu
Podpora Ústeckého
kraje na sociální
služby 2018 – malý
dotační program
2

0

0

Fondy
zdravotních
pojišťoven

Úhrady
uživatelů

3

4

0

0

Dotace krajejiné

Dotace od obcí

5

6

0

Vysvětlivky:
ve sloupci b) jednotlivé aktivity uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace, na něž byla dotace přidělena
sloupec 1 - uvádí se celkové náklady služby v rozsahu základní činnosti vzniklé v roce, na který byla dotace přidělena
sloupec 2 - uvádí se výše dotace vyčerpané v roce, na který byla přidělena, přičemž nesmí převyšovat výši dotace stanovenou v čl. I bodu 1 Smlouvy
sloupec 5 - uvádí se výše dotace přidělená z jiných dotačních titulů kraje

Sestavil:
Datum a podpis:

0

Příspěvky od ÚP

Příspěvek od
zřizovatele

Strukturál
ní fondy

Resorty
stání
správy

7

8

9

10

0

0

0

Jiné

11
0

0

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018“
dílčí čerpání rozpočtu sociální služby (ID sociální služby)
„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018“
dotační program:
číslo smlouvy poskytovatele:
organizace:
IČ:
sídlo:
celkové příjmy/výnosy projektu v roce 2018 (Kč)
celkové náklady/výdaje projektu v roce 2018 (Kč)

Dotace Ústeckého kraje
Rozpočtová položka
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

dotace poskytnutá
Ústeckým krajem

Celkové náklady (Kč)
0

z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
0
1.1. Pracovní smlouvy
1.2. Dohody o pracovní činnosti
1.3. Dohody o provedení práce
1.4. Jiné osobní náklady
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
0
2.1. Dlouhodobý majetek
0
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč
2.2. Potraviny
2.3. Kancelářské potřeby
2.4. Pohonné hmoty
2.5. Jiné spotřebované nákupy
2.6. Služby
0
2.6.1. Energie
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje
2.6.3. Nájemné
2.6.4. Právní a ekonomické služby
2.6.5. Školení a kurzy
2.6.6. Opravy a udržování
2.6.7. Cestovní náhrady
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
2.6.10. Jiné
2.7. Odpisy
2.8. Ostatní náklady
Poznámka č. 1 položky ve sloupci "dotace poskytnutá Ústeckým krajem" nesmí být vyšší než položky ve sloupci "částka hrazená z dotace Ústeckého kraje (Kč)"

Místo a datum:

částka hrazená z dotace
Ústeckého kraje (Kč)

Vratka
(Kč)

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Bod 7.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 019/6Z/2017

Dotační program
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky
2018“
Název dotačního programu
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2018“ (dále jen
„Protidrogový program“)
Protidrogový program vychází z oblasti podpory definované v čl. I. bod 2) b) a e)
Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) V souladu s výše uvedenými odkazy na oblasti
podpory definované v Zásadách se jedná o podporu aktivit v oblasti sociálních
služeb. Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č…./Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o rozpočtových pravidlech“), na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o sociálních službách“).
Účel finanční podpory (dotace) a důvody podpory stanoveného účelu
Poskytnutím podpory podle tohoto Protidrogového programu plní kraj svoji povinnost
zajistit dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu
se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve smyslu § 95 písm. g) zákona
o sociálních službách.
Předmětem podpory jsou registrované sociální služby podle typologie obsažené
v § 37 – 70 zákona o sociálních službách a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách poskytované
na území Ústeckého kraje, jejichž zaregistrovanou cílovou skupinou jsou osoby
ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Jedná se konkrétně
o služby: odborné sociální poradenství (§ 37), kontaktní centra (§ 59), služby
následné péče (§ 64), terapeutické komunity (§ 68) a terénní programy (§ 69).
Protidrogový program se nevztahuje na sociální služby, které nejsou
poskytovány v oblasti protidrogové politiky a na příspěvkové organizace
zřizované ÚK.
Podpořeny budou registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrželi
Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby nebo
Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování
sociální služby (dále jen „Pověření“) a jsou zařazené do Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 (dále jen „Základní síť kraje“).
Finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací
platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
základních činností sociálních služeb s výjimkou základního potravinového servisu
v rámci činnosti služeb kontaktních center. Mohou být podpořeny pouze sociální
služby, které zohledňuje zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji na období 2016-2018, resp. akční plán rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji a jeho prováděcí části, tj. může být podporováno poskytování
sociálních služeb, které jsou zařazeny do Základní sítě kraje .
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Okruh způsobilých žadatelů
-

spolky nebo pobočné spolky, ústavy a jiné právnické osoby a osoby,
které naplňují znaky veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

-

církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon
o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších
předpisů,

-

školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,

-

příspěvkové organizace dle zákona o rozpočtových pravidlech, které
nejsou zřízeny Ústeckým krajem,

-

osoby samostatně výdělečně činné

Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře
Finanční podpora na základě tohoto programu je poskytována v režimu veřejné
podpory slučitelné s vnitřním trhem podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince
2011 o použití článku 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
(2012/21/EU), (dále jen „Rozhodnutí EK“). Subjekty, jejichž sociální služby jsou
součástí Základní sítě kraje, obdržely od Ústeckého kraje Pověření k poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu, které obsahuje, mimo jiné, kalkulaci
maximální výše vyrovnávací platby.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků a výše spoluúčasti
příjemce dotace
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje
na dotační program činí 3 mil. Kč.
Maximální podíl dotace kraje je 30% z celkových uznatelných nákladů služeb
zahrnutých v žádosti.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. dotace ze státního
rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb, fondy zdravotních pojišťoven), nebo
z vlastních zdrojů příjemce dotace.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje jedné organizaci v rámci
dotačního programu je 30.000 Kč a maximální výše dotace je 300.000 Kč na jednu
službu.
Spolufinancování z ESF
V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok,
na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF
prostřednictvím grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace
přidělená na službu z rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení
2

bude použit poměr dvanáctin a podíl okamžité kapacity služby financované z ESF.
V případě získání podpory z ESF prostřednictvím individuálního projektu kraje, jehož
realizátorem je odbor sociálních věcí KÚÚK, bude dotace přidělená z rozpočtu kraje
ponechána maximálně ve výši potřebné povinné spoluúčasti v projektu.
Způsob poskytnutí finanční podpory a žádost o poskytnutí finanční podpory
Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Metodice pro poskytování
dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu Podpora Ústeckého kraje
na sociální služby protidrogové politiky 2018 (dále jen „Metodika protidrogového
programu“), která je přílohou č. 1 vyhlášení tohoto dotačního programu.
Žádost o finanční podporu nelze podat v případě, že subjekt doposud nemá
oprávnění k poskytování příslušné sociální služby (registraci), není zapsán v registru
poskytovatelů sociálních služeb, není součástí Základní sítě kraje nebo má v době
podání Žádosti závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním
fondům, zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního zabezpečení, místně
příslušným finančním úřadům a rozpočtu územního samosprávného celku.
Termín vyhlášení
10. 7. 2017
(dle § 10c odst. 1 zákon o rozpočtových pravidlech musí být dotační program
zveřejněn nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti na dobu
nejméně 90 dnů od zveřejnění)
Počátek lhůty pro podání žádostí
14. 8. 2017
Termín uzávěrky pro přijímání žádostí
31. 8. 2017
Způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2018 musí být zpracována výlučně
prostřednictvím
internetové
aplikace
v
Katalogu
sociálních
služeb,
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/, včetně příloh žádosti, které budou naskenovány.
Vzor žádosti je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje (http://www.krustecky.cz / Sociální péče / Dotační programy kraje / Dotační program „Podpora
Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2018“). Vzor žádosti je
přílohou č. 2 vyhlášení dotačního programu.
Do dotačního řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném
termínu prostřednictvím internetové aplikace v Katalogu sociálních služeb Ústeckého
kraje. Ústecký kraj nehradí žadatelům náklady spojené se zpracováním žádosti
a předložením žádosti.
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Nedílné přílohy žádosti dle čl.: VI. odst. 2 Zásad jsou zejména:
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, doklad
o živnostenském oprávnění, zřizovací listina), a to v kopii;
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat 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 zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisů, na jeho majetek nebyla nařízena exekuce;
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, 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
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 realizace
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
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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. V případě, že žadatel nerealizoval během
posledních 3 let žádné projekty za přispění kraje, uvede tuto skutečnost
v čestném prohlášení, kterým nahradí přílohu k) soupis projektů. Vzor čestného
prohlášení je přílohou č. 4 programu.
V případě že poskytovatel sociálních služeb žádal o finanční podporu v rámci
některého dotačního programu ÚK na podporu sociálních služeb pro rok 2017,
dokládá pouze přílohy uvedené pod písm. e) až k). Vzor čestného prohlášení
k bodům e) až j) je přílohou programu č. 3.
Posuzování žádostí a kritéria hodnocení pro stanovení výše dotace
Kritéria a postup při hodnocení žádosti a stanovení výše dotace jsou uvedeny
v Metodice protidrogového programu.
Žádosti budou mimo jiné posouzeny dle následujících kritérií:
 potřebnost služby v regionu, tzn. soulad se Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016–2018, resp. akčním
plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a jeho prováděcí části,
 efektivita (využívanost kapacity) služby,
 uznatelné a neuznatelné náklady (viz Metodika protidrogového programu),
 dostatečné předpokládané spolufinancování služby v roce 2018 z jiných
zdrojů než z rozpočtu Ústeckého kraje (např. ostatní veřejné rozpočty).
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada,
resp. Zastupitelstvo Ústeckého kraje v předpokládaném termínu do konce roku 2017.
Po vydání ověřeného usnesení rady/zastupitelstva budou zveřejněny výsledky
dotačního řízení.
Úspěšní žadatelé o dotaci budou informováni o výši přidělené dotace a budou
vyzvání k poskytnutí podkladů potřebných pro zpracování smlouvy. Dále budou
informováni o postupu při kompletaci smlouvy a jejím zaslání poskytovateli. Vzor
smlouvy je přílohou vyhlášení dotačního programu č. 5.
Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech právní
nárok.
Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, zajistí příslušný odbor bez zbytečného odkladu
po rozhodnutí příslušného orgánu kraje sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti – viz čl. IX odst. 11. Zásad.
Konzultační místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
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Kontaktní osoba:
Mgr. Eva Houdová, tel.: 475 657 444, e-mail: houdova.e@kr-ustecky.cz
Přílohy č. 1 – Metodika protidrogového programu
Příloha č. 2 – Žádost o dotaci
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení k žádosti (přílohy e) až j))
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení k žádosti (příloha k))
Příloha č. 5 – Smlouva o poskytnutí dotace
Příloha č. 6 – Rozpočet plánovaných nákladů ke smlouvě
Příloha č. 7 – Čestné prohlášení ke smlouvě
Příloha č. 8 – Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
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Bod 7.7 priloha 2.pdf k usnesení č. 019/6Z/2017

Ústecký kraj
Krajský úřad
odbor sociálních věcí

Metodika pro poskytování dotace poskytovatelům sociálních služeb
v programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové
politiky 2018“ (dále jen „Metodika protidrogového programu“)
Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace
1. Na dotaci není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace
náleží do pravomoci Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje. Dotace jsou
poskytovány na základě §10a zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o rozpočtových pravidlech“).
2. O dotaci může požádat a dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální
služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo
je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o sociálních službách“). Žádost nelze podat a dotaci nelze poskytnout
v případě, že organizace nemá oprávnění k poskytování sociálních služeb
(registraci) a/nebo není zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb
a předmětná služba není zařazena do Základní sítě sociálních služeb
v Ústeckém kraji na období 2016–2018 (dále jen „Základní síť kraje“).
3. Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky
a realizace jím poskytovaných sociálních služeb na území Ústeckého kraje
(dále též „ÚK“). Uvedené subjekty musí vykonávat činnost v oblasti poskytování
sociálních služeb určenou osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální
situaci (viz okruh oprávněných osob podle § 4 zákona o sociálních službách).
4. Protidrogový program se nevztahuje na sociální služby, které nejsou
poskytovány v oblasti protidrogové politiky a na příspěvkové organizace
zřizované ÚK.
5. Dotaci lze poskytnout jen těm poskytovatelům sociálních služeb, kteří nemají
závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům státní správy, samosprávy
a zdravotním pojišťovnám. Tato skutečnost musí být poskytovatelem sociální
služby deklarována formou čestného prohlášení při podání žádosti.
6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit při podpisu
smlouvy:
a) kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění
k vykonávané činnosti (zejména výpis z veřejného rejstříku, případně
společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu apod.),
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b) úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu
(jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů)
současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce zastupovat subjekt
navenek,
c) úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj
nevyplývá z výše uvedených dokladů),
d) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné
potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu
zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
e) nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb upravené na základě
výše přiznané dotace. Příslušný formulář tvoří přílohu č. 6 vyhlášení
programu.
f) 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 (bezdlužnost), a to
v originále;
Příjemce dotace, kterému byla dotace v rámci Protidrogového
programu přidělena poprvé, dokládá přílohy uvedené pod písmenem
a) až f). Příjemce dotace, kterému byla dotace v rámci Protidrogového
programu na rok 2017 přidělena (byla s ním uzavřena smlouva),
dokládá povinně přílohy uvedené pod písmenem e) a f); ostatní
přílohy není nutné dokládat v případě, že u příloh uvedených pod
písmeny a) až d) uložených ve spisu na odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Ústeckého kraje nedošlo ke změně. Tuto skutečnost
Příjemce doloží čestným prohlášením. Vzor čestného prohlášení
k situaci beze změny v bodech a) až d) a k bodu f) je přílohou č. 7
vyhlášení programu. Formulář Rozpočtu plánovaných nákladů je
přílohou č. 6 vyhlášení programu.
7. V případě, že žadatel nedoloží k podpisu smlouvy
odst. 6 tohoto článku, nebude s ním smlouva uzavřena.

doklady

podle

8. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la
na rok, na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu
z ESF prostřednictvím grantového projektu nebo individuálního projektu,
bude dotace přidělená na službu z rozpočtu kraje krácena o alikvotní
částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr dvanáctin a podíl okamžité
kapacity služby financované z ESF. V případě získání podpory z ESF
prostřednictvím individuálního projektu kraje, jehož realizátorem je odbor
sociálních věcí KÚÚK, bude dotace přidělená z rozpočtu kraje ponechána
maximálně ve výši potřebné spoluúčasti v projektu.
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9. Dotace je poskytována bezhotovostně, jednorázově, v souladu s případnými
regulačními opatřeními následovně:
a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními
samosprávnými celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,
b) příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi, platebním poukazem
na běžné účty zřizovatele, a to prostřednictvím rozpočtu zřizovatele
formou příspěvku zřizovatele na provoz.
10. Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální
služby o poskytnutí dotace z rozpočtu ÚK.
11. Dotace se poskytovateli sociální služby poskytuje jen na úhradu nezbytně
nutných nákladů provozované sociální služby. Dotace se neposkytuje
na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních
službách). Dotace se poskytovateli sociální služby poskytuje pouze
na úhradu nákladů souvisejících se základní činností dle zákona
o sociálních službách, s výjimkou základního potravinového servisu v rámci
činnosti služeb kontaktních center.
12. Příjemce nesmí z poskytnuté dotace poskytovat finanční prostředky jiným
právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou
s realizací činností, na které byly prostředky uvolněny.
13. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné
provádět pouze postupem stanoveným čl. VIII. Zásad pro poskytování
dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále
jen „Zásady“) po písemném souhlasu poskytovatele dotace. O převodu
dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými žadatelem
rozhoduje Rada nebo Zastupitelstvo ÚK na základě písemné žádosti
žadatele, a to s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného dotačního
programu. Obdobně se postupuje u převodu dotace v případě sloučení
či rozdělení sociálních služeb.
14. Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (neuznatelné náklady):
a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých
druhů sociálních služeb, s výjimkou základního potravinového servisu
v rámci činnosti služeb kontaktních center,
b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních
službách,
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí
majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena
vyšší než 40 000 Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí
majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena
vyšší než 60 000 Kč,
3

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy,
náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů,
e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech,
kdy na tato plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například
příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové
penzijní spoření a životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním
výročím, příspěvky na rekreaci,
f) výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového
vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby,
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností
u jednotlivých druhů sociálních služeb (včetně bankovních poplatků),
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu
požádat,
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy
nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody,
tvorbu fondů, úbytek cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje,
úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje spojené se získáním
bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky,
j) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
k) nákupy pozemků nebo budov,
l) 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,
m) reprezentativní pohoštění,
n) výdaje, které nelze účetně doložit,
o) mzdové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na mzdové
náklady uvedené v střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji (dále jen „SPRSS ÚK“), (výdaje překračující limitní
částky, které kraj může stanovit pro jednotlivé položky uznatelných
nákladů). Limitní částka nesmí být překročena u jednotlivých
zaměstnanců za celý rok dle pracovních pozic a výše úvazku (i v případě
zahájení a ukončení pracovního poměru). Za limitní částku se považuje
superhrubá mzda.
p) náklady spojené s hlídáním dětí a s realizací jazykový, vzdělávacích
a rekvalifikačních kurzů
15. Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující
podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s poskytováním Služby ve schváleném
období realizace,
- byl uhrazen do konce realizace Služby,
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-

-

byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho
účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními
podpůrnými doklady
výchozí hodnota pro výpočet obvyklých mzdových nákladů je stanovena
podle SPRSS ÚK. Jelikož SPRSS ÚK není každoročně aktualizován, lze
při výpočtech vycházet i z aktuálně dostupných statistických údajů.
Případně se zahrne i zákonné navýšení mezd.

16. V případě nejasností, zda se jedná o náklad uznatelný nebo neuznatelný, dává
závazné stanovisko odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
(dále jen „KÚÚK“).
17. Poskytnutou dotaci lze použít na úhradu nákladů, které vznikly žadateli
v období realizace od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla dotace poskytnuta a
byly žadatelem uhrazeny v období od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla dotace
poskytnuta, s výjimkou zahrnutí souvisejících nákladů - mzdy, nájemné,
energie, telefon, internet, které budou uhrazeny do 31. 1. následujícího roku,
neurčí-li Smlouva o poskytnutí dotace jinak.
Vyhodnocení žádostí odborem SV a postup při stanovení návrhu výše
finanční podpory
Vyhodnocení žádostí probíhá prostřednictvím pracovníků odboru sociálních
věcí KÚÚK. Hodnotitel potvrdí svou nepodjatost vůči organizacím, jejichž
žádosti o dotaci posuzuje, čestným prohlášením. Posudek hodnotitele musí být
objektivní, doložitelný a kvalitně zpracovaný.
Hodnotitel se při své činnosti řídí schválenými a platnými podklady,
tj.: Zásadami,
specifickými
podmínkami
obsaženými
ve vyhlášení
Protidrogového programu na rok 2018 a touto metodikou. Tyto materiály jsou
pro práci hodnotitele závazné.
Při hodnocení sociálních služeb hodnotitelé využívají údajů z registru
poskytovatelů sociálních služeb a Základní sítě sociálních služeb Ústeckého
kraje na období 2016–2018 (dále jen „Základní síť kraje“).
V případě formálních nedostatků v žádosti může hodnotitel vyzvat žadatele
k doplnění žádosti o dotaci, a to elektronickou formou na kontaktní e-mail osoby
zodpovědné za realizaci služby. Výzva bude přiložena k celkové dokumentaci
žádosti. Nedostatky musí být odstraněny do 3 pracovních dnů od odeslání
výzvy, taktéž elektronickou formou, jinak bude žádost vyřazena z dotačního
řízení. O skutečnosti, zda se jedná o formální nedostatek, rozhoduje odbor
sociálních věcí KÚÚK.
V případě, že žádost o dotaci podává sociální služba s působností ve více
krajích, než je Ústecký kraj, bude zohledněna žádost o finanční prostředky,
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které se týkají pouze Ústeckého kraje a to procentuálním poměrem, kterým je
služba v Ústeckém kraji vůči ostatním krajům poskytována. V žádosti o dotaci
tedy žadatel uvede jak celkové náklady na službu, tak celkové náklady na
poskytování služby pouze v Ústeckém kraji. Maximální podíl dotace 30%
z celkových uznatelných nákladů služeb vychází z celkových uznatelných
nákladů pro Ústecký kraj. V případě, že budou v žádosti uvedeny pouze
celkové náklady služby bez rozklíčování nákladů za jednotlivé kraje, může být
žádost vyřazena pro formální nedostatky.
K hodnocení jsou postoupeny jen ty žádosti, které nebyly vyřazeny z dotačního
řízení pro formální nedostatky.
Nejprve bude posouzeno, zda žádost svým obsahem odpovídá okruhu podpory
dotačního programu. Poté bude stanoven návrh výše finanční podpory dle níže
uvedeného postupu:
Při hodnocení se vychází z počtu úvazků pracovníků zajišťujících poskytování
sociální služby, který je uveden v Základní síti kraje.
Při výpočtu se do úvazků dle Základní sítě kraje zahrnují pracovníci pracující
u poskytovatele sociální služby ve službě na pracovní smlouvu, dohodu
o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. V případě dohody o provedení
práce se přepočítá prováděná práce v hodinách na její odpovídající hodnotu
v úvazcích1. Je-li pracovník zajišťován mimo pracovní poměr na základě
obchodní smlouvy (nákupem služby, dodavatelsky), je taktéž nezbytné
přepočítat počet hodin zajištěných služeb na odpovídající hodnotu úvazku 2.
Při výpočtech budou použity úvazky pracovníků dle Základní sítě kraje. Úvazky
pracovníků nepřímé péče budou vypočteny poměrem maximálně 0,3 úvazku
na 1 úvazek přímé péče.
Sociální služby protidrogové politiky
a odborného sociálního poradenství

kraje:

Služby

sociální

prevence

Druhy služeb:
odborné sociální poradenství,
kontaktní centra,
služby následné péče,
terapeutické komunity a
terénní programy.

V případě dohod o provedení práce (DPP) – počet hodin práce na DPP v roce, na který je
žádána podpora, se přepočítá na odpovídající hodnotu úvazku (např. rodinný poradce má
vykonat práci na DPP v rozsahu 250 hodin v průběhu r. 2018, odpovídající výše úvazku je
0,125, tj. 250 hodin/2000 hodin (fond pracovní doby pro rok 2018 v případě 8 hodinové
pracovní doby).
2 Tento přepočet musí být organizace – poskytovatel sociální služby schopen jednoznačně
doložit.
1

6

Způsob výpočtu výše dotace je stanoven:
1. Výpočet celkové výše úvazků pro jednotlivé žádající služby.
U každé služby se k úvazkům dle Základní sítě kraje přičte stanoveným
poměrem výše úvazků nepřímé péče. Výsledkem bude celkový počet úvazků
pro jednotlivou službu.
Příklad:
Počet úvazků dle Základní sítě (tj. přímá péče) = 2
Počet úvazků v nepřímé péči = 2 x 0,3 = 0,6
Počet úvazků celkem = 2,6
2. Stanovení průměrné finanční podpory na 1 úvazek pracovníka sociálních
služeb (dále jen průměrná dotace na úvazek – PDÚ):
Prostředky přidělené pro Protidrogový program se vydělí celkovým počtem
úvazků pracovníků všech sociálních služeb, na které je žádána dotace =
průměrná dotace na úvazek.
3. Nejdříve se stanoví výše dotace u služeb kontaktních center (DKC), kdy
dotace na 1 úvazek služeb KC je navýšen o 20 % průměrné dotace
na úvazek:
DKC = PDÚ x PÚ * 1,2.
PÚ – počet úvazků služby
4. Poté se stanoví dotace u ostatních sociálních služeb:
Nejdříve jsou od prostředků přidělených pro Protidrogový program odečteny
vypočtené dotace na KC a následně je pak ze zbývající částky vypočtena
průměrná finanční podpora na úvazek ostatních služeb (dále jen dotace
na úvazek ostatních služeb – DÚOS).
DOS = DÚOS * PÚ
DOS – dotace na ostatní služby
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Dotační program
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby
protidrogové politiky 2018“

1. Identifikační údaje
Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních služeb
Název žadatele
Právní forma
Zřizovatel (např. u p.o.)
Veřejné zdravotnické zařízení
IČ

DIČ

Sídlo (adresa) žadatele
Ulice
Obec

Č.p/č.orient.
PSČ

Kontaktní údaje
Tel.
Fax
Webová stránka

Mobil
Email

Registrace
(Spolky a ústavy uvedou datum a číslo zapsání do veřejného rejstříku, obecně prospěšné společnosti datum, oddíl, vložku
a název krajského soudu, v jehož rejstříku jsou zapsány, církevní právnické osoby datum a číslo evidence na Ministerstvu
kultury, jiné typy subjektů odpovídající registraci):

Bankovní spojení
Název banky žadatele
Číslo účtu žadatele
Kód banky

Osoby zastupující žadatele
Osoba

Funkce

Právní důvod zastoupení

Adresát rozhodnutí

Statutární zástupce (zástupci)
Jméno, titul, funkce
Kontaktní adresa
Telefon/Fax
E-mail

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

Osoby s podílem v právnické osobě žadatele (fyzické osoby):
Osoba

Výše podílu
Kč

Osoby s podílem v právnické osobě žadatele (právnické osoby)
Osoba

IČ

Výše podílu
Kč

Právnické osoby, v nichž má přímý podíl právnická osoba žadatele:
Název
IČ

Výše podílu
Kč

2. Požadavek na dotaci Ústeckého kraje 2018
Údaje o službě
Identifikátor služby
Druh služby
Forma poskytování
Služba poskytovaná od:
Název služby
Zařízení poskytující sociální službu
Název

Adresa

Požadavek na dotaci a působnost služby
Celkové náklady v roce
2018 (Kč)

Požadovaná dotace
Ústeckého kraje na rok
2018 (Kč)

Tj. % z celkových nákladů

Vyplní pouze žadatelé s poskytováním služby ve více krajích:
Kraj

Podíl působnosti
(%)

Podíl
požadavku
na dotaci (%)

Požadavek na dotaci (Kč)

Účel, na který chce žadatel dotaci použít:

Odůvodnění žádosti (předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu a poskytovatele)

Územní působnost
Doba, v níž má být dosaženo účelu:
Termín zahájení

Počet měsíců
realizace

Termín ukončení

Certifikace služeb
Typ certifikované služby

Platnost (měsíc/rok)

Datum udělení certifikátu

Registrace zdravotní služby
(ano/ne)

Číslo certifikátu

3. Popis služby
Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena:
Typ cílové skupiny

Upřesnění

Věková kategorie

Převažující cílová skupina
Místo realizace služby:
Zejména popište prostory, ve kterých je/bude aktivita realizována, jak jsou splněny specifické podmínky pro realizaci aktivity
(např. akreditace, …), jaké jsou vaše vlastnické, resp. uživatelské vztahy k prostorám.)

Provozní doba poskytování služby
Ambulantní forma

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Terénní forma

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Pobytová
Popis realizace služby

Další údaje o službě

Uveďte zejména informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší žádosti.

4. Kvantifikace sociální služby
4.1 Ambulantní a terénní forma
Okamžitá individuální
kapacita
Okamžitá skupinová kapacita
Indikátor

Skutečnost v roce
2016

Předpoklad v roce
2017

Plán na rok 2018

Provozní doba-celkový počet
dnů v roce
Provozní doba-celkový počet
hodin/týden
Počet unicitních klientů za
rok
Počet kontaktů za rok
Celkový čas kontaktů
v hodinách
Počet intervencí za rok
Celkový čas intervencí
v hodinách
Počet distribuovaných
injekčních setů za rok
Komentář

4.2 Pobytová forma
Indikátor
Počet lůžek
Počet dnů poskytování
(provozu) služby v roce
Celkový využitý počet
lůžkodnů
Počet unicitních klientů za

Skutečnost v roce
2016

Předpoklad v roce
2017

Plán na rok 2018

rok
Komentář

5. Personální zabezpečení služby
5.1. Pracovní smlouvy

Rok 2017
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

Úvazky za
minulý rok

Rok 2018
Počet
pracovníků

Přepočteno na
celé úvazky

Náklady celkem
(Kč)

Požadavek
na dotaci
kraje (Kč)

5. 2 Dohody o pracovní činnosti

Rok 2017
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

Úvazky za
minulý rok

Rok 2018
Počet
pracovníků

Přepočteno na
celé úvazky

Náklady celkem
(Kč)

Požadavek
na dotaci
kraje (Kč)

1.5

další odborní pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

5.3 Dohody o provedení práce
Rok 2017
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

Úvazky za
minulý rok

Rok 2018
Počet
pracovníků

Přepočteno na
celé úvazky

Náklady celkem
(Kč)

Požadavek
na dotaci
kraje (Kč)

5.4 Nákup služeb

Rok 2017
Kód

1.

Pracovní zařazení
pracovníci v přímé
péči

Úvazky za
minulý rok

Rok 2018
Počet
pracovníků

Přepočteno na
celé úvazky

Náklady celkem
(Kč)

Požadavek
na dotaci
kraje (Kč)

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

5.5 Dobrovolníci
Celkem:

Počet odpracovaných hodin:

6. Zdroje financování služby
Finanční zdroj
Dotace od krajů (ze státního
rozpočtu-MPSV)
Dotace od MPSV
Příspěvky od úřadů práce
Dotace od obcí
Příspěvek od zřizovatele - obce
Příspěvek od zřizovatele - kraje
Dotace od krajů:
Ústecký kraj
Jiný kraj (doplnit název)
Úhrady od uživatelů služby

Skutečnost v roce
2016 (Kč)

Předpoklad v roce
2017 (Kč)

Plán na rok 2018
(Kč)

Fondy zdravotních pojišťoven
Resorty státní správy
(uveďte jaký)
Dotace - strukturální fondy
Pěstounská péče - dohoda o výkonu
Jiné zdroje (specifikovat):

Celkem

7. Rozpočet služby a požadavek na dotaci dle nákladových položek
1.

2.

Druh finančních prostředků
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
1.1. Pracovní smlouvy
1.2. Dohody o pracovní činnosti
1.3. Dohody o provedení práce
1.4. Jiné osobní náklady
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
2.1. Dlouhodobý majetek
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč
2.2. Potraviny
2.3. Kancelářské potřeby
2.4. Pohonné hmoty
2.5. Jiné spotřebované nákupy
2.6. Služby
2.6.1. Energie
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje
2.6.3. Nájemné
2.6.4. Právní a ekonomické služby
2.6.5. Školení a kurzy
2.6.6. Opravy a udržování
2.6.7. Cestovní náhrady
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
2.6.10. Jiné
2.7. Odpisy
2.8. Ostatní náklady

3.

4.

5.

Poznámka - slovní
Předpokládané náklady Plánované náklady v Požadavek od Ústeckého komentář (u položek, na
v roce 2017 v Kč
roce 2018 v Kč
kraje na rok 2018 Kč
které je žádána dotace
kraje, nutno vyplnit)
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

8. Nedílné přílohy žádosti
Typ přílohy
1.

U právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. VOR,
výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva,
stanovy, statut, ŽL, ZL).

2.

Doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního orgánu právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele o dotaci navenek
(podepisování smluv).

3.

Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ.

Doloženo

4.

5.

5.

5.

Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva).
Čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních
3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na
jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 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.
Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti/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.
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.

5.

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.

5.

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.

5.

Čestné prohlášení, že žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a realizaci projektu
a nepůsobí jako prostředník

6.

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. Přehled projektů
financovaných z ESF, do kterých je příjemce dotace zapojen (příloha). Pokud nebyly
realizovány žádné projekty za předchozí 3roky, bude nahrazen soupis projektů čestným
prohlášením.

7.

V případě zastoupení na základě plné moci - plná moc.

Žádost vyhotovil:
Datum vyhotovení žádosti:
Statutární orgán potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního programu
Ústeckého kraje, Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2018“ a potvrzuje
pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zařazením žádosti do databáze Ústeckého
kraje a se zveřejněním údajů o žádosti.

Datum podání žádosti:

Podpis osoby zastupující žadatele:
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Čestné prohlášení
Žadatel - příjemce dotace
Žadatel/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární zástupce:
Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu
Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto
čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje
ke dni podání žádosti:
-

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

-

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

-

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

Zároveň čestně prohlašuji, že
-

že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo,
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebyla
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na jeho majetek nebyla
nařízena exekuce;

-

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;

-

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;

-

že žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník

V ……………. dne ………………
………………………
razítko, podpis

Bod 7.7 priloha 5.pdf k usnesení č. 019/6Z/2017

Čestné prohlášení
Žadatel - příjemce dotace
Žadatel/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární zástupce:

Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu
Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto
čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje ke dni
podání žádosti:
-

nerealizovala v průběhu předchozích 3 let žádné projekty za přispění Ústeckého kraje

-

toto prohlášení nahrazuje nedílnou přílohu žádosti dle Zásad pro poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje v čl. VI., odst. 2, písm. k).

V ……………. dne ………………
………………………
razítko, podpis

Bod 7.7 priloha 6.pdf k usnesení č. 019/6Z/2017

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

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Mgr. Martinem Klikou, MBA, 1. náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
na základě Pověření Ústeckého kraje ze dne 30. 11. 2016

Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
882733379/0800
(dále jako „Poskytovatel“)
a
Příjemce:
Název (jméno a příjmení):
Sídlo (místo podnikání, bydliště):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
(dále jako „Příjemce“)
zapsaný v………......rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka…....... /
v evidenci……..v……….Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu
uloženého na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
na poskytování sociální služby v programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby
protidrogové politiky 2018“
(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“ nebo
„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.
Dotace je poskytována na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..
Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č….ze dne….
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na základě této smlouvy neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která
a) bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. ………………., pod UZ
(účelovým znakem) 00194, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do konce kalendářního roku, na který byla poskytnuta.
b) bude převedena příspěvkovým organizacím zřizovanými územními samosprávnými
celky ve splátkách platebním poukazem na běžné účty zřizovatele, a to prostřednictvím
účtu zřizovatele, ………………….., č.ú.: ………………, pod UZ (účelovým znakem) 00194,
za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do konce
kalendářního roku, na který byla poskytnuta.
Finanční podpora na registrované sociální služby je poskytnuta v souladu
s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č. 2012/21/EU, 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 (dále též
„Rozhodnutí EK“).
Pro služby s nadregionální působností přidán navíc tento odstavec:
Poskytovatel touto Smlouvou přistupuje k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně
podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností s tím, že finanční
podpora (dotace) na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací
platby hrazené příjemci v souladu s Rozhodnutím EK.
Dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby
hrazené Poskytovateli v souladu s Rozhodnutím EK.
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Článek II.
Účel, na který je dotace určena
doba, v níž má být dosaženo účelu
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
sociální služby (dále jen „Služba“) v rámci programu „Podpora Ústeckého kraje
na sociální služby protidrogové politiky 2018“ dle poskytovatelem odsouhlaseného
Rozpočtu plánovaných nákladů, a to v rozsahu dále uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů. Rozpočet plánovaných nákladů je
nedílnou součástí ujednání této smlouvy, uložené ve spisu na Krajském úřadě Ústeckého
kraje odboru sociálních věcí.
Dotace se poskytuje v následujícím členění:
-

na službu ….. …….. Kč,

-

na službu ….. …….. Kč.

Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů na poskytování
sociální služby/sociálních služeb, uvedené/uvedených v bodě 15 Metodiky pro
poskytování dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu „Podpora Ústeckého
kraje na sociální služby protidrogové politiky 2018„ (dále jen „Metodika protidrogového
programu“), v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální
služby zákonem o sociálních službách, a ve lhůtě uvedené v části II., bodu 4. této
Smlouvy, v souladu s Metodikou protidrogového programu.
Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné náklady)
specifikované v bodě 14 Metodiky protidrogového programu.
2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět pouze
postupem stanoveným čl. VIII. Zásad po písemném souhlasu poskytovatele. V těchto
případech nebude uzavírán dodatek ke smlouvě.
3. Termínem ukončení realizace Služby je 31. prosinec 2018. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace se poskytuje účelově (viz čl. II odst. 1 smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
nákladů, které vznikly žadateli v období realizace od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla
dotace poskytnuta a byly žadatelem uhrazeny v období od 1. 1. do 31. 12. roku, na který
byla dotace poskytnuta, s výjimkou zahrnutí souvisejících nákladů - mzdy, nájemné,
energie, telefon, internet, které budou uhrazeny do 31. 1. následujícího roku.
5. Dotace se poskytuje jednorázově.
6. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech Služby v maximální výši 30 %. Závazný finanční ukazatel musí
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Služby za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu.
Článek III.
Povinnosti příjemce, porušení rozpočtové kázně
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Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem poskytování Služby, pro který byla dotace poskytnuta,
a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem Služby, 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 celé
Služby.
e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že Služba je spolufinancována Ústeckým
krajem.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití dotace, a to do 30 dnů
od termínu ukončení realizace Služby (článek II. odst. 4 této smlouvy). Pokud byla
Služba realizována před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit
poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této
smlouvy. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční
vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín předložení závěrečné
zprávy nebo finančního vypořádání dotace na žádost příjemce prodloužen,
maximálně však o 10 kalendářních dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo dotace (číslo smlouvy u poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy),

-

popis realizace Služby,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy Služby,

-

přínos Služby pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení Služby,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů Služby,

-

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

-

přehled o prostředcích vrácených do rozpočtu poskytovatele,

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem).

g) Neprodleně písemně informovat odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo realizace podpořené
Služby, nejpozději však do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo.
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h) V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizované Služby, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. čl. II
odst. 7 smlouvy), je příjemce dotace povinen 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.
i)

Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla dotace
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.

j)

Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
Služby poskytnuta, v případě, že se Služba neuskuteční, nejpozději do7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.

k) V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok,
na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF
prostřednictvím grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace
přidělená na službu z rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení
bude použit poměr dvanáctin a podíl okamžité kapacity služby financované z ESF.
V případě získání podpory z ESF prostřednictvím individuálního projektu kraje, jehož
realizátorem je odbor sociálních věcí KÚÚK, bude dotace přidělená z rozpočtu kraje
ponechána maximálně ve výši potřebné povinné spoluúčasti v projektu.
l)

Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto smlouvou se postupuje dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů
a č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„kontrolní řád“). Při uplatnění sankcí za neoprávněné použití nebo zadržení dotace
se postupuje podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o rozpočtových pravidlech“). V rámci veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno
dodržení veškerých podmínek čerpání dotace včetně splnění podmínek
pro poskytnutí vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK.

m) Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu
s kontrolním řádem, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se
k poskytnuté dotaci a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění
kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí
a odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje a přizvané osoby dle
§ 6 kontrolního řádu.
n) Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
o) 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.
p) Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele dotace o následujících
změnách údajů uváděných v Žádosti, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo:
1. změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace,
2. změna bankovního účtu Příjemce,
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Údaje uvedené o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby,
telefonického spojení, e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna
rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů
povinně hlášených dle zákona o sociálních službách (na oddělení sociálních služeb
(registrace) odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje).
Poskytovatel registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně informovat odbor
sociálních věcí, oddělení plánování a rozvoje služeb Krajského úřadu Ústeckého
kraje, o změnách údajů uváděných v Žádosti.
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu
vyloučení možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné
veřejné podpory s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v závěrečném
vyúčtování vyjma nahlášení finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.
Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné
uzavírat dodatek ke Smlouvě.
q) 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.
r) Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
s) 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.
t)

V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, je příjemce
povinen vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků na účet, ze kterého byla dotace
poskytnuta.

Článek IV.
Sankce, 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 od doručení výpovědi.
Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně bude vydáno
rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odstavce 3 zákona o sociálních službách, je
povinen do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,
ve kterém k těmto skutečnostem došlo, ohlásit tuto skutečnost Poskytovateli v písemné
formě a následně vrátit poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých
strana 6 / 8

služba nebyla realizována) zpět na účet Poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne
ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet
Poskytovatele je den jejich odepsání z účtu Příjemce. Ustanovení tohoto odstavce se
použije i v případě výpovědi smlouvy poskytovatelem.
3. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
4. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
5. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje Ministerstvo financí ČR.

Článek V.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že Služba
byla podpořena Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2.

Při propagaci Služby typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že Službu 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 Programu tj. do 31. 12. 2018:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci Služby,
b) verbální prezentace Poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce propagující Službu, včetně prezentace
moderátorem akce,
c) oficiální pozvání zástupců Poskytovatele na výše uvedené akce,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace Služby) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací Služby).

5.

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.
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Článek VI.
Ostatní ujednání
1. varianta 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. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
varianta 2 – Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv,
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. 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: ……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
varianta 3 – Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
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 o rozpočtových pravidlech, správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce obdrží jedno vyhotovení.
5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto …….. Ústeckého kraje
usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Martinem Klikou, MBA,
1. náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření

Příjemce
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Bod 7.7 priloha 7.pdf k usnesení č. 019/6Z/2017

Rozpočet plánovaných nákladů sociální služby
Název organizace:
IČ:
Název služby:
Druh služby:
Registrační číslo služby:
1.
Druh finančních prostředků

2.

3.

4.

Plánované náklady v
roce 2018 v Kč

Požadavek od Ústeckého
kraje na rok 2018 Kč

Úprava rozpočtu dle
přidělené dotacena rok
2018

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
1.1. Pracovní smlouvy
1.2. Dohody o pracovní činnosti
1.3. Dohody o provedení práce
1.4. Jiné osobní náklady
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
2.1. Dlouhodobý majetek
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč
2.2. Potraviny
2.3. Kancelářské potřeby
2.4. Pohonné hmoty
2.5. Jiné spotřebované nákupy
2.6. Služby
2.6.1. Energie
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje
2.6.3. Nájemné
2.6.4. Právní a ekonomické služby
2.6.5. Školení a kurzy
2.6.6. Opravy a udržování
2.6.7. Cestovní náhrady
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
2.6.10. Jiné
2.7. Odpisy
2.8. Ostatní náklady

Místo a datum:

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
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Bod 7.7 priloha 8.pdf k usnesení č. 019/6Z/2017

Čestné prohlášení
Žadatel - příjemce dotace
Žadatel/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární zástupce:
Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu
Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto
čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje
ke dni podpisu smlouvy:
-

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

Zároveň čestně prohlašuji, že
-

u příloh uvedených pod písmeny a) až d) v Metodice protidrogového programu
dotačního programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky
2018 uložených ve spisu na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
nedošlo ke změně.

V ……………. dne ………………
………………………
razítko, podpis
V případě, že v některé z příloh pod písmeny a) až d) došlo ke změně, uvede žadatel tuto
skutečnost do tohoto čestného prohlášení a zároveň doloží dokumenty potvrzující tuto
změnu k podpisu smlouvy.

Bod 7.7 priloha 9.pdf k usnesení č. 019/6Z/2017

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2018"
Závěrečná zpráva a záložky k vyúčtování dotace se vyplňují za každou službu zvlášť

Příjemce dotace:
Služba (ID):
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:
Výše celkových nákladů projektu (Kč):
Výše přidělené dotace (Kč):
Závazný ukazatel dle čl. II bod 6 smlouvy (%):
Účel dotace:

Popis postupu realizace projektu vč. časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Datum :

Podpis a razítko organizace:

Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů po ukončení
realizace projektu, tj. nejpozději do 30. ledna 2018.

Bod 7.8 priloha 1.pdf k usnesení č. 020/6Z/2017

Dotační program
„Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb
protidrogové politiky“
1. Název dotačního programu
„Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové
politiky“ (dále jen „Certifikace primární prevence“)
2. Zařazení dotačního programu do oblastí uvedených v čl. I. odst. 2 Zásad
Dotační program vychází z oblasti podpory definované v čl. I. odst. 2) a), b) Zásad
pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje
(dále jen „Zásady“) V souladu s výše uvedenými odkazy na oblasti podpory
definované v Zásadách se jedná o podporu aktivit v oblasti primární prevence.
Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č…./Z/2017
ze dne 26. 6. 2017 dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových
pravidlech“).
3. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Úhrada nákladů certifikačního řízení odborné způsobilosti primární prevence
pro jeden program primární prevence rizikového chování poskytovatelů sociálních
služeb protidrogové politiky, kteří poskytují v Ústeckém kraji registrované sociální
služby pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí nebo závislé na návykových
látkách dle typologie zákona o sociálních službách. Konkrétně se jedná
o poskytovatele odborného sociálního poradenství, kontaktních center, služeb
následné péče, terapeutických komunit a terénních programů, kteří obdrželi Pověření
Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené
do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018.
Realizaci procesu certifikace zajišťuje Národní ústavu pro vzdělávání, školské
poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
v souladu s pověřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Certifikačním
řádem. Certifikuje se odborná způsobilost poskytovatele preventivního programu
a jeho program všeobecné, selektivní nebo indikované prevence realizovaný
ve školském prostředí. Kladným výsledkem procesu je udělení certifikace formou
certifikátu.
4. Důvody podpory stanoveného účelu
Nedostatek certifikovaných programů školské primární prevence rizikového chování
v Ústeckém kraji.
Zefektivnění sítě poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového
chování v Ústeckém kraji.
Zajištění kvalitních programů primární prevence rizikového chování, především
specifické prevence v adiktologii, ve školském prostředí prostřednictvím odborníků
z protidrogových služeb.
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Certifikovaní poskytovatelé primární prevence disponují větší možností získat
finanční prostředky na realizaci programů primární prevence rizikového chování ze
státního rozpočtu i rozpočtů samospráv.
Program (jeho výstupy) je v souladu se strategickými dokumenty Ústeckého kraje –
Strategií protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015-2018, Strategií
prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2017-2021 a Krajským
akčním plánem primární prevence 2013-2018.
5. Forma dotace
Dotace bude poskytnuta způsobilému žadateli na úhradu neinvestičních nákladů
spojených s certifikačním řízením procesu certifikace odborné způsobilosti. Úhrada
certifikačního řízení pro jeden program primární prevence činí 25 000,- Kč. Finanční
částku obdrží podpořený žadatel. Poté jako subjekt žádající o certifikaci primární
prevence hradí tuto částku realizátorovi certifikačního procesu, tj. Národnímu ústavu
pro vzdělávání, školskému poradenskému zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků.
6. Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře
Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení komise
(EU) č. č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním
věstníku EU č. L 352 dne 24. 12. 2013, s. 1). Podpořená činnost žadatele nemá
hospodářskou povahu a podpora této činnosti navíc neovlivňuje obchod mezi
členskými státy EU. Proto je dotace na základě této Smlouvy poskytována v režimu
nezakládajícím veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování
Evropské unie – příjemce je povinen důsledně vést oddělené účetnictví. K žádosti
o dotaci je žadatel povinen přiložit prohlášení o přijatých podporách de minimis dle
přílohy č. 3 vyhlášení. Za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí dotace bude taktéž
požadováno prohlášení příjemce o tom, zda se změnily/nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis uvedených v žádosti o dotaci.
7. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu
Kraje na podporu stanoveného účelu
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje
na dotační program činí 125 000,- Kč
Maximální výše dotace v jednotlivém případě v rámci dotačního programu je
25 000,- Kč.
Dotace je poskytována ve výši 100 %, spoluúčast žadatele není požadována.
8. Okruh způsobilých žadatelů
Subjekty poskytující v Ústeckém kraji registrované sociální služby pro cílovou
skupinu osob ohrožených závislostí nebo závislé na návykových látkách, které
obdržely Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální
služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–
2018 a v termínu podání žádosti nedisponují certifikátem odborné způsobilosti
primární prevence rizikového chování.
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9. Termín vyhlášení – zveřejnění na úřední desce
10. 7. 2017
(dle § 10c odst. 1 zákon o rozpočtových pravidlech musí být dotační program
zveřejněn nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti na dobu
nejméně 90 dnů od zveřejnění)
10. Lhůta pro podání žádosti
Lhůta pro podání žádostí je od 14. 8. 2017 do 25. 8. 2017
11. Způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována na předepsaném formuláři a je
přílohou č. 1 tohoto vyhlášení. Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.
Formulář žádosti je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje www.krustecky.cz. Cesta k dokumentu: Sociální péče / Dotační programy kraje / Dotační
program „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb
protidrogové politiky“.
Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených v čl. VI.
odst. 5 a 6) Zásad doručena krajskému úřadu nejpozději do 25. 8. 2017.
Pro podání žádosti poštou nebo osobně na podatelnu je rozhodující razítko
přijetí podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem, je možné žádost podat na:
epodatelnu: epodatelna@kr-ustecky.cz
nebo do datové schránky Ústeckého kraje: t9zbsva.
Je-li žádost o poskytnutí dotace podána v listinné podobě, je třeba ji v jednom
vyhotovení spolu s povinnými přílohami uvedenými v čl. VI. odst. 2) Zásad a odst. 11
tohoto programu doručit v zalepené obálce označené textem:
a) názvem dotačního programu
b) plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou
c) textem „NEOTVÍRAT“
na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Do dotačního řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném
termínu, požadovaným způsobem na předepsaném formuláři obsahující všechny
povinné přílohy, které odpovídají účelu finanční podpory a byly podané pouze
subjekty stanovenými v okruhu způsobilých žadatelů dle tohoto vyhlášení.
Žádost o dotaci podaná jiným způsobem než je uvedeno v čl. VI. odst. 5) a 6) Zásad,
(např. faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu), žádosti
doručené na jiné adresy, nebo žádosti obdržené po skončení lhůty pro podání
žádosti nejsou doručeny řádně nebo včas, a budou bezodkladně vráceny žadateli
(bude-li to možné).
3

Nedílné přílohy žádosti dle čl. VI. odst. 2 Zásad jsou zejména:
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, doklad
o živnostenském oprávnění, zřizovací listina), a to v kopii;
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat 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 zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisů, na jeho majetek nebyla nařízena exekuce;
že 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, 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
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 realizace
projektu a nepůsobí jako prostředník, a to v originále;
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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, a to v originále včetně
informace o případných dalších žádostech tohoto projektu uplatněných
u poskytovatele v daném roce;
l) Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
a o přijatých podporách de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném
období, a to v originále (viz vzorový formulář).
V případě, že poskytovatel sociálních služeb žádal o finanční podporu v rámci
některého dotačního programu ÚK na podporu sociálních služeb pro rok 2017
a nedošlo k žádné změně v daných přílohách, dokládá pouze přílohy uvedené
pod písm. e) až l). Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 tohoto programu a vzor
čestného prohlášení k podpoře de minimis je přílohou č. 3 programu.
12. Kritéria pro hodnocení žádostí:





podání žádosti v termínu stanoveným programem
podání žádosti na předepsaném formuláři včetně všech povinných příloh
žadatelem je subjekt stanovený v okruhu způsobilých žadatelů
žádost odpovídá účelu finanční podpory

13. Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití
Posuzovány budou pouze žádosti, které byly podány v požadovaném termínu,
na předepsaném formuláři obsahující všechny povinné přílohy, které odpovídají
okruhu stanovenému v účelu finanční podpory tohoto dotačního programu a byly
podány způsobilým žadatelem (viz odst. č. 3, 8 a 11 programu).
Dotace bude použita na úhradu nákladů certifikačního řízení k získání odborné
způsobilosti jednoho programu školské primární prevence, které činí 25 000,-Kč.
Dotace náleží žadateli v případě, že výsledek certifikačního řízení bude kladný, tj.
bude vystaven certifikát o udělení certifikace. Certifikační proces, včetně vydaného
certifikátu, musí být dokončen nejpozději do 31. 12. 2018.
V případě, že Výbor pro udělování certifikací školské primární prevence rizikového
chování neudělí poskytovateli certifikát odborné způsobilosti (včetně využití možnosti
odvolání se), příjemce bude zavázán dle smlouvy o poskytnutí dotace k bezplatnému
poskytování programu primární prevence rizikového chování během roku 2019, tj,
do 31. 12. 2019, v rozsahu 20 hodin. Pokud nebude realizace primární prevence
ve stanoveném rozsahu splněna, bude příjemce povinen nejpozději do 30. 1. 2020
celou dotaci vrátit na účet poskytovatele.
14. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v předpokládaném termínu 23. 10. 2017.
Po vydání ověřeného usnesení příslušného orgánu budou zveřejněny výsledky
dotačního programu.
5

Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech právní
nárok.
Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, zajistí příslušný odbor bez zbytečného odkladu
po rozhodnutí příslušného orgánu kraje sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti – viz čl. IX odst. 11. Zásad.
15. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace a finanční vypořádání dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy je
přílohou č. 4 tohoto dotačního programu. Finanční vypořádání předloží příjemce
dotace společně se závěrečnou zprávou do 30 dnů od ukončení termínu realizace, tj.
do 30. 1. 2019. Součástí závěrečné zprávy bude mj. udělený certifikát programu
primární prevence. Vzor závěrečné zprávy a vyúčtování dotace je přílohou č. 5
programu.
Dotace bude podpořenému subjektu poskytnuta formou bezhotovostního převodu
jednorázově na jeho bankovní účet způsobem stanoveným ve smlouvě. Příspěvkové
organizaci obce je dotace poskytnuta prostřednictvím bankovního účtu jejího
zřizovatele v souladu s § 28 odst. 15 zákona o rozpočtových pravidlech.
Konzultační místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Brněnská 6
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Mgr. Eva Houdová, tel.: 475 657 444, e-mail: houdova.e@kr-ustecky.cz
Přílohy č. 1 – Žádost o dotaci
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení de minimis
Příloha č. 4 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Příloha č. 5 – Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
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Dotační program
„Certifikace primární prevence pro poskytovatele
sociálních služeb protidrogové politiky“

Identifikační údaje žadatele
Název žadatele
Právní forma
IČ

DIČ

Sídlo (adresa) žadatele
Ulice
Obec
Tel.
Fax
Webová stránka

Č.p/č.orient.
PSČ
Mobil
Email

Registrace
(Občanská sdružení uvedou číslo a datum registrace u Ministerstva vnitra, spolky a ústavy zřízené dle nového občanského zákoníku
datum a číslo zapsání do veřejného rejstříku, obecně prospěšné společnosti datum, oddíl, vložku a název krajského soudu, v jehož
rejstříku jsou zapsány, církevní právnické osoby datum a číslo evidence na Ministerstvu kultury, jiné typy subjektů odpovídající
registraci):

Bankovní spojení
Název banky žadatele
Číslo účtu žadatele
Kód banky

Osoby zastupující žadatele
Osoba

Funkce

Právní důvod zastoupení

Statutární orgán
Jméno, titul, funkce

Adresát rozhodnutí

Kontaktní adresa
Telefon/Fax
E-mail

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

Osoby s podílem v právnické osobě žadatele (fyzické osoby):
Osoba

Výše podílu
Kč

Osoby s podílem v právnické osobě žadatele (právnické osoby)
Osoba

Výše podílu

IČ

Kč
Právnické osoby, v nichž má přímý podíl právnická osoba žadatele:
Název
IČ

Výše podílu
Kč

Požadovaná částka (výše dotace v Kč)
Celkové náklady (Kč)

Požadovaná dotace od
Ústeckého kraje (Kč)

Tj. % z celkových nákladů

Účel, na který chce žadatel dotaci použít:

Podpora de minimis
Nehodící se variantu škrtněte:

A) Aktivita je hospodářskou činností a dotace bude poskytnuta v souladu s nařízením 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 (Úř. věst. L 352,
24. 12. 2013, s. 1).
B) Aktivita není hospodářskou činností a podpora této činnosti neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU. Proto bude
dotace poskytována v režimu nezakládajícím veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování
Evropské unie.

Přijaté podpory de minimis:

Odůvodnění žádosti

Územní působnost

Doba, v níž má být dosaženo účelu

Nedílné přílohy žádosti

1.

U právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. VOR, výpis z registru
ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, ŽL, ZL).

2.

Doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního orgánu právnické osoby, současně s
dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv).

3.

Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ.

4.

Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva).

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 zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů, na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, 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.

6.

Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem činnosti/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.

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.

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.

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.

10.

Čestné prohlášení, že žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník

11.

Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“) a o přijatých podporách de minimis
z jiného členského státu EU v rozhodném období, a to v originále (viz vzorový formulář)

12.

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.

13.

V případě zastoupení na základě plné moci - plná moc.

Žádost vyhotovil:
Datum vyhotovení žádosti:
Statutární orgán potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního programu Ústeckého
kraje „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“a potvrzuje pravdivost
uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zařazením žádosti do databáze Ústeckého kraje a se zveřejněním
údajů o žádosti.

Datum podání žádosti:

Podpis osoby zastupující žadatele:
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Čestné prohlášení
Žadatel - příjemce dotace
Žadatel/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární zástupce:
Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu
Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto
čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje
ke dni podání žádosti:
-

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

-

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

-

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

Zároveň čestně prohlašuji, že
-

že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo,
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebyla
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na jeho majetek nebyla
nařízena exekuce;

-

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;

-

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;

-

že žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník

V ……………. dne ………………
………………………
razítko, podpis
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Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Název žadatele
Sídlo / Adresa žadatele
IČ

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na
rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita
(např. 1. 4. 2012 - 31. 3. 2013; 1. 4. 2013 - 31. 12. 2013):
………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu
Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou
mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům,
v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené
s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby
zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní jméno podniku

Sídlo/Adresa

IČ

Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost,
tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu.
2
Více o propojeném podniku - v 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.
1
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3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:
nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČ

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČ

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli)
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
Datum poskytnutí

Částka v Kč

Poskytovatel

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
5. Žadatel níže svým podpisem
 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
 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;

Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
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 č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014).
3
4

2

 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.
Tento souhlas uděluji správci7 a zpracovateli8, 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

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 pozdějších předpisů.
8
Zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.
7
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Bod 7.8 priloha 5.pdf k usnesení č. 020/6Z/2017

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

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

„Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb
protidrogové politiky“

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Mgr. Martinem Klikou, MBA, 1. náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření Ústeckého kraje ze dne 3. 5. 2017
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
882733379/0800
(dále jako „Poskytovatel“)
a
Příjemce:
Název (jméno a příjmení):
Sídlo (místo podnikání, bydliště):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
(dále jako „Příjemce“)
zapsaný ve veřejném rejstříku u
v živnostenském rejstříku u ……….

…………………,

oddíl

............,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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vložka…....... /

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
na poskytování aktivit v programu
„Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“

(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“
nebo „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. Poskytovatel v souladu s usnesením 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, č. ú.
………………., pod UZ (účelovým znakem)…….,
za podmínky, že ji příjemce
stanoveným způsobem použije nejpozději do konce kalendářního roku 2018.
2. Dotace je poskytována na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne………
3. Dotace je poskytnuta na úhradu nákladů certifikačního řízení odborné způsobilosti
primární prevence pro jeden program primární prevence rizikového chování, které
realizuje Národní ústav pro vzdělávání v souladu s pověřením Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a Certifikačním řádem.
4. Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ 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, které bylo zveřejněno v úředním věstníku EU č. L
352/1 dne 24. 12. 2013. Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího
prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající se
příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uzvedl ve formuláři žádosti o dotaci
a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle výše
uvedeného nařízení Evropské komise – dle přílohy č. 1 smlouvy.

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
předložené aktivity certifikačního řízení odborné způsobilosti primární prevence pro jeden
program primární prevence rizikového chování.
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2. Termínem ukončení realizace aktivity je 31. prosinec 2018. Realizací se rozumí udělení
certifikátu odborné způsobilosti jednoho programu primární prevence rizikového chování
Výborem pro udělování certifikací školské primární prevence rizikového chování
v uvedeném termínu. Pro příjemce je tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
3. Dotace se poskytuje účelově (viz čl. II odst. 1 smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelného nákladu realizace aktivity, kterým je úhrada nákladů certifikačního procesu
na jeden program primární prevence rizikového chování Národnímu ústavu
pro vzdělávání ve výši 25 000,-Kč. Za uznatelný je považován tento náklad v termínu
dokončení realizace certifikačního procesu do 31. prosince 2018 s tím, že certifikát jako
výstup certifikačního procesu musí být udělen v uvedené době do 31. prosince 2018.
4. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Porušení rozpočtové kázně
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem poskytování aktivity, pro který
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.

byla

dotace

b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu 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 celé aktivity.
e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že aktivita je spolufinancována Ústeckým krajem.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití dotace, a to do 30 dnů
od termínu ukončení realizace aktivity (článek II. odst. 3 této smlouvy). Pokud byla
aktivita realizována před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit
poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této
smlouvy. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční
vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín předložení závěrečné
zprávy nebo finančního vypořádání dotace na žádost příjemce prodloužen,
maximálně však o 10 kalendářních dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo dotace (číslo smlouvy u poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy),

-

popis realizace aktivity,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy aktivity,

-

přínos aktivity pro cílové skupiny,
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-

celkové zhodnocení aktivity,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

-

kopii uděleného certifikátu odborné způsobilosti programu prevence rizikového
chování

-

certifikovaný program primární prevence rizikového chování (podkladové
materiály či zprávu o jeho obsahu a rozsahu)

-

podklady prokazující, že byl program aktivně prezentován a nabízen k využití
školám a školským zařízením v Ústeckém kraji (prezentace na webových
stránkách, letáky, komunikace se školami apod.)

II. Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů aktivity,

-

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

-

přehled o prostředcích vrácených do rozpočtu poskytovatele,

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem).

g) Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet aktivity a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence.
h) Neprodleně písemně informovat odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo realizace podpořené
aktivity, nejpozději však do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo.
i)

Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla dotace
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.

j)

Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
aktivity poskytnuta, v případě, že se aktivita neuskuteční, nejpozději do7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.

k) V případě, že příjemce obdrží ode dne podpisu této smlouvy finanční prostředky na
zajištění stejného uznatelného nákladu v rámci jakéhokoliv individuálního projektu
Ústeckého kraje financovaného z Operačního programu Zaměstnanost (ESF),
je povinen vrátit alikvotní část dotace na účet, z něhož mu byla dotace poskytnuta.
l)

Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto smlouvou se postupuje dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů
a č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„kontrolní řád“). Při uplatnění sankcí za neoprávněné použití nebo zadržení dotace
se postupuje podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o rozpočtových pravidlech“) V rámci veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno
dodržení veškerých podmínek čerpání dotace.
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m) Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu
s kontrolním řádem, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících
se k poskytnuté dotaci a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru
sociálních věcí a odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje a přizvané osoby
dle §6 kontrolního řádu.
n) Příjemce je povinen veškeré změny týkající se tohoto smluvního vztahu písemně
oznámit poskytovateli, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo. Z důvodů
změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné uzavírat dodatek
ke Smlouvě.
o) 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.
p) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátit
poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
q) prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků na účet, ze kterého byla dotace poskytnuta.
r) V případě, že Výbor pro udělování certifikací školské primární prevence rizikového
chování neudělí poskytovateli certifikát odborné způsobilosti (včetně využití možnosti
odvolání se), příjemce se zavazuje k bezplatnému poskytování programu primární
prevence rizikového chování ve školách během roku 2019, tj, do 31. 12. 2019,
v rozsahu 20 hodin. Pokud nebude toto ujednání splněno, bude příjemce povinen
nejpozději do 30. 1. 2020 celou dotaci vrátit na účet poskytovatele, z něhož byla
dotace na realizaci aktivity poskytnuta a současně písemně informovat poskytovatele
o vrácení dotace. V případě, že nebyl udělen certifikát a Příjemce využil možnosti
odvolání, přičemž odvolací řízení není v termínu plnění Smlouvy ukončeno, termín
plnění Smlouvy se odkládá k době převzetí Příjemce rozhodnutí o odvolání.

Článek IV.
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 od doručení výpovědi.
2. V případě, že příjemce realizaci aktivity nezahájí, přeruší nebo předčasně ukončí,
je povinen bez zbytečného odkladu písemně ohlásit tuto skutečnost poskytovateli a vrátit
poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých aktivita nebyla
realizována) zpět na účet poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit.
Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet
poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce dotace. V případě, že příjemce
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nevrátí poskytnuté finanční prostředky ve stanovené lhůtě, jedná se o porušení
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech
a poskytovatel zahájí další kroky k jejich vymáhání. Ustanovení tohoto odstavce se
použije i v případě výpovědi smlouvy poskytovatelem.
3. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
4. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
5. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje Ministerstvo financí ČR.
Článek V.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že aktivita
byla podpořena Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2.

Při propagaci aktivity typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že aktivitu 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 aktivity tj. do 31. 12. 2018:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci aktivity,
b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace aktivity) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací aktivity),

5.

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.
Článek VI.
Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
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2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech, správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto …….. Ústeckého kraje
usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

……………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Martin Klika, MBA
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
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Bod 7.8 priloha 6.pdf k usnesení č. 020/6Z/2017

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU

"Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky"

Příjemce dotace:
Účel dotace:
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:
Výše celkových nákladů projektu (Kč):
Výše přidělené dotace (Kč), ÚZ:

Popis realizace projektu, vč. časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny, vč. popisu prezentace nabídky programu::

Celkové zhodncení projektu:

Splnění účelu projektu v termínu (datum vystavení certifikátu):

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

Vratka dotace

Celkem vráceno

Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele:

Podpis statutárního orgánu a razítko organizace:

Datum :

Zpracoval:

jméno a příjmení

Povinné přílohy:
1) ) Účetní sestavu nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) za celý projekt/akci celkem
2) Účetní sestavu nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) za celkovou krajskou dotaci
3) Kopie certifikátu o udělení certifikace
4) Certifikovaný program primární prevence (podkladové materiály či zpráva o jeho obsahua rozsahu)
5) Prokazatelná prezentace a nabídka programu školám a školským zařízením

Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů po ukončení
realizace projektu, tj. nejpozději do 30. ledna 2019.

Bod 7.9 priloha 1.pdf k usnesení č. 021/6Z/2017

NÁZEV POSKYTOVATELE

IČO

ADRESA

ID

Agentura NADĚJE

26635933 U Tvrze 1443/21Děčín VI-Letná405 02 Děčín 2

8363222

Agentura Osmý den, o. p. s.

26667649 Lužická 727/7Děčín II-Nové Město405 02 Děčín 2

5981003

Agentura osobní asistenční služby z. ú.

26638452 Teplická 26/25Děčín IV-Podmokly405 02 Děčín 2

7938610

Agentura Pondělí, z.s.

26537788 2. polské armády 1094/27Rumburk 1408 01 Rumburk

3306857

Agentura Pondělí, z.s.

26537788 2. polské armády 1094/27Rumburk 1408 01 Rumburk

5598414

AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s.

47326875 Františka Malíka 997/12Most434 01 Most 1

4586391

ANAVITA a.s.

24128325 Na poříčí 1067/25Praha 1 - Nové Město110 00 Praha 1

1742787

ANAVITA a.s.

24128325 Na poříčí 1067/25Praha 1 - Nové Město110 00 Praha 1

6622118

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

1268119

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

1275249

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

1294772

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

1816143

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

2981921

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

4012625

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

4064347

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

4415138

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

6485162

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

6522122

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

7942332

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

8349589

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

9750157

Arkadie, o. p. s.
Armáda spásy v ČR, z.s.

40613411 Petržílkova 2565/23Praha 13 - Stodůlky158 00 Praha 58

2374792

Armáda spásy v ČR, z.s.

40613411 Petržílkova 2565/23Praha 13 - Stodůlky158 00 Praha 58

6883390

Armáda spásy v ČR, z.s.

40613411 Petržílkova 2565/23Praha 13 - Stodůlky158 00 Praha 58

9766509

Asociace pracovní rehabilitace ČR z. s.

26569558 Revoluční 22/20Chomutov430 01 Chomutov 1

8611761

Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s.

14866391 Dvořákova 1331/20Děčín II-Nové Město405 02 Děčín 2

2234056

Camphill na soutoku, z.s.

68923147 České Kopisty 6Terezín412 01 Litoměřice 1

6570110

Camphill na soutoku, z.s.

68923147 České Kopisty 6Terezín412 01 Litoměřice 1

8141075

CEDR - komunitní spolek

26590735 Křižíkova 918/32Krásná Lípa407 46 Krásná Lípa u Rumburka

5108266

CEDR - komunitní spolek

26590735 Křižíkova 918/32Krásná Lípa407 46 Krásná Lípa u Rumburka

6572053

Centrum LIRA, z.ú.

28731191 Matoušova 406/20Liberec III-Jeřáb460 07 Liberec 7

3959325

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.

27270955 Kochova 1185Chomutov430 01 Chomutov 1

1292895

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.

27270955 Kochova 1185Chomutov430 01 Chomutov 1

5998627

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost

26999234 Kréta 158Nové Kopisty411 55 Terezín

1501687

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost

26999234 Kréta 158Nové Kopisty411 55 Terezín

2832751

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO

70854165 Revoluční 1845/30Předměstí412 01 Litoměřice 1

6455886

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

26593661 Štefánikova 651/25Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

4704104

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

26593661 Štefánikova 651/25Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

7909036

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

27043797 Rakovnická 2502Louny440 01 Louny 1

1740941

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

27043797 Rakovnická 2502Louny440 01 Louny 1

3272817

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

27043797 Rakovnická 2502Louny440 01 Louny 1

7261145

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

27043797 Rakovnická 2502Louny440 01 Louny 1

7328567

Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.

27297128 Josefa Suka 268/25Most434 01 Most 1

1532609

Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.

27297128 Josefa Suka 268/25Most434 01 Most 1

3991178

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

1045259

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

1243707

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

1353598

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

1997112

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

2465771

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

3466024

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

5581231

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

odlehčovací služby
Agentura "NADĚJE"
sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace
osobní asistence
Agentura osobní asistenční služby z.ú.
podpora samostatného bydlení Podpora samostatného bydlení
sociální rehabilitace
Agentura Pondělí - sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
"Podej mi ruku, já Tě podržím, rok 2017"
domovy pro seniory
ANAVITA a.s.
domovy se zvláštním režimem
ANAVITA a.s.
denní stacionáře
Denní stacionář Středisko Arkadie Novoveská
sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny Středisko Arkadie Úpořiny
odlehčovací služby
Odlehčovací služby Středisko Arkadie Bratislavská
sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Krupka
sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny Středisko Arkadie Krupka
denní stacionáře
Denní stacionář Středisko Arkadie Krupka
sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Úpořiny
sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Kollárova
sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Novoveská
podpora samostatného bydlení Podpora samostatného bydlení Středisko Arkadie Bratislavská
odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství Středisko Arkadie Kollárova
chráněné bydlení
Chráněné bydlení
sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny - Středisko Arkadie Rovná
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fontána
azylové domy
Azylový dům pro matky s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Sociálně
s dětmi
aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jonatán
sociálně aktivizační služby pro seniory
SASapro
osoby
osoby
sese
zdravotním
zdravotním postižením
postižením
odborné sociální poradenství
Centrum služeb a pomoci
chráněné bydlení
Chráněné bydlení
centra denních služeb
Centrum denních služeb
azylové domy
azylový dům
terénní programy
terénní programy
raná péče
Centrum LIRA, z.ú
osobní asistence
osobní asistence
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Sociálně
s dětmi
aktivizační služba pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi v NRP
denní stacionáře
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO - denní stacionář
odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
osobní asistence
Osobní asistence
odlehčovací služby
Odlehčovací služby
odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
osobní asistence
Osobní asistence
pečovatelská služba
Pečovatelská služba
osobní asistence
centrum osobní asistence
odborné sociální poradenství
sociálně právní poradenství
odborné sociální poradenství
Manželská a předmanželská poradna Litoměřice,detašované pracoviště Louny
odborné sociální poradenství
Manželská a předmanželská poradna Litoměřice,
domovy se zvláštním režimem
Domov důchodců Milešov
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov Na Pustaji Křešice
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov U Trati Litoměřice
chráněné bydlení
CSP - chráněné bydlení Litoměřice
sociálně terapeutické dílny
CSP Litoměřice STD Cestou integrace

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

DOTACE

1 666 600

141 700

1 370 600

116 600

3 022 400

257 000

1 264 400

107 500

3 774 300

320 900

280 500

23 900

0

0

0

0

1 795 400

152 700

386 900

32 900

178 400

15 200

423 000

36 000

395 500

33 700

1 574 200

133 900

436 800

37 200

1 738 200

147 800

376 200

32 000

241 600

20 600

95 000

8 100

124 700

10 600

386 200

32 900

943 600

80 300

1 076 800

91 600

1 629 700

138 600

1 329 800

113 100

355 100

30 200

1 297 900

110 400

1 306 300

111 100

1 981 800

168 500

1 388 700

118 100

561 900

47 800

1 967 300

167 300

55 000

4 700

960 600

81 700

187 900

16 000

365 900

31 200

207 100

17 700

2 813 500

239 200

514 800

43 800

687 000

58 400

500 000

42 500

741 300

63 100

1 428 700

121 500

157 400

13 400

441 100

37 500

695 700

59 200

4 500 000

382 500

3 628 200

308 400

93 000

8 000

8 700 000

739 500

1 454 200

123 700

Dofinancování

102 400
103 100
37 400
89 600
16 500
3 000
0
0
97 700
46 100
600
50 400
47 200
116 400
49 600
40 600
44 900
27 100
9 300
8 700
46 100
29 100
102 100
0
78 700
34 800
90 900
146 600
95 900
165 700
67 000
220 800
5 300
0
18 400
41 000
20 200
27 600
3 400
28 600
5 500
40 600
127 400
15 400
41 200
34 900
0
90 600
500
0
90 500

Dotace po Minimální částka na platy,
dofinacování mzdy a jejich navýšení

1 769 000
1 473 700
3 059 800
1 354 000
3 790 800
283 500
0
0
1 893 100
433 000
179 000
473 400
442 700
1 690 600
486 400
1 778 800
421 100
268 700
104 300
133 400
432 300
972 700
1 178 900
0
1 408 500
389 900
1 388 800
1 452 900
2 077 700
1 554 400
628 900
2 188 100
60 300
0
206 300
406 900
227 300
2 841 100
518 200
715 600
505 500
781 900
1 556 100
172 800
482 300
730 600
4 500 000
3 718 800
93 500
8 700 000
1 544 700

150 400
125 300
260 100
115 100
322 200
24 100
0
0
160 900
36 800
15 200
40 200
37 600
143 700
41 300
151 200
35 800
22 800
8 900
11 300
36 700
82 700
100 200
0
119 700
33 100
118 000
123 500
176 600
132 100
53 500
186 000
5 100
0
17 500
34 600
19 300
241 500
44 000
60 800
43 000
66 500
132 300
14 700
41 000
62 100
382 500
316 100
7 900
739 500
131 300

NÁZEV POSKYTOVATELE

IČO

ADRESA

ID

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

6223146

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

7102460

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

8648413

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

9361032

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

9374052

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

9751707

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

1073186

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

1542857

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

2682796

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

3811243

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

5093964

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

5387786

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

5463800

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

6412450

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

6849315

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

7392909

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

7461655

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

9695946

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

9923023

CESPO, o. p. s.

70819882 Hrnčířská 53/18Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

8532431

CESPO, o. p. s.

70819882 Hrnčířská 53/18Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

9382099

Cesta do světa - Slunečnice, o.s.

72068396 Hudečkova 664/1Děčín I-Děčín405 01 Děčín 1

2282970

Cesta do světa - Slunečnice, o.s.

72068396 Hudečkova 664/1Děčín I-Děčín405 01 Děčín 1

3356067

Cinka",z. s.

22856838 V Sídlišti 390Děčín XXXII-Boletice nad Labem407 11 Děčín 9

6343251

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277 Šafaříkova 635/24Praha 2 - Vinohrady120 00 Praha 2

2793191

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277 Šafaříkova 635/24Praha 2 - Vinohrady120 00 Praha 2

3230075

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277 Šafaříkova 635/24Praha 2 - Vinohrady120 00 Praha 2

4941547

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277 Šafaříkova 635/24Praha 2 - Vinohrady120 00 Praha 2

6027304

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277 Šafaříkova 635/24Praha 2 - Vinohrady120 00 Praha 2

6102115

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277 Šafaříkova 635/24Praha 2 - Vinohrady120 00 Praha 2

6435327

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277 Šafaříkova 635/24Praha 2 - Vinohrady120 00 Praha 2

6651167

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277 Šafaříkova 635/24Praha 2 - Vinohrady120 00 Praha 2

7624072

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277 Šafaříkova 635/24Praha 2 - Vinohrady120 00 Praha 2

9100570

Demosthenes, o.p.s.

25421018 Mírová 2820/2Severní Terasa400 11 Ústí nad Labem 11

5326790

Demosthenes, o.p.s.

25421018 Mírová 2820/2Severní Terasa400 11 Ústí nad Labem 11

5330519

Dětský domov a Školní jídelna Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

62209256 K. H. Borovského 1146/2Most434 01 Most 1

4034618

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

46768041 Rooseveltova 716/7Předměstí412 01 Litoměřice 1

2027319

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

46768041 Rooseveltova 716/7Předměstí412 01 Litoměřice 1

2987242

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

46768041 Rooseveltova 716/7Předměstí412 01 Litoměřice 1

4731306

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

46768041 Rooseveltova 716/7Předměstí412 01 Litoměřice 1

4894760

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

46768041 Rooseveltova 716/7Předměstí412 01 Litoměřice 1

7041080

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

46768041 Rooseveltova 716/7Předměstí412 01 Litoměřice 1

9407680

Diakonie ČCE - středisko Praha

62931270 Vlachova 1502/20Praha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

6095107

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

70863601 U Města Chersonu 1675/8Most434 01 Most 1

1760842

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

70863601 U Města Chersonu 1675/8Most434 01 Most 1

1988848

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

70863601 U Města Chersonu 1675/8Most434 01 Most 1

2013307

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

41328523 Rovné 58411 87 Krabčice u Roudnice n.L.

2185972

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

41328523 Rovné 58411 87 Krabčice u Roudnice n.L.

8792332

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

41328523 Rovné 58411 87 Krabčice u Roudnice n.L.

9753639

Diecézní charita Litoměřice

40229939 Kosmonautů 2022Předměstí412 01 Litoměřice 1

4013275

Diecézní charita Litoměřice

40229939 Kosmonautů 2022Předměstí412 01 Litoměřice 1

7429073

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

domovy pro seniory
Domov U Trati Litoměřice
domovy pro seniory
Domov důchodců Libochovice
domovy se zvláštním režimem
Domov důchodců Čížkovice
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov Na Svobodě Čížkovice
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov sociální péče Chotěšov
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov sociální péče Skalice
pečovatelská služba
pečovatelská služba
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice
domovy pro seniory
Domov pro seniory
azylové domy
Azylový dům pro muže a matky s dětmi
noclehárny
Noclehárna
denní stacionáře
Denní stacionář DOMINO
chráněné bydlení
Chráněné bydlení
azylové domy
Azylový dům Kompas
služby následné péče
Děčínské doléčovací centrum
odborné sociální poradenství
Děčínské doléčovací centrum - odborné sociální poradenství
kontaktní centra
Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče
terénní programy
Terénní programy
domovy se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem
odborné sociální poradenství
CESPO.o.s.
tlumočnické služby
CESPO o.s.
sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace - CDS Slunečnice, o.s.
sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny - CDS Slunečnice, o.s.
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Centrum U parku
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Člověk
s dětmi
v tísni o.p.s.
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Klub Mixér
terénní programy
Terénní sociální práce Ústí nad Labem
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Sociálně
s dětmi
aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ústí nad Labem
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Člověk v tísni, o.p.s., Otevřený klub
terénní programy
Terénní sociální práce Chomutov
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Člověk v tísni, o.p.s, - eNCéčko
terénní programy
Člověk v tísni, o.p.s.
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nový svět
odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství DEMOSTHENA
raná péče
Raná péče DEMOSTNENA
domy na půl cesty
Dům na půl cesty "Do života"
chráněné bydlení
Chráněné bydlení - Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie Terezín
podpora samostatného bydlení Podpora samostatného bydlení - Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie Terezín
azylové domy
Domov pro matky s dětmi
sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace
centra denních služeb
Centrum denních služeb
sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny - Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie Terezín
raná péče
Raná péče
azylové domy
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most
odborné sociální poradenství
Občanská poradna Most
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Sociální
s dětmi
práce v ohrožených rodinách Most
domovy se zvláštním režimem
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
pečovatelská služba
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
domovy pro seniory
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
azylové domy
Domov sv. Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou
odborné sociální poradenství
Poradenské centrum Litoměřice

DOTACE

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

2 003 200

170 300

7 000 000

595 000

3 663 700

311 500

8 250 000

701 300

4 431 500

376 700

11 924 900

1 013 700

350 900

29 900

3 140 000

266 900

473 200

40 300

1 460 400

124 200

445 000

37 900

501 300

42 700

4 366 300

371 200

70 300

6 000

1 167 500

99 300

24 900

2 200

774 400

65 900

590 000

50 200

3 872 900

329 200

446 100

38 000

60 000

5 100

881 400

75 000

923 700

78 600

680 400

57 900

754 300

64 200

482 700

41 100

1 557 000

132 400

1 388 600

118 100

991 500

84 300

574 100

48 800

876 900

74 600

1 027 600

87 400

781 700

66 500

63 000

5 400

1 300 600

110 600

428 300

36 500

1 322 100

112 400

641 700

54 600

1 305 700

111 000

1 724 200

146 600

894 000

76 000

1 242 600

105 700

894 400

76 100

2 353 800

200 100

1 414 700

120 300

1 417 000

120 500

4 768 100

405 300

402 300

34 200

2 276 600

193 600

4 922 400

418 500

456 400

38 800

Dofinancování

61 600
15 400
26 000
58 000
20 700
29 000
39 400
0
33 100
38 400
0
35 400
54 400
13 600
52 300
2 400
18 400
0
107 700
6 100
0
105 200
110 200
81 200
0
57 600
173 000
0
113 400
68 500
104 700
85 800
93 300
6 100
155 200
5 800
92 600
72 000
157 200
158 700
100 300
148 300
41 100
283 400
267 400
324 500
24 600
45 100
159 400
163 500
44 700

Dotace po Minimální částka na platy,
dofinacování mzdy a jejich navýšení

2 064 800
7 015 400
3 689 700
8 308 000
4 452 200
11 953 900
390 300
3 140 000
506 300
1 498 800
445 000
536 700
4 420 700
83 900
1 219 800
27 300
792 800
0
3 980 600
452 200
60 000
986 600
1 033 900
761 600
0
540 300
1 730 000
0
1 104 900
642 600
981 600
1 113 400
875 000
69 100
1 455 800
434 100
1 414 700
713 700
1 462 900
1 882 900
994 300
1 390 900
935 500
2 637 200
1 682 100
1 741 500
4 792 700
447 400
2 436 000
5 085 900
501 100

175 500
596 300
313 600
706 200
378 400
1 016 100
33 200
266 900
43 000
127 400
37 800
45 600
375 800
7 100
103 700
2 300
67 400
0
338 400
38 400
5 100
83 900
87 900
64 700
0
45 900
147 100
0
93 900
54 600
83 400
94 600
74 400
5 900
123 700
36 900
120 200
60 700
124 300
160 000
84 500
118 200
79 500
224 200
143 000
148 000
407 400
38 000
207 100
432 300
42 600

NÁZEV POSKYTOVATELE

IČO

ADRESA

ID

Diecézní charita Litoměřice

40229939 Kosmonautů 2022Předměstí412 01 Litoměřice 1

7908464

Diecézní charita Litoměřice

40229939 Kosmonautů 2022Předměstí412 01 Litoměřice 1

8776742

Diecézní charita Litoměřice

40229939 Kosmonautů 2022Předměstí412 01 Litoměřice 1

9801549

Dobrovolnické centrum, z.s.

70225842 Prokopa Diviše 1605/5Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

1510111

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

47274581 Filipov 65407 53 Jiříkov

2135966

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

47274581 Filipov 65407 53 Jiříkov

5168000

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

47274581 Filipov 65407 53 Jiříkov

5350551

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

47274581 Filipov 65407 53 Jiříkov

7051562

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

47274549 U stadionu 1425/3Rumburk 1408 01 Rumburk

2636005

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

47274549 U stadionu 1425/3Rumburk 1408 01 Rumburk

2784357

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

47274549 U stadionu 1425/3Rumburk 1408 01 Rumburk

2920689

Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace
Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace

830381 Tuchořice 1439 69 Tuchořice

9567874

63787725 Pražská 236417 61 Bystřany

6986535

Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace

63787725 Pražská 236417 61 Bystřany

9313776

Domov důchodců Lipová

47274492 Lipová 273407 81 Lipová u Šluknova

8543206

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

828998 Sámova 2481413 01 Roudnice nad Labem

7001404

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

828998 Sámova 2481413 01 Roudnice nad Labem

8731012

Domov pro osoby se zdravotním postižením

46789847 Dukelská 28431 86 Kovářská

4541453

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace

47274484 Brtníky 119Staré Křečany407 60 Brtníky

2434997

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace

47274484 Brtníky 119Staré Křečany407 60 Brtníky

3395152

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace

47274565 Sládkova 344407 21 Česká Kamenice

4578763

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace

47274565 Sládkova 344407 21 Česká Kamenice

9873560

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

830411 Šafaříkova 852Žatec438 01 Žatec 1

5153567

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

830411 Šafaříkova 852Žatec438 01 Žatec 1

8541500

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

830411 Šafaříkova 852Žatec438 01 Žatec 1

9823316

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

44555661 Za Vozovnou 783/1Ústí nad Labem-město, Bukov400 01 Ústí nad Labem 1

2758028

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

44555661 Za Vozovnou 783/1Ústí nad Labem-město, Bukov400 01 Ústí nad Labem 1

9714807

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

44555407 Šrámkova 3305/38aSeverní Terasa400 11 Ústí nad Labem 11

5238851

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

44555407 Šrámkova 3305/38aSeverní Terasa400 11 Ústí nad Labem 11

6890540

Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace

44555296 Pod Horkou 85Chlumec403 39 Chlumec u Ústí nad Labem

9595541

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace

44555334

6172420

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace

44555270 Orlická 2893/1Severní Terasa400 11 Ústí nad Labem 11

3270327

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace

44555270 Orlická 2893/1Severní Terasa400 11 Ústí nad Labem 11

7256732

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

65650964 Nádražní 933441 01 Podbořany

4159038

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

65650964 Nádražní 933441 01 Podbořany

7285141

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

65650964 Nádražní 933441 01 Podbořany

9714246

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

44555326 V Klidu 3133/12Severní Terasa400 11 Ústí nad Labem 11

2501932

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

44555326 V Klidu 3133/12Severní Terasa400 11 Ústí nad Labem 11

2744287

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

44555326 V Klidu 3133/12Severní Terasa400 11 Ústí nad Labem 11

4860158

Domov pro seniory U Pramene Louny, příspěvková organizace

49123688 Rakovnická 2502Louny440 01 Louny 1

2103509

Domov pro seniory U Pramene Louny, příspěvková organizace

49123688 Rakovnická 2502Louny440 01 Louny 1

3091711

Domov pro seniory U Pramene Louny, příspěvková organizace

49123688 Rakovnická 2502Louny440 01 Louny 1

9422672

Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace

44555288 Klášterní 2403 23 Velké Březno

1408517

Rozcestí 798/9Ústí nad Labem-Neštěmice, Krásné Březno400 07 Ústí nad Labem 7

Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace

44555288 Klášterní 2403 23 Velké Březno

5049031

Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace

68454864 Kryrská 102439 82 Vroutek

2862640

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace

47274468 Filipovská 582/20Starý Jiříkov407 53 Jiříkov

9712191

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

49872516 Okružní 104Meziboří435 13 Meziboří u Litvínova

2068891

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

49872516 Okružní 104Meziboří435 13 Meziboří u Litvínova

4100257

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

49872516 Okružní 104Meziboří435 13 Meziboří u Litvínova

Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace

3385655 Dolní Podluží 431407 55 Dolní Podluží
47274522 Stará Oleška č.e.131Huntířov405 02 Děčín 2

4814058
5322668
3899971

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

terénní programy
Magdala - Ústecký kraj
terénní programy
Sv. Vincent
pečovatelská služba
Charitní pečovatelská služba (Chomutov)
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Dobrovolnické
s dětmi centrum - SAS pro rodiny s dětmi
domovy pro seniory
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
osobní asistence
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
pečovatelská služba
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
domovy se zvláštním režimem
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny
chráněné bydlení
Chráněné bydlení
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov "Bez zámků" Tuchořice
domovy pro seniory
Domov důchodců Bystřany
domovy se zvláštním režimem
Domov důchodců Bystřany
domovy se zvláštním režimem
Domov důchodců Lipová
domovy pro seniory
Domov pro seniory
domovy se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kovářská
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením
chráněné bydlení
Domov pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro seniory
Domov pro seniory
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci (pečovatelská služba)
domovy se zvláštním režimem
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci (domov se zvláštním režimem)
domovy pro seniory
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci (domov pro seniory)
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro seniory
Domov pro seniory
domovy se zvláštním režimem
Domov pro seniory Dobětice
domovy pro seniory
Domov pro seniory Dobětice
domovy pro seniory
Domov pro seniory Chlumec
domovy pro seniory
Domov pro seniory Krásné Březno, p.o.
domovy pro seniory
Domov pro seniory Orlická
azylové domy
Domov pro matky s dětmi
domovy pro seniory
Domov pro seniory Podbořany, p.o.
domovy se zvláštním režimem
Domov pro seniory Podbořany, p.o.
odlehčovací služby
Domov pro seniory Podbořany, p.o.
domovy se zvláštním režimem
domov se zvláštním režimem
domovy pro seniory
domov pro seniory
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domov pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro seniory
Domov pro seniory U Pramene Louny
domovy se zvláštním režimem
Domov pro seniory U Pramene Louny
azylové domy
Azylový dům při Domově pro seniory U Pramene Louny
domovy se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem
domovy pro seniory
Domov pro seniory
domovy se zvláštním režimem
Domov pro seniory Vroutek, p.o.
domovy se zvláštním režimem
Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
domovy pro seniory
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
domovy se zvláštním režimem
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro osoby se zdravotním postižením
azylové domy
Domov sv. Vincenta de Paul z.ú
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška

DOTACE

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

88 100

7 500

26 600

2 300

643 700

54 800

373 900

31 800

951 300

80 900

417 800

35 600

1 385 100

117 800

4 462 100

379 300

3 106 200

264 100

1 476 300

125 500

5 816 400

494 400

5 539 600

470 900

2 897 200

246 300

9 280 000

788 800

6 784 600

576 700

2 175 800

185 000

8 701 400

739 700

3 457 500

293 900

7 405 600

629 500

567 200

48 300

3 000 000

255 000

289 400

24 600

2 185 900

185 900

3 320 800

282 300

3 663 400

311 400

740 200

63 000

1 263 300

107 400

4 278 500

363 700

13 476 000

1 145 500

4 382 000

372 500

6 190 700

526 300

1 050 000

89 300

880 000

74 800

4 740 300

403 000

1 873 600

159 300

193 700

16 500

4 406 000

374 600

6 963 600

592 000

1 774 000

150 800

4 754 200

404 200

935 000

79 500

80 000

6 800

7 160 300

608 700

28 900

2 500

3 669 200

311 900

5 782 100

491 500

733 700

62 400

5 652 500

480 500

570 000

48 500

1 823 000

155 000

3 419 900

290 700

Dofinancování

10 500
3 200
28 600
0
11 100
40 600
55 400
25 800
217 600
83 700
27 000
244 600
202 900
0
213 600
152 400
609 600
139 100
518 800
33 500
0
17 100
245 300
197 600
256 600
32 800
88 500
5 500
388 300
112 200
333 500
0
0
107 400
63 200
100
0
147 400
13 000
180 400
0
0
0
2 000
126 200
12 700
51 400
164 500
0
215 100
137 700

Dotace po Minimální částka na platy,
dofinacování mzdy a jejich navýšení

98 600
29 800
672 300
0
962 400
458 400
1 440 500
4 487 900
3 323 800
1 560 000
5 843 400
5 784 200
3 100 100
9 280 000
6 998 200
2 328 200
9 311 000
3 596 600
7 924 400
600 700
3 000 000
306 500
2 431 200
3 518 400
3 920 000
773 000
1 351 800
4 284 000
13 864 300
4 494 200
6 524 200
1 050 000
880 000
4 847 700
1 936 800
193 800
4 406 000
7 111 000
1 787 000
4 934 600
935 000
80 000
7 160 300
30 900
3 795 400
5 794 800
785 100
5 817 000
570 000
2 038 100
3 557 600

8 400
2 500
57 100
0
81 800
39 000
122 400
381 500
282 500
132 600
496 700
491 700
263 500
788 800
594 800
197 900
791 400
305 700
673 600
51 100
255 000
26 100
206 700
299 100
333 200
65 700
114 900
364 100
1 178 500
382 000
554 600
89 300
74 800
412 100
164 600
16 500
374 500
604 400
151 900
419 400
79 500
6 800
608 600
2 600
322 600
492 600
66 700
494 400
48 500
173 200
302 400

NÁZEV POSKYTOVATELE

IČO

ADRESA

ID

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace

47274522 Stará Oleška č.e.131Huntířov405 02 Děčín 2

7256389

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace

47274522 Stará Oleška č.e.131Huntířov405 02 Děčín 2

8791049

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

75149541 Čajkovského 1908/82Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

1201084

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

75149541 Čajkovského 1908/82Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

2550019

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

75149541 Čajkovského 1908/82Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

5171989

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

75149541 Čajkovského 1908/82Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

5666980

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

75149541 Čajkovského 1908/82Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

7734108

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

75149541 Čajkovského 1908/82Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

8643214

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

75149541 Čajkovského 1908/82Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

8907909

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

75149541 Čajkovského 1908/82Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

9553549

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

75149541 Čajkovského 1908/82Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

9930089

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

47274573 Křečanská 630407 77 Šluknov

2197911

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

47274573 Křečanská 630407 77 Šluknov

4403315

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

47274573 Křečanská 630407 77 Šluknov

9011702

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

63787911 Kubátova 269417 22 Háj u Duchcova

1351633

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

63787911 Kubátova 269417 22 Háj u Duchcova

4121413

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

63787911 Kubátova 269417 22 Háj u Duchcova

6172133

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

63787911 Kubátova 269417 22 Háj u Duchcova

7293077

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

63787911 Kubátova 269417 22 Háj u Duchcova

7806966

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

63787911 Kubátova 269417 22 Háj u Duchcova

8228347

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

46789910 Březinova 1093Kadaň432 01 Kadaň 1

5935431

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

46789910 Březinova 1093Kadaň432 01 Kadaň 1

6075842

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

46789910 Březinova 1093Kadaň432 01 Kadaň 1

6916747

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

46789910 Březinova 1093Kadaň432 01 Kadaň 1

7012291

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

46789910 Březinova 1093Kadaň432 01 Kadaň 1

7255944

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

49872541 Zátiší 177Janov435 42 Litvínov 8

2577955

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

49872541 Zátiší 177Janov435 42 Litvínov 8

2761662

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

49872541 Zátiší 177Janov435 42 Litvínov 8

3793014

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

49872541 Zátiší 177Janov435 42 Litvínov 8

4410973

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

49872541 Zátiší 177Janov435 42 Litvínov 8

8538718

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

49872541 Zátiší 177Janov435 42 Litvínov 8

8888297

DRUG-OUT Klub, z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

4677905

DRUG-OUT Klub, z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

5587211

DRUG-OUT Klub, z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

7108907

DŮM ROMSKÉ KULTURY o. p. s.

25441892 Zlatnická 184/5Rudolice434 01 Most 1

3960446

DŮM ROMSKÉ KULTURY o. p. s.

25441892 Zlatnická 184/5Rudolice434 01 Most 1

5153749

Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.

28722043 Nábřeží 1745Jirkov431 11 Jirkov 1

4047865

EDA cz, z.ú.

24743054 Trojická 387/2Praha 2 - Nové Město128 00 Praha 28

7877605

ENERGIE o.p.s.

25034545 Hornická 106Meziboří435 13 Meziboří u Litvínova

1534371

ENERGIE o.p.s.

25034545 Hornická 106Meziboří435 13 Meziboří u Litvínova

8221160

Farní charita Litoměřice

46769382 Zahradnická 1534/5Předměstí412 01 Litoměřice 1

1269156

Farní charita Litoměřice

46769382 Zahradnická 1534/5Předměstí412 01 Litoměřice 1

2241142

Farní charita Litoměřice

46769382 Zahradnická 1534/5Předměstí412 01 Litoměřice 1

2548478

Farní charita Litoměřice

46769382 Zahradnická 1534/5Předměstí412 01 Litoměřice 1

3403190

Farní charita Litoměřice

46769382 Zahradnická 1534/5Předměstí412 01 Litoměřice 1

5488355

Farní charita Litoměřice

46769382 Zahradnická 1534/5Předměstí412 01 Litoměřice 1

5624320

Farní charita Litoměřice

46769382 Zahradnická 1534/5Předměstí412 01 Litoměřice 1

5964684

Farní charita Litoměřice

46769382 Zahradnická 1534/5Předměstí412 01 Litoměřice 1

6566711

Farní charita Litoměřice

46769382 Zahradnická 1534/5Předměstí412 01 Litoměřice 1

9011520

Farní charita Litoměřice

46769382 Zahradnická 1534/5Předměstí412 01 Litoměřice 1

9518537

Farní charita Lovosice

46770321 Školní 476/3Lovosice410 02 Lovosice 2

3189832

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

chráněné bydlení
Chráněné bydlení
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice
denní stacionáře
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa
sociálně terapeutické dílny
DOZP Ústí nad Labem STD
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice
chráněné bydlení
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa
podpora samostatného bydlení Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice
chráněné bydlení
Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa
denní stacionáře
DS Úsměv
domovy se zvláštním režimem
Domov pro seniory Krásná Lípa
domovy pro seniory
Domov pro seniory Šluknov
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov se zdrav.postižením Šluknov
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
sociálně terapeutické dílny
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách
chráněné bydlení
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
týdenní stacionáře
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
sociálně aktivizační služby pro seniory
Domovy
a osoby
sociálních
se zdravotním
služeb Háj postižením
u Duchcova
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro seniory Mašťov
domovy pro seniory
Domov pro seniory Mašťov
domovy se zvláštním režimem
Domov pro seniory Mašťov
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň
chráněné bydlení
Chráněné bydlení
sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutická dílna
domovy se zvláštním režimem
Domov pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence
domovy pro seniory
Domov pro seniory
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
Domov pro muže s chronickým duševním onemocněním a s etylickou demencí
kontaktní centra
Kontaktní centrum pro drogově závislé
odborné sociální poradenství
Ambulantní adiktologické služby
terénní programy
Terénní program
terénní programy
Terénní programy Chanov
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Chanov
osobní asistence
Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.
raná péče
Raná péče EDA, o.p.s.
chráněné bydlení
Chráněný byt ENERGIE o.p.s.
odlehčovací služby
Odlehčovací služby
denní stacionáře
Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - denní stacionář
azylové domy
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - azylové domy
noclehárny
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - noclehárna
pečovatelská služba
Farní charita Litoměřice, Pečovatelská služba
týdenní stacionáře
Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - týdenní stacionář
domovy se zvláštním režimem
Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv.Zdislava - domov se zvláštním režimem
nízkoprahová denní centra
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - nízkoprahové denní centrum
domovy pro seniory
Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory
terénní programy
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - terénní program
domovy pro seniory
Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - domov pro seniory
terénní programy
Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

DOTACE

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

450 000

38 300

4 595 400

390 700

120 000

10 200

2 286 000

194 400

2 791 600

237 300

3 905 800

332 000

1 971 200

167 600

210 000

17 900

3 534 000

300 400

1 509 800

128 400

639 200

54 400

10 063 000

855 400

5 268 800

447 900

279 700

23 800

9 590 800

815 300

1 050 700

89 400

6 001 400

510 200

553 300

47 100

830 100

70 600

33 300

2 900

6 072 400

516 200

576 000

49 000

1 797 000

152 800

2 436 700

207 200

5 015 900

426 400

790 500

67 200

2 833 100

240 900

4 664 400

396 500

4 355 700

370 300

13 701 600

1 164 700

1 705 900

145 100

1 306 500

111 100

787 300

67 000

1 617 700

137 600

1 100 700

93 600

1 467 800

124 800

1 110 300

94 400

884 900

75 300

3 887 500

330 500

675 400

57 500

620 400

52 800

1 369 500

116 500

293 300

25 000

2 563 700

218 000

211 200

18 000

2 261 500

192 300

432 100

36 800

5 603 200

476 300

477 100

40 600

445 900

38 000

302 700

25 800

Dofinancování

0
58 100
0
0
33 200
30 200
64 700
0
0
94 200
12 300
0
155 300
19 500
95 900
19 400
120 200
38 700
1 900
4 000
91 900
40 300
125 900
132 400
93 300
0
40 100
33 800
6 000
200 700
18 100
29 900
11 000
0
39 600
48 800
124 600
96 200
99 000
9 700
63 800
157 100
28 100
179 600
14 800
103 200
32 900
392 500
17 500
31 200
36 100

Dotace po Minimální částka na platy,
dofinacování mzdy a jejich navýšení

450 000
4 653 500
120 000
2 286 000
2 824 800
3 936 000
2 035 900
210 000
3 534 000
1 604 000
651 500
10 063 000
5 424 100
299 200
9 686 700
1 070 100
6 121 600
592 000
832 000
37 300
6 164 300
616 300
1 922 900
2 569 100
5 109 200
790 500
2 873 200
4 698 200
4 361 700
13 902 300
1 724 000
1 336 400
798 300
0
1 140 300
1 516 600
1 234 900
981 100
3 986 500
685 100
684 200
1 526 600
321 400
2 743 300
226 000
2 364 700
465 000
5 995 700
494 600
477 100
338 800

38 300
395 500
10 200
194 300
240 100
334 600
173 100
17 900
300 400
136 300
55 400
855 400
461 000
25 400
823 400
91 000
520 300
50 300
70 700
3 200
524 000
52 400
163 400
218 400
434 300
67 200
244 200
399 300
370 700
1 181 700
146 500
113 600
67 900
0
96 900
128 900
105 000
83 400
338 900
58 200
58 200
129 800
27 300
233 200
19 200
201 000
39 500
509 600
42 000
40 600
28 800

NÁZEV POSKYTOVATELE

IČO

ADRESA

ID

Farní charita Lovosice

46770321 Školní 476/3Lovosice410 02 Lovosice 2

3209417

Farní charita Lovosice

46770321 Školní 476/3Lovosice410 02 Lovosice 2

3321913

Farní charita Lovosice

46770321 Školní 476/3Lovosice410 02 Lovosice 2

6081367

Farní charita Lovosice

46770321 Školní 476/3Lovosice410 02 Lovosice 2

6540812

Farní charita Lovosice

46770321 Školní 476/3Lovosice410 02 Lovosice 2

8464374

Farní charita Roudnice nad Labem

62769111 Riegrova 652413 01 Roudnice nad Labem

1761469

Farní charita Roudnice nad Labem

62769111 Riegrova 652413 01 Roudnice nad Labem

4335678

Farní charita Roudnice nad Labem

62769111 Riegrova 652413 01 Roudnice nad Labem

6392422

Farní charita Roudnice nad Labem

62769111 Riegrova 652413 01 Roudnice nad Labem

8281324

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

1214275

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

1621637

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

1657475

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

2046626

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

2365503

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

3097184

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

3267891

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

3376667

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

3935206

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

4265731

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

5188376

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

5844827

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

6303516

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

8981594

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

9071773

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

9131484

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

9425002

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

9462377

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.

27324001 Jateční 870/41Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

3591222

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.

27324001 Jateční 870/41Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

7646043

HEWER, z.s.

66000653 Černokostelecká 2020/20Praha 10 - Strašnice100 00 Praha 10

4076320

HEZKÉ DOMY s.r.o.

24273449 Sebuzínská 175Ústí nad Labem-Střekov, Brná403 21 Ústí nad Labem 17

5336459

Hospic sv. Štěpána, z. s.

65081374 Rybářské náměstí 662/4Předměstí412 01 Litoměřice 1

1451339

Hospic sv. Štěpána, z. s.

65081374 Rybářské náměstí 662/4Předměstí412 01 Litoměřice 1

5419883

Hospic sv. Štěpána, z. s.

65081374 Rybářské náměstí 662/4Předměstí412 01 Litoměřice 1

6770385

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

25419561 Svážná 1528Most434 01 Most 1

3441974

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

25419561 Svážná 1528Most434 01 Most 1

4743378

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

25419561 Svážná 1528Most434 01 Most 1

5291951

Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s.

62768841 Havlíčkova 276413 01 Roudnice nad Labem

9245039

Charitní sdružení Děčín, z.s.

26590719 Zbrojnická 779/7Děčín IV-Podmokly405 02 Děčín 2

6511261

Charitní sdružení Děčín, z.s.

26590719 Zbrojnická 779/7Děčín IV-Podmokly405 02 Děčín 2

7674174

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

22772511 Vilémov 39407 80 Vilémov u Šluknova

2732328

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

22772511 Vilémov 39407 80 Vilémov u Šluknova

3532163

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

22772511 Vilémov 39407 80 Vilémov u Šluknova

4181497

Indigo Děčín, z.s.

68975244 Sněžnická 94Jílové407 01 Jílové u Děčína

9082399

JIPRO-CASH s.r.o.

28744349 Na Jílech 2637Česká Lípa470 06 Česká Lípa 6

5037445

JUDr. Hana Kozáková

69637539 Klučov 168282 01 Český Brod

3635249

JUDr. Hana Kozáková

69637539 Klučov 168282 01 Český Brod

6803645

Jurta o.p.s.

63778718 Pěší 9Děčín XXXIII-Nebočady405 02 Děčín 2

1066948

Jurta o.p.s.

63778718 Pěší 9Děčín XXXIII-Nebočady405 02 Děčín 2

4715430

Jurta o.p.s.

63778718 Pěší 9Děčín XXXIII-Nebočady405 02 Děčín 2

5807228

Jurta o.p.s.

63778718 Pěší 9Děčín XXXIII-Nebočady405 02 Děčín 2

9100031

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

sociálně aktivizační služby pro rodiny
SAS
s dětmi
FCHL
odborné sociální poradenství
Charitní poradna RESTART
azylové domy
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
NZDM Amicus
sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutická dílna
pečovatelská služba
Pečovatelská služba při FCH Rce
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
NZDM Bota
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Sociálně
s dětmi
aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce n. L.
azylové domy
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa
sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace Teplice
odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství Teplice
sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace Litoměřice
sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny Teplice
sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny Ústí nad Labem
sociálně aktivizační služby pro seniory
Sociálně
a osoby
aktivizační
se zdravotním
služby Děčín
postižením
sociální rehabilitace
Terénní komunitní tým
sociální rehabilitace
Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem
chráněné bydlení
Chráněné bydlení
sociálně aktivizační služby pro seniory
Sociálně
a osoby
aktivizační
se zdravotním
služby Litoměřice
postižením
sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace Chomutov
sociálně aktivizační služby pro seniory
Sociálně
a osoby
aktivizační
se zdravotním
služby Ústí
postižením
nad Labem
sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace Děčín
sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace Ústí nad Labem
odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství Ústí nad Labem
odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství Děčín
odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství Litoměřice
sociálně aktivizační služby pro seniory
Sociálně
a osoby
aktivizační
se zdravotním
služby Teplice
postižením
osobní asistence
Osobní asistence u osob s mentálním a tělesným postižením a s poruchou autistického spektra
denní stacionáře
Denní stacionář Helias
osobní asistence
Osobní asistence pro Ústecký kraj
odlehčovací služby
HEZKÉ DOMY s.r.o.
odborné sociální poradenství
Hospic sv. Štěpána-poradna a půjčovna pomůcek
sociální služby poskytované ve zdravotnických
Hospic sv. Štěpána
zařízeních
- sociální
lůžkové
lůžkapéče
odlehčovací služby
Hospic sv. Štěpána odlehčovací služby
odborné sociální poradenství
HOSPIC v MOSTĚ,o.p.s.
odlehčovací služby
HOSPIC v MOSTĚ,o.p.s.
sociální služby poskytované ve zdravotnických
HOSPIC v MOSTĚ,o.p.s.
zařízeních lůžkové péče
sociální rehabilitace
Centrum sociání pomoci
odborné sociální poradenství
Občanská poradna Děčín
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Služby
s dětmi
pro rodiny/Asistenční služba pro rodiny s dětmi
chráněné bydlení
Chráněné bydlení Pastelky, o.p.s.
podpora samostatného bydlení Podpora bydlení Pastelky
osobní asistence
Osobní asistence Pastelky
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád
domovy se zvláštním režimem
Domov Potoky
odlehčovací služby
odlehčovací služby
pečovatelská služba
pečovatelská služba
sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny
chráněné bydlení
Chráněné bydlení
podpora samostatného bydlení Podpora samostatného bydlení

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

DOTACE

740 400

63 000

0

0

1 267 100

107 800

692 500

58 900

724 600

61 600

865 100

73 600

916 100

77 900

1 601 700

136 200

2 026 600

172 300

1 842 900

156 700

603 800

51 400

934 100

79 400

1 329 000

113 000

1 725 500

146 700

799 200

68 000

1 768 900

150 400

1 464 600

124 500

2 176 800

185 100

806 600

68 600

1 931 600

164 200

1 369 800

116 500

922 000

78 400

3 785 500

321 800

595 300

50 700

603 600

51 400

610 000

51 900

839 600

71 400

474 800

40 400

970 400

82 500

3 903 900

331 900

2 266 100

192 700

250 100

21 300

1 130 000

96 100

1 697 600

144 300

143 400

12 200

1 199 600

102 000

228 500

19 500

632 500

53 800

1 253 800

106 600

1 146 600

97 500

963 400

81 900

782 600

66 600

1 125 800

95 700

1 010 800

86 000

0

0

500 000

42 500

1 142 400

97 200

2 198 700

186 900

3 152 900

268 000

499 000

42 500

517 300

44 000

Dofinancování

0
0
152 500
82 600
86 500
800
109 300
4 100
20 400
155 200
49 400
78 700
158 600
205 900
46 300
211 100
20 700
152 500
43 400
152 200
39 600
93 500
451 800
58 300
45 100
42 200
45 400
22 500
47 900
216 300
7 700
24 500
0
64 400
5 300
84 000
500
13 200
75 600
0
36 100
87 800
94 100
21 200
0
12 300
31 200
3 600
276 300
34 900
58 000

Dotace po Minimální částka na platy,
dofinacování mzdy a jejich navýšení

0
0
1 419 600
775 100
811 100
865 900
1 025 400
1 605 800
2 047 000
1 998 100
653 200
1 012 800
1 487 600
1 931 400
845 500
1 980 000
1 485 300
2 329 300
850 000
2 083 800
1 409 400
1 015 500
4 237 300
653 600
648 700
652 200
885 000
497 300
1 018 300
4 120 200
2 273 800
274 600
1 130 000
1 762 000
148 700
1 283 600
229 000
645 700
1 329 400
0
999 500
870 400
1 219 900
1 032 000
0
512 300
1 173 600
2 202 300
3 429 200
533 900
575 300

0
0
120 700
65 900
68 900
73 600
87 200
136 500
174 000
169 800
55 500
86 100
126 400
164 200
71 900
168 300
126 300
198 000
72 300
177 100
119 800
86 300
360 200
55 600
55 100
55 400
75 200
42 300
86 600
350 200
193 300
23 300
96 100
149 800
12 600
109 100
19 500
54 900
113 000
0
85 000
74 000
103 700
87 700
0
43 500
99 800
187 200
291 500
45 400
48 900

NÁZEV POSKYTOVATELE

IČO

ADRESA

ID

K srdci klíč, o. p. s.

27000222 U Jezera 1Horní Jiřetín - Dolní Jiřetín434 01 Most 1

1499845

K srdci klíč, o. p. s.

27000222 U Jezera 1Horní Jiřetín - Dolní Jiřetín434 01 Most 1

6455949

K srdci klíč, o. p. s.

27000222 U Jezera 1Horní Jiřetín - Dolní Jiřetín434 01 Most 1

8836274

K srdci klíč, o. p. s.

27000222 U Jezera 1Horní Jiřetín - Dolní Jiřetín434 01 Most 1

9763724

Kamarád - LORM, příspěvková organizace

830437 Zeyerova 859Žatec438 01 Žatec 1

1165395

Kamarád - LORM, příspěvková organizace

830437 Zeyerova 859Žatec438 01 Žatec 1

1372355

Kamarád - LORM, příspěvková organizace

830437 Zeyerova 859Žatec438 01 Žatec 1

2207393

Kamarád - LORM, příspěvková organizace

830437 Zeyerova 859Žatec438 01 Žatec 1

2803757

Kamarád - LORM, příspěvková organizace

830437 Zeyerova 859Žatec438 01 Žatec 1

3210011

Kamarád - LORM, příspěvková organizace

830437 Zeyerova 859Žatec438 01 Žatec 1

7334865

Kamarád - LORM, příspěvková organizace

830437 Zeyerova 859Žatec438 01 Žatec 1

8570486

Kleja, z.s.

1181491 Varšavská 694/38Střekov400 03 Ústí nad Labem 3

9338405

Kormidlo Šluknov o.p.s.

22881476 Na příkopě 130407 77 Šluknov

4978879

Kostka Krásná Lípa, p.o.

75139090 Masarykova 1094/4Krásná Lípa407 46 Krásná Lípa u Rumburka

1928007

Kostka Krásná Lípa, p.o.

75139090 Masarykova 1094/4Krásná Lípa407 46 Krásná Lípa u Rumburka

3153600

Kostka Krásná Lípa, p.o.

75139090 Masarykova 1094/4Krásná Lípa407 46 Krásná Lípa u Rumburka

3827499

Kostka Krásná Lípa, p.o.

75139090 Masarykova 1094/4Krásná Lípa407 46 Krásná Lípa u Rumburka

6363165

Kostka Krásná Lípa, p.o.

75139090 Masarykova 1094/4Krásná Lípa407 46 Krásná Lípa u Rumburka

9447868

KRUH pomoci, o.p.s.

28747330 Okružní 943/4Most434 01 Most 1

3492950

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

25030302 Žižkova 151Horní Litvínov436 01 Litvínov 1

3507285

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

25030302 Žižkova 151Horní Litvínov436 01 Litvínov 1

6373201

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

25030302 Žižkova 151Horní Litvínov436 01 Litvínov 1

6426990

Květina z. s.

27038645 Na Vypichu 180417 25 Lahošť

3536223

Květina z. s.

27038645 Na Vypichu 180417 25 Lahošť

6251794

Litvínovská vzdělávací společnost s. r. o.

28716515 Višňová 666/28Most434 01 Most 1

2958226

Litvínovská vzdělávací společnost s. r. o.

28716515 Višňová 666/28Most434 01 Most 1

6314589

Lucie Brožková

75100967 Dlouhá 1058/19Lovosice410 02 Lovosice 2

5222616

Maltézská pomoc, o.p.s.

26708451 Lázeňská 485/2Praha 1 - Malá Strana118 00 Praha 011

9905305

Masopust, z. s.

26604205 náměstí Dr. Beneše 1919/23Chomutov430 01 Chomutov 1

1989766

Masopust, z. s.

26604205 náměstí Dr. Beneše 1919/23Chomutov430 01 Chomutov 1

6538434

Medicína Litvínov s. r. o.

47310189 Podkrušnohorská 1596Horní Litvínov436 01 Litvínov 1

3132557

MEDICINA, spol.s.r.o.

49904035 Valovská 252441 01 Podbořany

2180193

Město Bílina

266230 Břežánská 50/4Bílina418 01 Bílina 1

2680198

Město Krásná Lípa

261459 Masarykova 246/6Krásná Lípa407 46 Krásná Lípa u Rumburka

2682912

Město Krupka

266418 Mariánské náměstí 32Bohosudov417 42 Krupka 1

8895811

Město Lom

266035 nám. Republiky 13/5Lom435 11 Lom u Mostu 1

5215780

Město Lovosice

263991 Školní 407/2Lovosice410 02 Lovosice 2

4978750

Město Meziboří

266086 nám. 8. května 341Meziboří435 13 Meziboří u Litvínova

4771324

Město Podbořany

265365 Mírová 615441 01 Podbořany

6694054

Město Štětí

264466 Mírové nám. 163411 08 Štětí

2561765

Město Terezín

264474 nám. ČSA 179411 55 Terezín

1795576

Město Varnsdorf

261718 Nám. E. Beneše 470Varnsdorf407 47 Varnsdorf 1

1187850

Město Varnsdorf

261718 Nám. E. Beneše 470Varnsdorf407 47 Varnsdorf 1

2244389

Město Varnsdorf

261718 Nám. E. Beneše 470Varnsdorf407 47 Varnsdorf 1

3064434

Město Varnsdorf

261718 Nám. E. Beneše 470Varnsdorf407 47 Varnsdorf 1

9055829

Město Varnsdorf

261718 Nám. E. Beneše 470Varnsdorf407 47 Varnsdorf 1

9957516

Městská knihovna Louny, příspěvková organizace

65108477 Mírové náměstí 1Louny440 01 Louny 1

6963367

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace

60275847 Fűgnerova 1668Louny440 01 Louny 1

4012067

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace

60275847 Fűgnerova 1668Louny440 01 Louny 1

6128832

Městská správa sociálních služeb Kadaň

65642481 Věžní 958Kadaň432 01 Kadaň 1

8021779

Městská správa sociálních služeb Kadaň

65642481 Věžní 958Kadaň432 01 Kadaň 1

8756058

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

noclehárny
Noclehárna v Chomutově
noclehárny
Noclehárna v Mostě
azylové domy
Azylový dům pro muže v Mostě
domy na půl cesty
Dům na půl cesty v Mostě
chráněné bydlení
chráněné bydlení
denní stacionáře
denní stacionáře
týdenní stacionáře
Kamarád-LORM
podpora samostatného bydlení podpora samostatného bydlení
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Kamarád-LORM
sociálně terapeutické dílny
sociálně terapeutické dílny
odlehčovací služby
odlehčovací služby
terénní programy
Terénní program v Ústí nad Labem
sociálně terapeutické dílny
Kormidlo Šluknov o.p.s.
terénní programy
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny
sociálně
s dětmi
aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
Poradna v kostce
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Tklub - NZDM
odlehčovací služby
Odlehčovací služby
sociální rehabilitace
KRUH pomoci,o.p.s. - Sociální rehabilitace
sociální služby poskytované ve zdravotnických
Naděje II
zařízeních lůžkové péče
domovy pro seniory
Naděje I
pečovatelská služba
Pečovatelská služba
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Klub Magnet
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Sociálně
s dětmi
aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina
sociálně aktivizační služby pro rodiny
SAS
s dětmi
- Sociálně aktivizační služba LITVÍNOV
odborné sociální poradenství
SAP - Sociálně aktivizační poradna LITVÍNOV
odlehčovací služby
KDP Sluníčko
osobní asistence
Osobní asistence
sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
Masopust, z.s.
domovy pro seniory
Domov pro seniory SENMED
sociální služby poskytované ve zdravotnických
MEDICINA, spol.
zařízeních
s r.o. lůžkové péče
pečovatelská služba
Pečovatelská služba Bílina
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
Pečovatelská služba Krupka
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
Pečovatelská služba města Lovosice
pečovatelská služba
Pečovatelská služba Meziboří
pečovatelská služba
Pečovatelská služba Podbořany
pečovatelská služba
Pečovatelská služba města Štětí
pečovatelská služba
Pečovatelská služba města Terezín
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Sociálně
s dětmi
aktivizační služba pro rodiny s dětmi
noclehárny
Noclehárna
terénní programy
Terénní program
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahový klub Modrý kámen
pečovatelská služba
Pečovatelská služba Varnsdorf
sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutická dílna Jeroným
pečovatelská služba
pečovatelská služba
denní stacionáře
denní stacionář
domovy pro seniory
Domov pro seniory
odlehčovací služby
Odlehčovací služba

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

DOTACE

792 300

67 400

664 800

56 600

2 134 900

181 500

1 037 500

88 200

712 300

60 600

70 000

6 000

703 800

59 900

546 000

46 500

1 243 900

105 800

995 900

84 700

8 100

700

902 400

76 800

2 765 900

235 200

375 700

32 000

1 848 800

157 200

160 200

13 700

2 076 100

176 500

756 400

64 300

1 327 000

112 800

235 000

20 000

0

0

0

0

1 331 000

113 200

798 500

67 900

813 600

69 200

720 500

61 300

1 246 200

106 000

639 000

54 400

795 300

67 700

859 100

73 100

300 900

25 600

8 987 900

764 000

1 329 900

113 100

376 600

32 100

1 874 400

159 400

0

0

1 476 700

125 600

517 200

44 000

549 600

46 800

903 300

76 800

617 600

52 500

495 400

42 200

117 200

10 000

419 500

35 700

496 900

42 300

0

0

1 221 600

103 900

2 975 000

252 900

495 800

42 200

10 814 100

919 200

264 000

22 500

Dofinancování

26 300
64 300
110 100
114 100
1 600
0
1 400
0
3 000
118 900
500
101 200
18 200
17 500
0
15 700
247 800
84 900
147 700
0
0
0
74 400
0
0
57 500
123 900
25 300
4 300
18 000
7 600
1 800
123 200
23 300
55 100
0
165 700
58 000
61 600
101 400
28 400
900
14 100
50 000
129 100
0
15 300
3 800
16 100
109 100
1 200

Dotace po Minimální částka na platy,
dofinacování mzdy a jejich navýšení

818 600
729 100
2 245 000
1 151 600
713 900
70 000
705 200
546 000
1 246 900
1 114 800
8 600
1 003 600
2 784 100
393 200
0
175 900
2 323 900
841 300
1 474 700
235 000
0
0
1 405 400
0
0
778 000
1 370 100
664 300
799 600
877 100
308 500
8 989 700
1 453 100
399 900
1 929 500
0
1 642 400
575 200
611 200
1 004 700
646 000
496 300
131 300
469 500
626 000
0
1 236 900
2 978 800
511 900
10 923 200
265 200

69 600
62 000
190 800
97 900
60 700
6 000
59 900
46 400
106 000
94 800
700
85 300
236 600
33 400
0
15 000
197 500
71 500
125 300
20 000
0
0
119 500
0
0
66 100
116 500
56 500
68 000
74 600
26 200
764 100
123 500
34 000
164 000
0
139 600
48 900
52 000
85 400
54 900
42 200
11 200
39 900
53 200
0
105 100
253 200
43 500
928 500
22 500

NÁZEV POSKYTOVATELE

Městská správa sociálních služeb Kadaň

IČO

ADRESA

ID

65642481 Věžní 958Kadaň432 01 Kadaň 1

9009774

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212 Barvířská 495Most434 01 Most 1

1486803

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212 Barvířská 495Most434 01 Most 1

1853582

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212 Barvířská 495Most434 01 Most 1

1944936

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212 Barvířská 495Most434 01 Most 1

4525297

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212 Barvířská 495Most434 01 Most 1

5884351

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212 Barvířská 495Most434 01 Most 1

6305505

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212 Barvířská 495Most434 01 Most 1

6712020

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212 Barvířská 495Most434 01 Most 1

7945267

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212 Barvířská 495Most434 01 Most 1

9300938

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212 Barvířská 495Most434 01 Most 1

9884915

Městská správa sociálních služeb Vejprty

46789863 S. K. Neumanna 842/2431 91 Vejprty

6278016

Městská správa sociálních služeb Vejprty

46789863 S. K. Neumanna 842/2431 91 Vejprty

7891821

Městská správa sociálních služeb Vejprty

46789863 S. K. Neumanna 842/2431 91 Vejprty

9493656

Městská správa sociálních služeb Vejprty

46789863 S. K. Neumanna 842/2431 91 Vejprty

9925245

Městský ústav sociálních služeb Jirkov

46787682 U Dubu 1562Jirkov431 11 Jirkov 1

1590533

Městský ústav sociálních služeb Jirkov

46787682 U Dubu 1562Jirkov431 11 Jirkov 1

1592324

Městský ústav sociálních služeb Jirkov

46787682 U Dubu 1562Jirkov431 11 Jirkov 1

3890327

Městský ústav sociálních služeb Jirkov

46787682 U Dubu 1562Jirkov431 11 Jirkov 1

5655847

Městský ústav sociálních služeb Jirkov

46787682 U Dubu 1562Jirkov431 11 Jirkov 1

6395067

Městský ústav sociálních služeb Jirkov

46787682 U Dubu 1562Jirkov431 11 Jirkov 1

7032621

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

65082125 Lípová 545Klášterec nad Ohří431 51 Klášterec nad Ohří 1

2848286

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

65082125 Lípová 545Klášterec nad Ohří431 51 Klášterec nad Ohří 1

3369883

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

65082125 Lípová 545Klášterec nad Ohří431 51 Klášterec nad Ohří 1

8647982

Most k naději, z. s.

63125137 Petra Jilemnického 1929/9Most434 01 Most 1

1916764

Most k naději, z. s.

63125137 Petra Jilemnického 1929/9Most434 01 Most 1

4417327

Most k naději, z. s.

63125137 Petra Jilemnického 1929/9Most434 01 Most 1

4641267

Most k naději, z. s.

63125137 Petra Jilemnického 1929/9Most434 01 Most 1

4741952

Most k naději, z. s.

63125137 Petra Jilemnického 1929/9Most434 01 Most 1

4876605

Most k naději, z. s.

63125137 Petra Jilemnického 1929/9Most434 01 Most 1

6384214

Most k naději, z. s.

63125137 Petra Jilemnického 1929/9Most434 01 Most 1

7660838

Most k naději, z. s.

63125137 Petra Jilemnického 1929/9Most434 01 Most 1

8582685

MOSTY - sociálně psychologické centrum z.s.

26661306 Hošťálkovo náměstí 138Žatec438 01 Žatec 1

9609378

MOSTY - sociálně psychologické centrum z.s.

26661306 Hošťálkovo náměstí 138Žatec438 01 Žatec 1

9964947

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

1074769

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

1256783

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

1673951

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

2127231

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

2367190

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

2503341

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

2925439

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

3072534

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

3778962

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

4166865

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

4257675

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

5510903

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

5625611

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

5924567

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

6087352

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

6562208

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

7055199

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

pečovatelská služba
Pečovatelská služba
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domov pro osoby se zdravotním postižením
pečovatelská služba
pečovatelská služba
domovy pro seniory
Domov pro seniory
denní stacionáře
Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou
denní stacionáře
Denní stacionář pro seniory
odborné sociální poradenství
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
domovy pro seniory
Domov pro seniory
denní stacionáře
Denní dětský rehabilitační stacionář
domovy se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem
domovy pro seniory
Domov pro seniory
domovy pro seniory
Domov pro seniory Vejprty "Dukla"
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osovy se zdravotním postižením Vejprty "Kavkaz","Husova"
domovy se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem Vejprty "Dukla", "Krakonoš"
chráněné bydlení
Chráněné bydlení Vejprty
odlehčovací služby
Odlehčovací služba
pečovatelská služba
Pečovatelská služba
domovy pro seniory
Domov pro seniory
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením
odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
domovy se zvláštním režimem
Domov pro osoby se zvláštním režimem
domovy pro seniory
domovy pro seniory
pečovatelská služba
pečovatelská služba
odlehčovací služby
odlehčovací služby
služby následné péče
Centrum pro rodinu a následnou péči
kontaktní centra
K-centrum Žatec
odborné sociální poradenství
Krizová poradna
terénní programy
Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny
telefonická krizová pomoc
Linka duševní tísně Most
odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství Bělušice
odborné sociální poradenství
Sociální protidrogová poradna
kontaktní centra
K-centrum Most
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
POHODA
sociálně aktivizační služby pro rodiny
RADDAR
s dětmi
terénní programy
Dům Naděje Klášterec nad Ohří, terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Středisko NADĚJE Litoměřice, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Středisko NADĚJE Klášterec nad Ohří, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
odborné sociální poradenství
Středisko NADĚJE Klášterec nad Ohří, odborné sociální poradenství
azylové domy
Dům Naděje Litoměřice, azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi
sociálně terapeutické dílny
Dům NADĚJE Litoměřice, sociálně terapeutické dílny
noclehárny
Středisko NADĚJE Lovosice, noclehárna pro muže
chráněné bydlení
Středisko NADĚJE Roudnice nad Labem, chráněné bydlení
azylové domy
Dům Naděje Klášterec nad Ohří, azylový dům pro jednotlivce a rodiny
sociálně terapeutické dílny
Středisko NADĚJE Roudnice nad Labem, sociálně terapeutické dílny
azylové domy
Dům Naděje Roudnice nad Labem, azylový dům pro muže a rodiny
noclehárny
Dům NADĚJE Litoměřice, noclehárna pro ženy
nízkoprahová denní centra
Středisko NADĚJE Lovosice, nízkoprahové denní centrum
krizová pomoc
Dům NADĚJE Roudnice nad Labem, krizová pomoc
chráněné bydlení
Dům NADĚJE Litoměřice, chráněné bydlení
nízkoprahová denní centra
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří, nízkoprahové denní centrum
chráněné bydlení
Středisko NADĚJE Kadaň, chráněné bydlení

DOTACE

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

1 420 000

120 700

280 000

23 800

1 855 400

157 800

2 500 000

212 500

165 800

14 100

19 400

1 700

143 600

12 300

9 809 000

833 800

280 100

23 900

2 700 000

229 500

1 605 700

136 500

3 255 400

276 800

12 699 200

1 079 500

7 879 500

669 800

1 505 700

128 000

3 088 000

262 500

1 053 000

89 600

3 480 700

295 900

2 010 200

170 900

670 900

57 100

3 430 000

291 600

5 229 700

444 600

1 771 600

150 600

237 200

20 200

173 100

14 800

416 700

35 500

372 100

31 700

2 077 600

176 600

1 266 700

107 700

374 300

31 900

313 200

26 700

627 900

53 400

779 400

66 300

441 200

37 600

771 100

65 600

1 594 800

135 600

1 736 700

147 700

497 500

42 300

3 885 900

330 400

1 729 900

147 100

1 130 700

96 200

1 498 900

127 500

2 142 900

182 200

880 400

74 900

2 947 100

250 600

219 400

18 700

1 508 300

128 300

117 700

10 100

1 996 500

169 800

1 398 800

118 900

1 636 900

139 200

Dofinancování

0
0
130 900
0
18 600
2 100
14 000
14 700
26 300
0
30 500
228 000
750 400
414 100
105 400
0
0
63 400
129 400
700
0
316 000
44 000
12 100
20 800
110 100
15 700
0
67 500
37 200
0
74 900
52 600
0
92 000
134 300
130 200
31 900
387 000
151 700
87 500
66 900
258 000
91 700
354 800
26 400
82 800
14 000
98 100
166 900
74 000

Dotace po Minimální částka na platy,
dofinacování mzdy a jejich navýšení

1 420 000
280 000
1 986 300
2 500 000
184 400
21 500
157 600
9 823 700
306 400
2 700 000
1 636 200
3 483 400
13 449 600
8 293 600
1 611 100
3 088 000
1 053 000
3 544 100
2 139 600
671 600
3 430 000
5 545 700
1 815 600
249 300
193 900
526 800
387 800
0
1 334 200
411 500
0
702 800
832 000
0
863 100
1 729 100
1 866 900
529 400
4 272 900
1 881 600
1 218 200
1 565 800
2 400 900
972 100
3 301 900
245 800
1 591 100
131 700
2 094 600
1 565 700
1 710 900

120 700
23 800
168 800
212 500
15 700
1 800
13 400
835 000
26 000
229 500
139 100
296 100
1 143 200
705 000
136 900
262 500
89 500
301 200
181 900
57 100
291 600
471 400
154 300
21 200
16 500
44 800
33 000
0
113 400
35 000
0
59 700
70 700
0
73 400
147 000
158 700
45 000
363 200
159 900
103 500
133 100
204 100
82 600
280 700
20 900
135 200
11 200
178 000
133 100
145 400

NÁZEV POSKYTOVATELE

IČO

ADRESA

ID

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

8090360

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

8870904

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

9593299

Národní ústav pro autismus, z.ú.

26623064 Brunnerova 1011/3Praha 17 - Řepy163 00 Praha 618

4334040

Nemocnice Louny a.s.

27332730 Rybalkova 1400Louny440 01 Louny 1

3954535

Nemocnice Žatec, o.p.s.

25026259 Husova 2796Žatec438 01 Žatec 1

5594962

o.s. Křesťanské společenství Jonáš

26648661 Březová 394/60Děčín III-Staré Město405 02 Děčín 2

8061366

Obecně prospěšná společnost Generační centrum

2460912 Libouchec 497403 35 Libouchec

3643112

Oblastní charita Česká Kamenice

70818134 Tyršova 350407 21 Česká Kamenice

2472265

Oblastní charita Česká Kamenice

70818134 Tyršova 350407 21 Česká Kamenice

2527440

Oblastní charita Česká Kamenice

70818134 Tyršova 350407 21 Česká Kamenice

5735295

Oblastní charita Česká Kamenice

70818134 Tyršova 350407 21 Česká Kamenice

7629312

Oblastní charita Česká Kamenice

70818134 Tyršova 350407 21 Česká Kamenice

9806102

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

1012725

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

1158642

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

1826142

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

2570590

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

3043143

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

3383589

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

3475445

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

4704201

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

5361940

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

5370162

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

5476963

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

5690901

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

5778636

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

5798742

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

6125071

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

6239239

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

6776446

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

7323829

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

8190994

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

8217675

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

8389381

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

8522670

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

8583484

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

9253322

Oblastní charita Rumburk

46797572 Sukova 1055/24Rumburk 1408 01 Rumburk

4291907

Oblastní charita Rumburk

46797572 Sukova 1055/24Rumburk 1408 01 Rumburk

6349343

Oblastní charita Rumburk

46797572 Sukova 1055/24Rumburk 1408 01 Rumburk

7222807

Oblastní charita Šluknov

73635502 Farní 154407 77 Šluknov

3112502

Oblastní charita Šluknov

73635502 Farní 154407 77 Šluknov

6661939

Oblastní charita Šluknov

73635502 Farní 154407 77 Šluknov

8168410

Oblastní charita Teplice v Čechách

70806837 Thámova 711/20Trnovany415 01 Teplice 1

5945195

Oblastní charita Teplice v Čechách

70806837 Thámova 711/20Trnovany415 01 Teplice 1

7058897

Oblastní charita Teplice v Čechách

70806837 Thámova 711/20Trnovany415 01 Teplice 1

8489399

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512 Štefánikova 246/1Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

1001488

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512 Štefánikova 246/1Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

2145028

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512 Štefánikova 246/1Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

2179469

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512 Štefánikova 246/1Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

3125201

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512 Štefánikova 246/1Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

3255982

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

noclehárny
Dům Naděje Klášterec nad Ohří, noclehárna pro muže a ženy
terénní programy
Dům Naděje Litoměřice, terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Dům
s dětmi
Naděje Litoměřice, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
raná péče
Raná péče pro rodiny dětí s autismem
sociální služby poskytované ve zdravotnických
Nemocnice Louny
zařízeních
a.s. lůžkové péče
sociální služby poskytované ve zdravotnických
Nemocnice Žatec,
zařízeních
o.p.s. lůžkové péče
nízkoprahová denní centra
Nízkoprahové denní centrum
odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
nízkoprahová denní centra
Nízkoprahové denní centrum
podpora samostatného bydlení Podpora samostatného bydlení
sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny
domovy se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem
chráněné bydlení
Chráněné bydlení
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Sociálně
s dětmi
aktivizační služby pro rodiny s dětmi Duchcov
noclehárny
Noclehárna Duchcov
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Sociálně
s dětmi
aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Sociálně
s dětmi
aktivizační služby pro rodiny s dětmi Žatec
odborné sociální poradenství
Sociální poradna Most
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sovička
odborné sociální poradenství
Sociální poradna Chomutov
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Zastávka
azylové domy
Azylový dům Osek
azylové domy
Azylový dům Duchcov
odborné sociální poradenství
Sociální poradna Janov
pečovatelská služba
Pečovatelská služba Oblastní charity Most
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Pastelka
azylové domy
Centrum Rodina v tísni
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Rozmarýnek
s dětmi
osobní asistence
Osobní asistence
nízkoprahová denní centra
Nízkoprahové denní centrum Most
domy na půl cesty
Dům na půl cesty
terénní programy
Terénní programy Most
sociální rehabilitace
Sociálně rehabilitační programy
odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství Duchcov
terénní programy
terénní programy
odborné sociální poradenství
Občanská poradna Rumburk
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Asistenční
s dětmislužba pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Žijeme spolu
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Ambrela
s dětmi
pro rodinu
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Bary Ambrela
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ambrela
sociálně aktivizační služby pro rodiny
SAS
s dětmi
rodiny s dětmi Agapé II.
odborné sociální poradenství
Občanská poradna Teplice
azylové domy
Azylový dům promatky s dětmi Agapé
azylové domy
Azylový dům Samaritán
nízkoprahová denní centra
Centrum pomoci Samaritán
domovy se zvláštním režimem
Dům pokojného stáří sv. Ludmily - DZR
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Komunitní centrum pro děti Světluška
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Centrum
s dětmi
služeb pro rodinu Světluška

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

DOTACE

880 600

74 900

638 500

54 300

1 631 900

138 800

42 400

3 700

1 500 000

127 500

0

0

1 091 900

92 900

330 400

28 100

724 600

61 600

797 800

67 900

1 708 000

145 200

2 724 500

231 600

2 353 400

200 100

1 325 000

112 700

598 000

50 900

311 900

26 600

1 069 600

91 000

1 610 600

137 000

1 232 500

104 800

151 400

12 900

1 074 000

91 300

584 500

49 700

1 527 700

129 900

1 886 800

160 400

1 768 300

150 400

686 400

58 400

1 403 400

119 300

348 800

29 700

658 400

56 000

1 985 600

168 800

670 100

57 000

1 197 100

101 800

590 300

50 200

563 300

47 900

824 100

70 100

195 600

16 700

1 991 200

169 300

291 000

24 800

365 000

31 100

911 800

77 600

1 026 700

87 300

1 151 100

97 900

1 329 800

113 100

666 300

56 700

354 600

30 200

1 158 200

98 500

1 673 400

142 300

1 154 000

98 100

1 297 000

110 300

775 100

65 900

722 900

61 500

Dofinancování

81 000
76 200
0
5 000
0
0
106 500
32 300
81 500
89 500
80 700
190 800
164 800
0
0
37 500
77 900
18 000
0
14 800
128 200
43 000
153 500
88 000
80 200
0
98 200
6 000
79 200
0
23 300
20 400
0
0
0
19 100
116 400
21 800
43 500
2 600
82 700
123 300
138 500
0
17 800
139 400
107 500
14 900
2 900
92 500
1 800

Dotace po Minimální částka na platy,
dofinacování mzdy a jejich navýšení

961 600
714 700
0
47 400
1 500 000
0
1 198 400
362 700
806 100
887 300
1 788 700
2 915 300
2 518 200
0
0
349 400
1 147 500
0
0
166 200
1 202 200
627 500
1 681 200
1 974 800
1 848 500
0
1 501 600
354 800
737 600
0
693 400
1 217 500
590 300
563 300
0
214 700
0
312 800
408 500
914 400
1 109 400
1 274 400
1 468 300
0
372 400
1 297 600
1 780 900
1 168 900
1 299 900
867 600
724 700

81 700
60 700
0
4 000
127 500
0
101 900
30 800
68 500
75 400
152 000
247 800
214 000
0
0
29 700
97 500
0
0
14 100
102 200
53 300
142 900
167 900
157 100
0
127 600
30 200
62 700
0
58 900
103 500
50 200
47 900
0
18 200
0
26 600
34 700
77 700
94 300
108 300
124 800
0
31 700
110 300
151 400
99 400
110 500
73 700
61 600

NÁZEV POSKYTOVATELE

IČO

ADRESA

ID

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512 Štefánikova 246/1Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

3831791

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512 Štefánikova 246/1Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

6631017

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512 Štefánikova 246/1Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

7141935

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512 Štefánikova 246/1Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

9288131

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512 Štefánikova 246/1Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

9832613

Oblastní spolek Českého červeného kříze Litoměřice

426105 Tylova 1239/16Předměstí412 01 Litoměřice 1

2467540

Oblastní spolek Českého červeného kříze Litoměřice

426105 Tylova 1239/16Předměstí412 01 Litoměřice 1

2997661

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

426067 Mírové nám. 234/3Děčín IV-Podmokly405 02 Děčín 2

2740854

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

426067 Mírové nám. 234/3Děčín IV-Podmokly405 02 Děčín 2

3618024

Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny

426113 Mírové náměstí 129Louny440 01 Louny 1

1427288

Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny

426113 Mírové náměstí 129Louny440 01 Louny 1

5658772

Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice

426130 Jiřího Wolkera 1248/2Teplice415 01 Teplice 1

6580078

OPORA

63154935 Jungmannova 1024413 01 Roudnice nad Labem

1138290

OPORA

63154935 Jungmannova 1024413 01 Roudnice nad Labem

3964750

OPORA

63154935 Jungmannova 1024413 01 Roudnice nad Labem

4302274

OPORA

63154935 Jungmannova 1024413 01 Roudnice nad Labem

8454096

OPORA

63154935 Jungmannova 1024413 01 Roudnice nad Labem

8743040

OPORA

63154935 Jungmannova 1024413 01 Roudnice nad Labem

9223369

PAMPELIŠKA, o.p.s.

27284506 Ústecká 318403 23 Velké Březno

1908686

PAMPELIŠKA, o.p.s.

27284506 Ústecká 318403 23 Velké Březno

6570745

PAMPELIŠKA, o.p.s.

27284506 Ústecká 318403 23 Velké Březno

7806201

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace

44555385 Masarykova 781/318bÚstí nad Labem-město, Bukov400 01 Ústí nad Labem 1

5458864

Penzion Pod Břízami s.r.o.

24713589 Pod Břízami 5598Chomutov430 04 Chomutov 4

4605047

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě

70888230 Jana Kříže 3127Most434 01 Most 1

5683202

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace

63787849 Na Výšině 494Dubí417 01 Dubí u Teplic 1

2269939

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace

63787849 Na Výšině 494Dubí417 01 Dubí u Teplic 1

6621591

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.

25443801 Alej 17. listopadu 1101413 01 Roudnice nad Labem

5496002

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.

25443801 Alej 17. listopadu 1101413 01 Roudnice nad Labem

8917425

Poradna pro integraci, z.ú.

67362621 Opletalova 921/6Praha 1 - Nové Město110 00 Praha 1

5373127

Poradna pro integraci, z.ú.

67362621 Opletalova 921/6Praha 1 - Nové Město110 00 Praha 1

6917580

Poradna pro mezilidské vztahy, o. p. s.

26670763 Prokopa Diviše 1605/5Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

4095789

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

70100691 Ječná 548/7Praha 2 - Nové Město120 00 Praha 2

2230344

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

70100691 Ječná 548/7Praha 2 - Nové Město120 00 Praha 2

3190373

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

70100691 Ječná 548/7Praha 2 - Nové Město120 00 Praha 2

7160480

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

70100691 Ječná 548/7Praha 2 - Nové Město120 00 Praha 2

7212518

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

70100691 Ječná 548/7Praha 2 - Nové Město120 00 Praha 2

7406243

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

70100691 Ječná 548/7Praha 2 - Nové Město120 00 Praha 2

9564563

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň z.s.

22723030 Jungmannova 735Kadaň432 01 Kadaň 1

1066993

Programy občanské pomoci a sociální intervence, z. s.

69898588 Bezručova 87/2Děčín IV-Podmokly405 02 Děčín 2

2702489

Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu

69411239 Fügnerova 355/16Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

3192313

Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu

69411239 Fügnerova 355/16Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

4467601

Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu

69411239 Fügnerova 355/16Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

4709041

Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu

69411239 Fügnerova 355/16Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

5509784

RADKA z. s.

26637260 Chomutovská 1619Kadaň432 01 Kadaň 1

2140724

RADKA z. s.

26637260 Chomutovská 1619Kadaň432 01 Kadaň 1

9684609

Rekvalifikační a informační centrum s. r. o.

25438352 Báňská 287Most434 01 Most 1

1474897

Rekvalifikační a informační centrum s. r. o.

25438352 Báňská 287Most434 01 Most 1

7964176

Romano jasnica, spolek

68974922 Fügnerova 282/11400 04 Trmice

1014491

Romano jasnica, spolek

68974922 Fügnerova 282/11400 04 Trmice

1280221

Romano jasnica, spolek

68974922 Fügnerova 282/11400 04 Trmice

2714387

Romano jasnica, spolek

68974922 Fügnerova 282/11400 04 Trmice

6394439

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

noclehárny
Noclehárna Samaritán
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Sociálně
s dětmi
aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka
domovy pro seniory
Dům pokojného stáří sv. Ludmily
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo
terénní programy
Terénní programy
kontaktní centra
Kontaktní centrum Litoměřice
terénní programy
Terénní program Litoměřicka
pečovatelská služba
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín
odlehčovací služby
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín
azylové domy
Azylový dům pro muže Louny
azylové domy
Azylový dům pro muže Žatec
domovy se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem
odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství OPORA
odlehčovací služby
Domácí hospicová péče OPORA
pečovatelská služba
Pečovatelská služba OPORA
odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
odlehčovací služby
Domácí hospicová péče OPORA
pečovatelská služba
Pečovatelská služba OPORA
pečovatelská služba
Terénní pečovatelská služba Pameliška
osobní asistence
Pampeliška - osobní asistence
pečovatelská služba
Pečovatelská služba Teplice
pečovatelská služba
Pečovatelská služba Ústí nad Labem
domovy se zvláštním režimem
Penzion Pod Břízami s.r.o.
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
ZÁPLATA
domovy se zvláštním režimem
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.
domovy pro seniory
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace
denní stacionáře
Denní stacionář
pečovatelská služba
Pečovatelská služba
odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Sociálně
s dětmi
aktivizační služba pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství Ústí n.L..
terénní programy
Návrat do společnosti
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Návrat
s dětmi
dítěte do společnsoti
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Návrat
s dětmi
dítěte do společnosti
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Návrat
s dětmi
dítěte do rodiny
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Želváček
terénní programy
Návrat do společnosti
odborné sociální poradenství
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň
odborné sociální poradenství
Krizová poradna
centra denních služeb
Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem
centra denních služeb
Denní centrum pro seniory Děčín
pečovatelská služba
Pečovatelská služba Prosapia
odborné sociální poradenství
Poradna Prosapia
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Sociálně
s dětmi
aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny
SAS
s dětmi
- Sociálně aktivizační služba Most
odborné sociální poradenství
SAP - Sociálně aktivizační poradna Most
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro mládež
terénní programy
Poradenské informační centrum Trmice - terénní program
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Poradenské
s dětmi centrum Louny
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti M.C.Zefyríno

DOTACE

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

328 500

28 000

664 500

56 500

2 059 600

175 100

285 000

24 300

488 000

41 500

861 200

73 300

583 600

49 700

1 131 900

96 300

2 148 700

182 700

1 451 000

123 400

1 481 000

125 900

1 608 300

136 800

140 300

12 000

387 700

33 000

1 910 000

162 400

125 000

10 700

387 700

33 000

1 233 200

104 900

499 200

42 500

10 000

900

2 062 400

175 400

1 621 700

137 900

1 560 000

132 600

756 200

64 300

14 325 000

1 217 700

2 517 300

214 000

749 300

63 700

1 982 200

168 500

840 600

71 500

1 339 100

113 900

600 200

51 100

2 347 300

199 600

257 400

21 900

604 600

51 400

1 394 800

118 600

1 007 500

85 700

739 800

62 900

341 800

29 100

520 100

44 300

759 300

64 600

658 700

56 000

563 700

48 000

361 400

30 800

528 400

45 000

756 500

64 400

817 500

69 500

711 100

60 500

428 100

36 400

307 900

26 200

712 600

60 600

781 100

66 400

Dofinancování

39 500
16 800
83 300
34 000
97 200
4 200
0
127 000
28 900
1 200
1 200
72 300
4 300
43 500
0
9 800
16 300
81 900
500
0
65 100
89 600
0
55 100
0
176 300
37 500
2 500
82 300
159 800
56 100
224 500
10 500
1 200
58 600
100 200
34 300
18 200
50 800
85 200
67 100
63 200
35 400
25 400
0
0
59 400
51 100
36 700
0
93 200

Dotace po Minimální částka na platy,
dofinacování mzdy a jejich navýšení

368 000
681 300
2 142 900
319 000
585 200
865 400
0
1 258 900
2 177 600
1 452 200
1 482 200
1 680 600
144 600
431 200
1 910 000
134 800
404 000
1 315 100
499 700
10 000
2 127 500
1 711 300
1 560 000
811 300
14 325 000
2 693 600
786 800
1 984 700
922 900
1 498 900
656 300
2 571 800
267 900
605 800
1 453 400
1 107 700
774 100
360 000
570 900
844 500
725 800
626 900
396 800
553 800
0
0
770 500
479 200
344 600
0
874 300

31 300
57 900
182 100
27 100
49 700
73 600
0
107 000
185 100
123 400
126 000
142 900
12 300
36 700
162 400
11 500
34 300
111 800
42 500
900
180 800
145 500
132 600
69 000
1 217 600
229 000
66 900
168 700
78 400
127 400
55 800
218 600
22 800
51 500
123 500
94 200
65 800
30 600
48 500
71 800
61 700
53 300
33 700
47 100
0
0
65 500
40 700
29 300
0
74 300

NÁZEV POSKYTOVATELE

IČO

ADRESA

ID

Romano jasnica, spolek

68974922 Fügnerova 282/11400 04 Trmice

8623993

Romano jasnica, spolek

68974922 Fügnerova 282/11400 04 Trmice

9250152

Romano jasnica, spolek

68974922 Fügnerova 282/11400 04 Trmice

9817183

Rytmus D., o.p.s.

27323498 Palackého 205/4Rumburk 1408 01 Rumburk

3593109

Rytmus D., o.p.s.

27323498 Palackého 205/4Rumburk 1408 01 Rumburk

9702329

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

65607368 Rovná 277Prosetice415 01 Teplice 1

2275903

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

65607368 Rovná 277Prosetice415 01 Teplice 1

7425112

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

65607368 Rovná 277Prosetice415 01 Teplice 1

9772872

Salesiánský klub mládeže, z.s. Rumburk - Jiříkov

62231294 Náměstí Dobrovského 379/11Rumburk 1408 01 Rumburk

3861378

Senior Teplice z. s.

26598442 Lípová 2881Teplice415 01 Teplice 1

1142741

Senior Teplice z. s.

26598442 Lípová 2881Teplice415 01 Teplice 1

4868271

Senior Teplice z. s.

26598442 Lípová 2881Teplice415 01 Teplice 1

7907052

Senior Teplice z. s.

26598442 Lípová 2881Teplice415 01 Teplice 1

8381611

Senior Teplice z. s.

26598442 Lípová 2881Teplice415 01 Teplice 1

8951412

Sestřičky, s.r.o.

28736133 Alej Boženy Němcové 2440/59Most434 01 Most 1

2026889

Sociální agentura, o. p. s.

26540495 Varšavská 688/40Střekov400 03 Ústí nad Labem 3

4452113

Sociální agentura, o. p. s.

26540495 Varšavská 688/40Střekov400 03 Ústí nad Labem 3

6288509

Sociální agentura, o. p. s.

26540495 Varšavská 688/40Střekov400 03 Ústí nad Labem 3

8052393

Sociální agentura, o. p. s.

26540495 Varšavská 688/40Střekov400 03 Ústí nad Labem 3

8611170

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

46789944 Písečná 5030Chomutov430 04 Chomutov 4

1049767

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

46789944 Písečná 5030Chomutov430 04 Chomutov 4

2868369

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

46789944 Písečná 5030Chomutov430 04 Chomutov 4

4810034

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

46789944 Písečná 5030Chomutov430 04 Chomutov 4

6315827

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

46789944 Písečná 5030Chomutov430 04 Chomutov 4

7359147

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

46789944 Písečná 5030Chomutov430 04 Chomutov 4

8611619

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

46789944 Písečná 5030Chomutov430 04 Chomutov 4

8986384

Spirála, Ústecký kraj, z. s.

68954221 K Chatám 22Ústí nad Labem-město, Skorotice403 40 Ústí nad Labem 19

1901964

Spirála, Ústecký kraj, z. s.

68954221 K Chatám 22Ústí nad Labem-město, Skorotice403 40 Ústí nad Labem 19

9031562

Spirála, Ústecký kraj, z. s.

68954221 K Chatám 22Ústí nad Labem-město, Skorotice403 40 Ústí nad Labem 19

9381472

Spirála, Ústecký kraj, z. s.

68954221 K Chatám 22Ústí nad Labem-město, Skorotice403 40 Ústí nad Labem 19

9736016

Společně proti času, o.p.s.

22800522 Prokopova 1827/5Chomutov430 01 Chomutov 1

1873902

Společně proti času, o.p.s.

22800522 Prokopova 1827/5Chomutov430 01 Chomutov 1

5817647

SPOLEČNÝ ŽIVOT

26613468 Pod strání 170Meziboří435 13 Meziboří u Litvínova

1348497

Spolek Kolem dokola
SPZ Teplice z. s.
Statutární město Most

3070280 Mikulášovice 730407 79 Mikulášovice
26671921 Jankovcova 1229/46Trnovany415 01 Teplice 1
266094 Radniční 1/2Most434 01 Most 1

3598308
3687948
1508034

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

1179103

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

1475555

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

3454712

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

5554461

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

5657843

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

5922648

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

7160060

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

7896718

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

7902701

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

8443953

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

9118818

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Louny

64018539 Pod Nemocnicí 2503Louny440 01 Louny 1

2222932

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Louny

64018539 Pod Nemocnicí 2503Louny440 01 Louny 1

2906418

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Louny

64018539 Pod Nemocnicí 2503Louny440 01 Louny 1

5429547

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Louny

64018539 Pod Nemocnicí 2503Louny440 01 Louny 1

8356589

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

sociálně aktivizační služby pro rodiny
Poradenské
s dětmi centrum Štětí
odborné sociální poradenství
Poradenské informační centrum - odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Poradenské
s dětmi centrum Krupka
osobní asistence
Rytmus D., o.p.s.
sociální rehabilitace
Rytmus D., o.p.s.
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Abalone
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Podaná
s dětmi
ruka
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Luna
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Zavináč
týdenní stacionáře
Týdenní stacionář
odlehčovací služby
Odlehčovací služba
pečovatelská služba
Pečovatelská služba
sociálně aktivizační služby pro seniory
Kanape
a osoby se zdravotním postižením
denní stacionáře
Denní stacionář
pečovatelská služba
terénní pečovatelská služba
sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro seniory
Sociálně
a osoby
aktivizační
se zdravotním
služby pro osoby
postižením
se zdravotním postižením
domovy pro seniory
Domov pro seniory Písečná
denní stacionáře
Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná
denní stacionáře
Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná
odborné sociální poradenství
Sociální centrum Písečná
pečovatelská služba
Centrum denních služeb Bezručova
azylové domy
Sociální centrum Písečná
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná
telefonická krizová pomoc
Linka pomoci
intervenční centra
Intervenční centrum, Ústecký kraj
krizová pomoc
Centrum krizové intervence, Terénní krizový tým
odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
pečovatelská služba
Společně proti času, o.p.s. - Pečovatelská služba
odlehčovací služby
Společně proti času, o.p.s. - Odlehčovací služba
terénní programy
Společný život
sociálně aktivizační služby pro seniory
Spolek
a osoby
Kolemsedokola
zdravotním postižením
sociálně aktivizační služby pro rodiny
SPZ
s dětmi
Teplice- sociálně aktivizační služby
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 15 - 26 let "Zimák"
sociálně aktivizační služby pro seniory
Sociálně
a osoby
aktivizační
se zdravotním
služby pro sluchově
postižením
postižené Ústí nad Labem
tlumočnické služby
Tlumočnické služby pro sluchově postižené Most a Ústecký kraj
odborné sociální poradenství
Sociální poradenství pro sluchově postižené Most
odborné sociální poradenství
Sociální poradenství pro sluchově postižené Ústí nad Labem
odborné sociální poradenství
Sociální poradenství pro sluchově postižené Děčín
sociálně aktivizační služby pro seniory
Sociálně
a osoby
aktivizační
se zdravotním
služby propostižením
sluchově postižené Most
tlumočnické služby
Tlumočnické služby pro sluchově postižené Louny
tlumočnické služby
Tlumočnické služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem
sociálně aktivizační služby pro seniory
Sociálně
a osoby
aktivizační
se zdravotním
služby propostižením
sluchově postižené Louny
tlumočnické služby
Tlumočnické služby pro sluchově postižené Teplice a Ústecký kraj
sociálně aktivizační služby pro seniory
Sociálně
a osoby
aktivizační
se zdravotním
služby propostižením
sluchově postižené Teplice
sociálně aktivizační služby pro seniory
sociálně
a osoby
aktivizační
se služby
zdravotním
pro seniory
postižením
a osoby se zdravotním postižením
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro seniory
sociálně
a osoby
aktivizační
se služby
zdravotním
pro seniory
postižením
a osoby se zdravotním postižením

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

DOTACE

847 500

72 100

0

0

1 419 700

120 700

525 000

44 700

761 700

64 800

308 800

26 300

923 300

78 500

508 100

43 200

835 700

71 100

585 000

49 800

737 700

62 800

1 387 700

118 000

307 500

26 200

628 100

53 400

812 400

69 100

412 900

35 100

309 900

26 400

539 000

45 900

254 600

21 700

9 400 000

799 000

0

0

143 000

12 200

0

0

1 332 500

113 300

1 252 700

106 500

2 981 500

253 500

1 780 900

151 400

2 205 400

187 500

2 406 900

204 600

192 500

16 400

259 900

22 100

60 500

5 200

666 000

56 700

877 100

74 600

1 115 300

94 900

1 396 500

118 800

349 900

29 800

430 000

36 600

367 000

31 200

353 400

30 100

348 100

29 600

323 000

27 500

217 600

18 500

396 700

33 800

333 700

28 400

457 800

39 000

402 900

34 300

160 200

13 700

161 300

13 800

107 900

9 200

35 100

3 000

Dofinancování

0
0
0
57 300
67 600
30 400
0
48 900
99 700
40 900
9 400
23 400
36 700
70 500
29 000
2 000
5 900
8 100
4 500
0
0
16 000
0
149 500
150 800
20 300
21 700
0
132 400
17 400
600
6 700
500
104 700
0
166 700
900
38 000
30 100
2 000
700
25 700
53 700
9 100
6 700
41 000
16 000
400
15 800
10 500
4 200

Dotace po Minimální částka na platy,
dofinacování mzdy a jejich navýšení

0
0
0
582 300
829 300
339 200
0
557 000
935 400
625 900
747 100
1 411 100
344 200
698 600
841 400
414 900
315 800
547 100
259 100
9 400 000
0
159 000
0
1 482 000
1 403 500
3 001 800
1 802 600
0
2 539 300
209 900
260 500
67 200
666 500
981 800
0
1 563 200
350 800
468 000
397 100
355 400
348 800
348 700
271 300
405 800
340 400
498 800
418 900
160 600
177 100
118 400
39 300

0
0
0
49 500
70 500
28 800
0
47 300
79 500
53 200
63 500
119 900
29 300
59 400
71 500
35 300
26 800
46 500
22 000
799 000
0
13 500
0
126 000
119 300
255 200
153 200
0
215 800
17 800
22 100
5 700
56 700
83 500
0
132 900
29 800
39 800
33 800
30 200
29 600
29 600
23 100
34 500
28 900
42 400
35 600
13 700
15 100
10 100
3 300

NÁZEV POSKYTOVATELE

IČO

ADRESA

ID

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

1348958

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

4617622

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

4830342

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

4903149

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

5425697

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

5486070

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

6042330

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

6268396

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

6964061

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

6987486

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

9046179

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

9813289

ŠANCE Lovosice, z.s.

70809828 Školní 476/3Lovosice410 02 Lovosice 2

1806649

ŠANCE Lovosice, z.s.

70809828 Školní 476/3Lovosice410 02 Lovosice 2

5093498

ŠANCE Lovosice, z.s.

70809828 Školní 476/3Lovosice410 02 Lovosice 2

7363041

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

25453629 Hrnčířská 64/4Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

5180350

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

25453629 Hrnčířská 64/4Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

7124970

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace

70948062 Snědovice 1411 74 Snědovice

3856868

Ústecký Arcus, z.s.

44553374 Dvořákova 3134/2Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

5571181

VALDEK, o.p.s.

25444972 Slatina 11410 02 Lovosice 2

8111722

Valerie Machová

60269375 Arnoltice 100407 14 Arnoltice u Děčína

1713039

Valerie Machová

60269375 Arnoltice 100407 14 Arnoltice u Děčína

9558522

Vaše Harmonie, o.p.s.

22794581 Sídliště 1019407 77 Šluknov

3293142

Vaše Harmonie, o.p.s.

22794581 Sídliště 1019407 77 Šluknov

6998154

Vaše Harmonie, o.p.s.

22794581 Sídliště 1019407 77 Šluknov

9585709

Vavřinec, z. s.

1539353 Tuchořice 133439 69 Tuchořice

1351398

Vavřinec, z. s.

1539353 Tuchořice 133439 69 Tuchořice

2001131

Vavřinec, z. s.

1539353 Tuchořice 133439 69 Tuchořice

6953238

Vavřinec, z. s.

1539353 Tuchořice 133439 69 Tuchořice

8051646

WHITE LIGHT I, z.ú.

64676803 Pražská 166/47Ústí nad Labem-město, Vaňov400 01 Ústí nad Labem 1

6427324

WHITE LIGHT I, z.ú.

64676803 Pražská 166/47Ústí nad Labem-město, Vaňov400 01 Ústí nad Labem 1

7975725

WHITE LIGHT I, z.ú.

64676803 Pražská 166/47Ústí nad Labem-město, Vaňov400 01 Ústí nad Labem 1

9185704

WHITE LIGHT I, z.ú.

64676803 Pražská 166/47Ústí nad Labem-město, Vaňov400 01 Ústí nad Labem 1

9535462

WHITE LIGHT I, z.ú.

64676803 Pražská 166/47Ústí nad Labem-město, Vaňov400 01 Ústí nad Labem 1

9684988

YMCA v Ústí nad Labem

26533839

7155895

Žatecký spolek Handicap z. s.,

26595575 Stavbařů 2696Žatec438 01 Žatec 1

2266383

Žatecký spolek Handicap z. s.,

26595575 Stavbařů 2696Žatec438 01 Žatec 1

5355584

Žatecký spolek Handicap z. s.,

26595575 Stavbařů 2696Žatec438 01 Žatec 1

8187057

Židovská obec Teplice

61515434 Lípová 333/25Teplice415 01 Teplice 1

5999482

Drážďanská 106/153Ústí nad Labem-Neštěmice, Krásné Březno400 07 Ústí nad Labem 7

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

kontaktní centra
K - centrum Chomutov
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Klub DOpatra
terénní programy
Terénní program Jirkov
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Klub Kámen - SC Kamínek
terénní programy
Terénní program Kadaňsko
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Klub MOLO
terénní programy
Terénní programy Chomutovsko
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Klub Radonice
odborné sociální poradenství
Poradna Světlo
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Klub Přízemí
kontaktní centra
K - centrum Kadaň
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Služby
s dětmi
pro rodiny s dětmi - SC Kamínek
pečovatelská služba
Pečovatelská služba
denní stacionáře
Denní stacionář Šance
sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutická dílna
sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace pro nevidomé a těžce slabozraké osoby
průvodcovské a předčitatelské služby
Průvodcoovské a předčitatelské služby pro nevidomé a těžce slabozraké
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, přísp.org.
odborné sociální poradenství
sociální služby pro zaléčené onkologické pacienty
sociálně aktivizační služby pro seniory
Valdek,
a osoby
o.p.s.se zdravotním postižením
domovy pro seniory
Domov pro seniory
odlehčovací služby
Odlehčovací služby
domovy se zvláštním režimem
Seniorcentrum Pohoda
odborné sociální poradenství
Poradenské centrum Pohoda
pečovatelská služba
Pečovatelská služba Harmonie
azylové domy
Azylový dům pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny
Sociálně
s dětmi
aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
Terénní programy v Postoloprtech, Lounech a spádových oblastech
odborné sociální poradenství
Centrum odborného sociálního poradenství
kontaktní centra
Zajištění provozu KC WHITE LIGHT I v Teplicích v roce 2017
odborné sociální poradenství
Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním chováním WHITE LIGHT I
kontaktní centra
Zajištění provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé WHITE LIGHT I Rumburk v roce 2017
terénní programy
Terénní programy WHITE LIGHT I Teplicko 2017
terénní programy
Terénní program WHITE LIGHT I Šluknovsko v roce 2017
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahový klub Orion
sociálně aktivizační služby pro seniory
Práce
a osoby
- rovnáse
příležitost
zdravotním postižením
terénní programy
Terénní programy
odborné sociální poradenství
Občanská poradna Handicap
odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
CELKEM

Služby nezařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018

Částka k dofinancování

Služby , u kterých byla v rámci ekonomického hodnocení maximální možná podpora navržená ve výši 0 nebo optimální výše dotace pro účely Programu dosáhla nulových či záporných hodnot.

Nerozděleno

Ukončení poskytování sociální služby
Vstup do projektu POSOSUK 2 od 1.4.2017
Služby fincovány z Evropského sociálního fondu

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

DOTACE

1 086 900

92 400

560 600

47 700

1 065 200

90 600

3 025 600

257 200

566 200

48 200

1 440 400

122 500

555 600

47 300

1 280 800

108 900

49 900

4 300

591 900

50 400

614 400

52 300

2 174 500

184 900

463 100

39 400

697 900

59 400

0

0

347 700

29 600

565 100

48 100

5 878 000

499 700

324 000

27 600

1 811 000

154 000

4 576 100

389 000

26 500

2 300

0

0

0

0

488 500

41 600

2 191 700

186 300

1 653 500

140 600

741 300

63 100

313 200

26 700

1 008 400

85 800

377 000

32 100

499 700

42 500

243 600

20 800

278 700

23 700

481 300

41 000

1 251 800

106 500

823 100

70 000

622 900

53 000

55 000

4 700

861 351 300

73 242 200

Dofinancování

3 200
66 900
127 100
143 000
8 000
171 900
0
122 600
4 700
70 600
73 200
0
51 900
78 300
0
41 500
28 500
411 800
25 700
53 000
9 500
1 800
0
0
32 200
157 600
0
0
30 700
40 700
20 100
11 000
0
0
57 400
90 000
15 700
46 700
0
34 643 800
34 780 922
137 122

Dotace po Minimální částka na platy,
dofinacování mzdy a jejich navýšení

1 090 100
627 500
1 192 300
3 168 600
574 200
1 612 300
0
1 403 400
54 600
662 500
687 600
0
515 000
776 200
0
389 200
593 600
6 289 800
349 700
1 864 000
4 585 600
28 300
0
0
520 700
2 349 300
0
741 300
343 900
1 049 100
397 100
510 700
0
0
538 700
1 341 800
838 800
669 600
55 000
853 527 100

92 700
53 300
101 300
269 300
48 800
137 000
0
119 300
4 600
56 300
58 400
0
43 800
66 000
0
33 100
50 500
534 600
29 700
158 400
389 800
2 400
0
0
44 300
199 700
0
63 000
29 200
89 200
33 800
43 400
0
0
45 800
114 100
71 300
56 900
4 700
72 549 700

Bod 7.10 priloha 1.pdf k usnesení č. 022/6Z/2017
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I.

ÚVOD

V souladu se strategií vytvoření systému řízení a aktualizace sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
pro plánovací období platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji
na období 2016–2018 (dále jen „SPRSS“) je zpracován tento materiál, který úzce navazuje
na prováděcí dokument střednědobého plánu kraje Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém
kraji na rok 2017 (dále jen „Akční plán na rok 2017“) a v něm definované cíle a kapacity pro jednotlivé
regiony Ústeckého kraje.
Věcné vyhodnocení plnění cílů je zpracováno v souladu s dokumentem MPSV „Minimální kritéria
plánování“. Obsahem materiálu je vyhodnocení plnění stanovených priorit a cílů v jednotlivých
regionech kraje k 30.06.2017. Vyhodnocení společných cílů a opatření SPRSS bude součástí věcného
vyhodnocení za rok 2018.
Pro potřeby věcného vyhodnocení Akčního plánu na rok 2017 a potřeby tvorby Akčního plánu rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018 (dále jen „Akční plán na rok 2018“) zůstaly platné
struktury pracovních skupin v regionech v členění na oblast služeb sociální péče a oblast služeb
sociální prevence a odborného sociálního poradenství. Činnost těchto skupin je od roku 2016
upravena statutem a jednacím řádem pracovní skupiny. Každá pracovní skupina má na každý rok
vypracován svůj „organogram“, který graficky zobrazuje rozložení členů pracovní skupiny.
S pracovními skupinami v regionech spolupracují místní zástupci Agentury pro sociální začleňování,
popř. zástupci uskupení Místních akčních skupin.
Na základě SWOT analýz stanovily pracovní skupiny v regionech dílčí strategie rozvoje sociálních
služeb v rámci regionů nebo cílových skupin. V měsících duben až květen probíhalo v regionech
vyhodnocení plnění definovaných priorit ve vazbě na aktualizaci Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje na období 2016–2018 (dále jen „Základní síť kraje“) v souladu s Metodikou zajištění
sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Metodika zajištění sítě“).
Na základě změn v Rozhodnutí o registraci poskytovatelů sociálních služeb a přijatých žádostí
o zařazení sociální služby do Základní sítě kraje v 1. kole aktualizace byly do věcného vyhodnocení
zapracovány přijaté změny. V případě zařazení těchto kapacit do Základní sítě kraje mohou být tyto
kapacity financovány v rámci dotačních titulů vyhlašovaných Ústeckým krajem nebo mohou být
financovány z jiných zdrojů, např. Operační program Zaměstnanost prostřednictvím koordinovaného
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „KPSVL“) ve vybraných regionech kraje.
V návaznosti na KPSVL pro potřebu průběžné výzvy č. 52, která bude podporovat rozvojové plány
poskytovatelů sociálních služeb a možné financování z jiných veřejných zdrojů, bude v souladu
s aktualizací platné Metodiky zajištění sítě zřízena tzv. „Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého
kraje“ (dále jen „Rozvojová síť kraje“). V rámci plánování kapacit v Akčním plánu na rok 2018 budou
uváděny odděleně optimální individuální okamžité kapacity pro poskytovatele těchto služeb. Tyto
kapacity budou v Rozvojové síti kraje uváděny pouze po dobu realizace projektu.
Navýšené kapacity z předchozích výzev KPSVL zůstaly beze změny, budou i nadále uvedeny
v sumárních tabulkách v rámci optimálních individuálních okamžitých kapacit ve vazbě na Základní síť
kraje.
Sociálním službám bude vydáno tzv. podmíněné Pověření, které bude obsahovat rozsah a obsah
sociální služby. Donátor sociální služby přistoupí k podmíněnému Pověření, vypočte a stanoví výši
vyrovnávací platby sociální služby.
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Aktualizovaná Základní síť kraje bude předložena orgánům kraje ke schválení v červnu tohoto roku
spolu s věcným vyhodnocením.
Po zapracování změn kapacit byly v regionech provedeny nové SWOT analýzy, na jejichž základě byly
definovány optimální individuální okamžité kapacity pro rok 2018. Při jejich definování bylo
reagováno na strategii v oblasti sociálního začleňování, strategii reformy psychiatrické péče, dále
na novou strategii kraje aplikování multidisciplinárního modelu na principu Cochem.
Dokument spolu s Přehledem sociálních služeb Ústeckého kraje platného od 01.07.2017 byl
zveřejněn
k veřejnému
připomínkování
na
webovém
portálu
kraje
ve
dnech
12.–19.05.2017. Bylo přijato celkem 6 připomínkovacích formulářů k věcnému vyhodnocení plnění
cílů a změnám kapacit na rok 2018. Akceptovány byly 2 připomínky, 2 připomínky byly
neakceptovány a 2 připomínky byly akceptovány částečně. K přehledu bylo přijato celkem
6 připomínkovacích formulářů s 9 připomínkami. Akceptováno bylo 7 připomínek, částečně
akceptována byla 1 a jedna připomínka byla nerelevantní.
Celkové stávající okamžité kapacity u sociálních služeb v terénní formě jsou uváděny v místě
poskytování. Charakteristikou služby je však poskytování v terénu, tj. na širším území. Tato
skutečnost může být v sumárních tabulkách ošetřena * s poznámkou, kde je služba poskytována.
V tabulkách s rozložením počtu služeb dle místa poskytování již nebudou uváděny kapacity služeb,
které jsou součástí jiných krajských sítí sociálních služeb, tj. kapacity jsou využívány pouze klienty
z daného kraje.
Součástí věcného vyhodnocení není „Přehled služeb s působností dle specifik“, který je uveden
v kapitole 4.9 Akčního plánu na rok 2017. Aktualizace stávajících kapacit těchto služeb je prováděna
na základě aktuální potřebnosti v rámci celého Ústeckého kraje a bude zahrnuta do Akčního plánu
na rok 2018.
Závěrečná evaluace cílů Akčního plánu na rok 2017 bude provedena v rámci dalšího dokumentu,
tj. Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018, který bude předložen
ke schválení v závěru letošního roku.
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II.

REGIONY ÚSTECKÉHO KRAJE

Vyhodnocení plnění cílů Akčního plánu na rok 2017 za jednotlivé regiony k 30.06.2017 obsahuje
v úvodu každé kapitoly stručné vyhodnocení sociální situace v daném regionu za danou oblast
sociální péče nebo oblast sociální prevence a odborného sociálního poradenství.
Další část každé kapitoly tvoří vyhodnocení plnění definovaných cílů v rámci jednotlivých priorit
k 30.06.2017. Po slovním vyhodnocení stavu plnění cílů následují sumární tabulky, ve kterých jsou
zapracované změny kapacit v počtu stávajících služeb, tak i změny ve stávajících individuálních
kapacitách z 1. kola aktualizace Základní sítě kraje. Dále jsou zde definovány i optimální kapacity
pro rok 2018.
Návrhy na změny optimálních kapacit definovaly pracovní skupiny v regionech na základě
provedených SWOT analýz. Při jejich definování bylo také přihlíženo k informacím ze strategických
materiálů jednotlivých regionů i aktuálně platných komunitních plánů obcí na místní úrovni.
Všechny kapacity vycházejí ze stávajícího systému poskytování sociálních služeb na základě oprávnění
k poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem, tj. registrace individuálních okamžitých kapacit,
včetně kapacit zapsaných v Registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 52 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tohoto způsobu definování stávající
individuální okamžité kapacity je použito i u organizací v minulosti registrovaných za jiných podmínek
a také u organizací registrovaných v jiných krajích ČR poskytujících služby na území Ústeckého kraje.
V rámci 1. kola aktualizace základní sítě kraje bylo ve věcném vyhodnocení akčního plánu na rok 2017
zapracováno celkem 45 změn (počet organizací, stávající individuální okamžité kapacity).
kód regionu

region

1

Děčínsko

2

Chomutovsko

3

Litoměřicko

4

Lounsko

5

Mostecko

6

Šluknovský výběžek

7

Teplicko

8

Ústecko

oblast sociálních služeb

počet změn

péče
prevence a poradenství
péče

4
3
1

prevence a poradenství

1

péče

2

prevence a poradenství

3

péče

3

prevence a poradenství
péče
prevence a poradenství
péče

4
2
6
8

prevence a poradenství

1

péče

0

prevence a poradenství

2

péče

1

prevence a poradenství

4
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Na věcném vyhodnocení cílů Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017
pracovaly v regionech pracovní skupiny pod vedením těchto vedoucích.

kód regionu

region

1

Děčínsko

2

Chomutovsko

3

Litoměřicko

4

Lounsko

5

Mostecko

6

Šluknovský výběžek

7

Teplicko

8

Ústecko

oblast sociálních služeb

jméno vedoucího

péče

Bc. Roman Horn

prevence a poradenství

Mgr. Lenka Plicková

péče

Mgr. Eva Šulcová

prevence a poradenství

Mgr. Filip Ráža

péče

Ing. Jindřich Vinkler

prevence a poradenství

Mgr. Petra Smetanová

péče

Mgr. Petr Antoni

prevence a poradenství

Venuše Firstlová

péče

Ing. Lenka Mauleová

prevence a poradenství

Bc. Eva Kasalová

péče

Bc. Marcela Postlerová

prevence a poradenství

Mgr. Jiřina Kafková

péče

PhDr. Jaroslav Zeman

prevence a poradenství

Mgr. Karel Klášterka

péče

Bc. Ditta Hromádková

prevence a poradenství

Mgr. Nikol Aková
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2.1 Region Děčínsko
2.1.1 Oblast služeb sociální péče regionu Děčínsko
Region se dlouhodobě potýká s nedostatkem lůžek v pobytových zařízeních, zejména v domovech
pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. V regionu je nadále poptávka po komunitní službě
chráněné bydlení. V současné době není reflektována finanční náročnost služby, která je poskytována
v bytech s maximálně dvěma obyvateli v běžné zástavbě a v různých částech města, což brání jejímu
rychlejšímu rozvoji. Většina služeb je kapacitně stabilizována, do budoucna ovšem vyplyne obecně
potřeba skokového zvýšení pobytových služeb pro seniory. Také dosud není vyřešena problematika
transformace psychiatrické péče o osoby s duševním onemocněním (psychiatrické nemocnice), což
by mohlo mít zásadní vliv na některé sociální služby v regionu. Pokud se podaří rekonstruovat nebo
nově postavit objekty určené pro pobytové služby pro seniory, pak dojde ke zvýšení kapacity a tím
k naplnění jedné z priorit regionu. Protože je nedostatek míst v pobytových službách, je ponechána
optimální kapacita odlehčovací služby tak, aby mohla pružně reagovat na akutní poptávku. Probíhající
nové programové období a čerpání financí ze strukturálních fondů EU, umožňuje poskytovatelům
předkládat projektové žádosti včetně investičních záměrů. To může mít v následujícím období vliv
na realizaci potřebných oprav zázemí služeb, a tím i na navýšení kapacit u vybraných pobytových
služeb.

Vyhodnocení plnění cílů k 30.06.2017
PRIORITA č. 1

Navýšení kapacity pobytových zařízení pro seniory

Částečně
splněno
Zvýšení kapacity služby domovy se zvláštním režimem je splněn částečně, protože došlo k navýšení kapacity, ale
potřeba v regionu nadále přetrvává. Poptávka ze strany žadatelů o službu převyšuje současné i optimální
kapacity. Ze strany některých poskytovatelů je snaha zprovoznit nové nebo rekonstruovat stávající objekty tak,
aby se kapacita mohla navýšit, k čemuž ale zřejmě nedojde v roce 2018.
Cíl 1

Zvýšení kapacity služby domovy se zvláštním režimem

Částečně
splněno
Zvýšení kapacity služby domovy pro seniory byl splněn částečně. K navýšení kapacity v malé míře došlo,
potřeba však nadále trvá. Několik poskytovatelů chce službu rozšířit a navýšit kapacity, ale otázkou je, zda se to
podaří již v roce 2018, protože se jedná o záměry jednotlivých poskytovatelů závislé na větších finančních
nákladech. Tato služba má stálý převis poptávky ze strany zájemců.
Cíl 2

Zvýšení kapacity služby domovy pro seniory

Stavební a prostorové úpravy budov se službami pro seniory za účelem zvýšení Částečně
kapacity
splněno
Stavební a prostorové úpravy budov se službami pro seniory za účelem zvýšení kapacity se podařilo částečně
splnit rekonstrukcí domova pro seniory v Děčíně. V České Kamenici je v plánu rekonstrukce domova
pro seniory, která by znamenala rovněž zvýšení kapacity. Tato rekonstrukce je však zatím v počáteční fázi
a k její realizaci dříve než po roce 2018 pravděpodobně nedojde.
Cíl 3
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PRIORITA č. 2

Pokračující humanizace a případné zapojení do procesu transformace pobytových zařízení
pro osoby se zdravotním postižením

Částečně
splněno
Zvýšení kapacity služby chráněné bydlení je splněn částečně, protože k navýšení kapacity v letošním roce došlo
zejména u cílové skupiny osob s duševním onemocněním, nicméně potřeba v regionu nadále přetrvává i u osob
s mentálním nebo kombinovaným postižením. Navíc se předpokládá navýšení kapacity i pro klienty z ústavního
prostředí, pro které je komunitní způsob poskytování sociální služby vhodný.
Cíl 1

Zvýšení kapacity služby chráněné bydlení

Částečně
splněno
Zapojení klientů do rozhodovacích procesů o jejich životě je pouze částečně splněn, i když klienti všech
sociálních služeb mají stále lepší možnost zapojovat se do rozhodovacích procesů. Tento cíl je i nadále nutné
ponechat a pracovat na něm zejména v pobytových službách, kde je větší počet klientů. Jde o dlouhodobý
proces na státní, krajské i místní úrovni, který i v souvislosti s probíhajícím přehodnocováním svéprávnosti
klientů vede ke snižování jejich závislosti na sociálních službách.
Cíl 2

Zapojení klientů do rozhodovacích procesů o jejich životě

Cíl 3

Školení zaměstnanců zaměřené na transformaci a komunitní způsoby
poskytování sociálních služeb včetně všech ostatních forem dalšího vzdělávání

Částečně
splněno

Školení zaměstnanců zaměřené na transformaci a komunitní způsoby poskytování sociálních služeb včetně
všech ostatních forem dalšího vzdělávání se daří plnit částečně, proto zůstává cílem i pro další období.
Poskytovatelé se chtějí více zaměřit zejména na odborné stáže, které jsou vítaným způsobem jak
zprostředkovat zaměstnancům praktické poznatky z poskytování komunitních služeb.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování
§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma
počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

1

14

17

6

37

39

2

2

2

2

8

8

1

2

2

1

2

2

ORP Děčín celkem

1

14

17

6

37

39

2

2

2

2

8

8

1

2

2

1

2

2

Děčín

1

14

17

4

30

32

1

1

1

2

8

8

1

2

2

1

2

2

Česká Kamenice

1

3

3

1

1

1

Jílové

1

4

4

§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby
se zdravotním
postižením

Domovy pro seniory

Domovy
se zvláštním režimem

Chráněné bydlení

Služby sociální péče,
pobytová forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

3

37

41

0

0

0

3

114

114

3

138

163

3

87

98

5

72

85

ORP Děčín celkem

3

37

41

0

0

0

3

114

114

3

138

163

3

87

98

5

72

85

Děčín

3

37

41

1

18

18

2

70

95

2

59

70

4

43

50

Česká Kamenice

1

48

48

1

68

68

1

28

28

1

29

35

Huntířov (Oleška)

1

48

48
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2.1.2 Oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství regionu Děčínsko
Oblast regionu Děčínsko má hustou síť poskytovatelů služeb sociální prevence a odborného
sociálního poradenství. V regionu je vysoký počet sociálně vyloučených lokalit, do kterých se již
několik let stěhují noví obyvatelé z jiných měst za perspektivou možnosti bydlení. Jde o jedince
i rodiny, kteří jsou sociálně velmi slabí, ve velké většině nezaměstnaní a dlouhodobě odkázaní
na sociální systém. S nárůstem počtu těchto osob se zvyšuje potřeba terénních služeb ve vyloučených
lokalitách. S tím souvisí i potřeba nabídky práce s dětmi a mládeží z těchto lokalit a navýšení počtu
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. V regionu je také výrazný odliv perspektivních obyvatel,
kteří odchází do oblastí s vyšší nabídkou pracovních možností. V celém regionu je nízký počet volných
pracovních pozic a ty, které jsou poptávány, jsou určeny odborným pracovníkům. V regionu však
právě kvalifikovaní pracovníci chybí a o ty nekvalifikované není zájem. Tato fakta často vedou
k zadlužení a následně k nestabilitě rodinného prostředí.
Přestože již došlo k malému navýšení kapacity odborného sociálního poradenství, dlouhodobě
přetrvává výrazný převis poptávky po službách odborného sociálního poradenství v oblasti dluhové
problematiky a práva, stejně jako v oblasti poradenství rodinného a vztahového. Poptávka po těchto
službách narůstá vzhledem ke změnám v oblasti pěstounské péče a s přílivem sociálně slabých
obyvatel do vyloučených lokalit a s tím souvisejícímu vysokému počtu osob řešících především
dluhovou problematiku.

Vyhodnocení plnění cílů k 30.06.2017

PRIORITA č. 1

Rozvoj služeb pracujících s osobami ohroženými sociálním vyloučením
a osobami bez přístřeší

Cíl 1

Navýšení kapacit služeb terénních programů v sociálně vyloučených
lokalitách v Děčíně

Nesplněno

Město Děčín sepsalo rámcovou smlouvu o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a v rámci KPSVL
probíhají jednání se současnými poskytovateli, se zájemci o poskytování této služby a se zástupci Statutárního
města Děčín. Od roku 2018 je plánováno navýšení kapacity terénních programů o 10 především v sociálně
vyloučených lokalitách. Dále jedna z organizací, která poskytuje adiktologické terénní programy, podala žádost
o dotaci v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“, jejíž součástí je navýšení kapacity o 2
od roku 2018.

Cíl 2

Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Děčíně 3

Nesplněno

Jeden z poskytovatelů má zájem o poskytování nové služby a spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování
na podání projektu, díky němuž by mohla být služba poskytována od roku 2018.
Cíl 3

Vznik azylového domu nebo noclehárny pro ženy bez dětí v Děčíně

Nesplněno

V roce 2016 vznikla na objednávku města projektová dokumentace přístavby k azylovému domu na Letné.
Přístavba má sloužit jako noclehárna pro 12 mužů. Tímto by se uvolnily prostory přímo v azylovém domě
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pro ženy bez dětí. Projekt však nebyl schválen. V současné době město čeká na relevantní výzvu v rámci ITI,
díky níž by byla přístavba podle nového projektu hrazena.

PRIORITA č. 2

Rozvoj služeb pro práci s rodinou

Navýšení kapacity odborného sociálního poradenství v oblasti rodinného
a vztahového poradenství v Děčíně
V současné chvíli žádný z poskytovatelů nepřipravuje navýšení tohoto druhu služby.
Cíl 1

Cíl 2

Navýšení kapacit sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v ORP Děčín

Nesplněno

Nesplněno

V rámci koordinovaného přístupu se připravuje projekt navýšení kapacity sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi především v sociálně vyloučených lokalitách od roku 2018.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

10

17

61

17

1

2

0

2

0

0

0

0

2

2

26

4

2

5

54

6

1

2

12

3

ORP Děčín celkem

10

17

61

17

1

2

0

2

0

0

0

0

2

2

26

4

2

5

54

6

1

2

12

3

Děčín

10

17

61

18*

1

2

0

2

1

1

16

3

2

5

54

6

1

2

12

2

1

1

10

1
0

0

0

1

Česká Kamenice
Místo poskytování neurčeno
Pozn.: * Kapacita 1 určena pro rodinné poradenství.

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma
počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

0

0

0

2

0

0

0

2

ORP Děčín celkem

0

0

0

2

0

0

0

2

Děčín

0

0

0

2

0

0

0

2
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kapacita
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kapacita
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

2

6

25

10

2

2

31

2

3

7

22

8

2

4

0

10

4

5

42

9

ORP Děčín celkem

2

6

25

10

2

2

31

2

3

7

22

8

2

4

0

10

4

5

42

9

Děčín

2

6

25

10

2

2

31

2

2

2*

19

3

2

4

0

10

4

5

42

7

1

5

3

5
0

0

0

2

Česká Kamenice
Místo poskytování neurčeno
Pozn.: * Jeden poskytovatel pracuje pouze se skupinou.

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

0

0

0

8

ORP Děčín celkem

0

0

0

8

Děčín

0

0

0

8

Region Děčínsko, oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

Region celkem

2

31

39

0

0

0

0

0

0

1

8

16

1

11

16

0

0

0

ORP Děčín celkem

2

31

39

0

0

0

0

0

0

1

8

16

1

11

16

0

0

0

Děčín

2

31

39

1

8

16

1

11

11

0

0

5

Místo poskytování neurčeno

Region Děčínsko, oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství
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2.2

Region Chomutovsko

2.2.1 Oblast služeb sociální péče regionu Chomutovsko
Region Chomutovska má na svém území hustou sít poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují
převážně pobytové formy sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb jsou na Chomutovsku
významnými zaměstnavateli. V regionu chybí kvalifikovaný personál, u nekvalifikovaného personálu
je relativně vysoká fluktuace z důvodu nízkých platů a vysoké pracovní zátěže. Chomutovsko je region
s vysokým počtem obyvatel v seniorském věku a osob se zdravotním postižením. Potřebu sociálních
služeb v oblasti sociální péče výrazně ovlivňuje dlouhodobý trend zkracovat hospitalizace a přesouvat
zdravotní péči do terénu, což sebou přináší zajištění odpovídající péče seniorům a osobám
se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí. V regionu schází terénní služby, které by více
podporovaly seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí. Specifické
potřeby mají pacienti v terminálním stádiu u nevyléčitelných nemocí, o které se rozhodla postarat
rodina nebo jejich nejbližší. V regionu chybí terénní forma hospicové péče poskytovaná například
formou odlehčovací služby.
V souvislosti s reformou psychiatrické péče a vznikem Centra duševního zdraví v regionu je
plánováno v roce 2018 v ORP Chomutov zřízení služby chráněné bydlení pro cílovou skupinu osob
s duševním chronickým onemocněním. Město Kadaň rovněž plánuje rozšiřovat kapacitu chráněného
bydlení.
V rámci lůžkové kapacity příspěvkové organizace kraje je v regionu vyčleněno 6 lůžek v Kadani
pro specifickou cílovou skupinu osob s poruchami autistického spektra od 3–26 let. Využití těchto
kapacit bylo podmíněno rekonstrukcí stávajícího objektu pro poskytování pobytové služby domova
pro osoby se zdravotním postižením.
Ve sledovaném období došlo v regionu Chomutovska pouze ke dvěma změnám. První změna se
týkala navýšení kapacity u poskytovatele pečovatelské služby v Klášterci nad Ohří. Ve druhé změně
došlo k zařazení kapacity pečovatelské služby do Základní sítě kraje poskytovanou terénní formou
od 01.04.2017.

Vyhodnocení plnění cílů k 30.06.2017
PRIORITA

Zajistit péči o narůstající počet osob závislých na pomoci druhé osoby v jejich původním
prostředí

Cíl 1

Navýšení kapacit služeb osobní asistence v ORP Chomutov.

Nesplněno

Potřeba v ORP Chomutov trvá. K navýšení okamžité kapacity zatím nedošlo z důvodu nedostatku finančních
prostředků konkrétního poskytovatele, jehož záměr službu osobní asistence navýšit trvá.

Cíl 2

Navýšení kapacit pečovatelské služby v ORP Chomutov a v ORP Kadaň

Splněno

V Chomutově došlo k registraci nové pečovatelské služby s okamžitou kapacitou dva.

Region Chomutovsko, oblast služeb sociální péče
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování
§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma
počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

2

13

16

7

38

48

0

0

10

1

1

5

0

0

0

2

4

4

ORP Chomutov celkem

2

13

16

5

21

26

0

0

5

1

1

1

0

0

0

2

4

4

Chomutov

1

9

9

4

16*

17

0

0

5

1

1

1

2

4

4

Jirkov

1

4

5

1

5

5

Místo poskytování neurčeno

0

0

2

0

0

4

ORP Kadaň celkem

0

0

0

2

17

22

0

0

5

0

0

4

0

0

0

Kadaň

1

10

12

0

0

5

Klášterec nad Ohří

1

7

7

Místo poskytování neurčeno

0

0

3

0

0

4

0

0

0

Pozn.: Kapacita 2 nezařazena do Základní sítě kraje.
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§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby
se zdravotním
postižením

Domovy pro seniory

Domovy
se zvláštním režimem

Chráněné bydlení

Služby sociální péče,
pobytová forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

3

38

48

0

0

0

7

399

404

6

574

574

4

207

233

2

47

85

ORP Chomutov celkem

1

30

35

0

0

0

2

118

123

2

260

260

2

80

96

0

0

28

Chomutov

0

0

5

1

30

35

1

166

166

1

36

36

0

0

5

Jirkov

1

30

30

1

88

88

1

94

94

1

44

44

0

0

5

0

0

16

0

0

18*

2

127

137

2

47

57

Místo poskytování neurčeno
ORP Kadaň celkem

2

8

13

Kadaň

1

4

4

Klášterec nad Ohří

1

4

4

0

0

0

5

281

281

4

314

314

2

65

65

1

120

120

1

10

10

1

113

113

0

0

10

1

37

37

Kovářská

1

55

55

Mašťov

1

8

8

1

42

42

1

20

20

Vejprty

1

153

153

1

39

39

1

107

107

0

0

10

Místo poskytování neurčeno

0

0

5**

Pozn.: * Kapacita pro Centrum duševního zdraví.
** Kapacita určena pro hospicová lůžka.
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2.2.2 Oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství regionu Chomutovsko
Oblast regionu Chomutovsko je charakteristická zasíťováním terénními a ambulantními službami
sociální prevence v Kadani, Chomutově, Jirkově a v současné době také v Klášterci nad Ohří díky
spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Nicméně stávající síť poskytovatelů není schopna
svým rozsahem pokrýt širokou škálu cílových skupin v regionu. Jedná se zejména o službu terénní
programy pro osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením, dále o odborné sociální
poradenství zacílené na problematiku dluhů, mezilidských vztahů a osoby opouštějící výkon trestu
odnětí svobody, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve vybraných oblastech regionu.
Jedním z témat regionu je řešení problematiky osob bez domova, obecně problematiky bydlení
u všech cílových skupin. Z tohoto důvodu je potřeba vytvářet nové pobytové služby a rozvíjet stávající
a vytvořit tak síť nocleháren a azylových domů, která bude schopna zajistit alespoň v minimální míře
potřeby žen, mužů i celých rodin. K řešení problematiky by mělo alespoň částečně přispět také zřízení
domu na půl cesty v Chomutově.
Nejen v návaznosti na existenci Centra duševního zdraví v Chomutově je potřeba naplnit optimální
kapacitu sociální rehabilitace a vytvářet nové služby (např. sociálně terapeutické dílny) podporující
sociální začlenění osob s jakýmkoli druhem postižení v celém regionu.

Vyhodnocení plnění cílů k 30.06.2017
PRIORITA č. 1

Rozvoj ambulantních a terénních služeb pro rodiny s dětmi, děti a mládež a osoby bez
domova a osoby sociálně vyloučené

Navýšení kapacit stávajících služeb zajišťujících odborné sociální poradenství
Nesplněno
v Chomutově
Z finančních důvodů se doposud nepodařilo kapacitu navýšit, nicméně záměr poskytovatelů trvá. Předpokládá
se navýšení od ledna 2018 pro cílovou skupinu osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením
a také zřízení nových služeb zaměřených na dluhovou problematiku a problematiku mezilidských vztahů.
Cíl 1

Navýšení kapacit stávajících služeb zajišťujících odborné sociální poradenství
Splněno
v ORP Kadaň
Od začátku roku 2017 došlo k rozšíření kapacit stávajících služeb v Klášterci nad Ohří pro osoby zadlužené
a osoby se závislostí a ohrožené závislostí, čímž byla saturována poptávka pro uvedené cílové skupiny.
Cíl 2

Zajištění služeb pro osoby bez přístřeší zřízením služby nízkoprahové denní
Nesplněno
centrum v Chomutově
Splnění tohoto cíle je vázáno na zajištění finančních prostředků potřebných pro realizaci investičních záměrů
souvisejících se zajištěním provozu uvedené sociální služby. Město Chomutov plánuje do června 2018 podat
projekt na zajištění provozu a předpokládá se zahájení realizace v lednu 2019.
Cíl 3

Zajištění služeb pro osoby bez přístřeší zavedením služby nízkoprahové denní
Nesplněno
centrum v Kadani
Splnění tohoto cíle je vázáno na zajištění finančních prostředků potřebných pro realizaci investičních záměrů
souvisejících se zajištěním provozu vybraných sociálních služeb. Město Kadaň v současné době vyjednává
o zajištění vybraných sociálních služeb pro uvedenou cílovou skupinu.
Cíl 4

Cíl 5

Navýšení kapacit nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Chomutově

Region Chomutovsko, oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství
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Poskytovatelé služeb ve spolupráci s městem hledají vhodné prostory pro rozšíření kapacity. Stávající služby
naplňují v lokalitách, ve kterých mají místo poskytování, potřeby cílové skupiny dostačující měrou. Je však
potřeba zajistit existenci zařízení v lokalitě, která je riziková. Předpokládané splnění cíle v průběhu roku 2018.
Cíl 6

Navýšení kapacit nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Kadani

Splněno

Na počátku roku 2017 došlo k otevření nové služby v Radonicích, jejíž kapacita byla v roce 2016 při plánování
započítána pod Kadaň. Přímo ve městě Kadaň fungují v současné době dvě služby, které se nacházejí v sociálně
vyloučených lokalitách obce. Jejich kapacita je v tuto chvíli dostačující.
Navýšení kapacit sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Nesplněno
v Chomutově
V průběhu roku 2016 a první poloviny roku 2017 byl vytvářen a finalizován strategický plán ve spolupráci
s Agenturou pro sociální začleňování. K podávání žádostí na zajištění uvedeného druhu služby dojde v polovině
roku 2017 prostřednictvím výzvy č. 52 OPZ (KPSVL). K plánovanému navýšení personálního obsazení i kapacity
služby tak dojde v následujícím roce.
Cíl 7

Cíl 8

Navýšení kapacit nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Jirkově

Nesplněno

Cíl nebyl naplněn z důvodu absence vhodných prostor pro realizaci uvedené sociální služby. Nicméně zájem
města o zřízení této služby trvá a počítá se s ní v následujícím roce.

PRIORITA č. 2

Rozvoj pobytových preventivních služeb

Cíl 1

Zajištění azylového bydlení pro celé rodiny v ORP Chomutov

Nesplněno

Prostory, které má město Chomutov vyčleněné na zřízení této služby, jsou v současné době využívány jinou
službou. Z tohoto důvodu není objekt připraven a čeká se, až dojde k přesunu stávající služby do jiných prostor
a následně provedení úprav a zřízení azylového bydlení.
Cíl 2

Zřízení služby dům na půl cesty v Chomutově

Nesplněno

Město Chomutov v současné době jedná s případným poskytovatelem o zřízení uvedeného druhu sociální
služby. Předpoklad zahájení realizace je plánován na leden 2018.
Cíl 3

Zřízení noclehárny pro ženy v Chomutově

Nesplněno

Splnění tohoto cíle je vázáno na zajištění finančních prostředků potřebných pro realizaci investičních záměrů
souvisejících se zajištěním provozu uvedené sociální služby. Město Chomutov plánuje do června 2018 podat
projekt na zajištění provozu služby a předpokládá se zahájení realizace v lednu 2019.

PRIORITA č. 3

Podpora služeb pro osoby se zdravotním postižením

Cíl 1

Zavedení nové služby sociálně terapeutické dílny v ORP Kadaň

Nesplněno

Poskytovatel předpokládal, že uspěje s žádostí o víceleté finanční zajištění služby, což nevyšlo. V současné době
poskytovatel ladí soulad mezi svým záměrem a strategickým plánem obce, ve které má být služba realizována,
zároveň podniká kroky k zajištění financování služby.
Region Chomutovsko, oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování
Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

12

15

0

19

2

7

20

7

0

0

0

0

1

4

20

6

9

21

195

26

0

0

0

0

ORP Chomutov celkem

5

8

0

9

1

4

10

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

9

84

12

0

0

0

0

Chomutov

4

6

0

7

1

4

10

4

3

7

60

7

Jirkov

1

2

1

2

24

5

ORP Kadaň celkem

7

7

0

10

1

3

10

3

0

0

0

0

Kadaň

4

4

0

5

1

3

10

3

Klášterec nad Ohří

2

2

0

4

Vejprty

1

1

0

1

2
0

0

0

0

1

4

20

6

5

12

111

14

0

0

0

2

2

6

60

8

1

4

20

4

1

4

20

4

1

1

16

1

1

1

15

1

Radonice

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje
Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

0

0

0

4

0

0

0

2

0

0

0

3

ORP Chomutov celkem

0

0

0

4

0

0

0

2

0

0

0

3

Chomutov

0

0

0

4

0

0

0

2

0

0

0

3

Region Chomutovsko, oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

5

14

75

16

1

3

12

4

1

2

6

6

8

23

0

31

2

3

25

8

ORP Chomutov celkem

2

5

21

7

1

3

12

4

1

2

6

2

4

9

0

13

2

3

25

8

Chomutov

1

2

15

2

1

3

12

4

1

2

6

2

3

7

0

10

2

3

25

9*

Jirkov

1

3

6

5

1

2

0

3

ORP Kadaň celkem

3

9

54

9

4

14

0

18

0

0

0

0

Kadaň

1

5

26

5

2

10

0

10

Klášterec nad Ohří

1

2

12

2

1

2

0

6

Vejprty

1

2

16

2

1

2

0

2

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

4

4

Pozn.: * Kapacita 5 pro Centrum duševního zdraví.

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

0

0

0

4

0

0

0

5

ORP Chomutov celkem

0

0

0

4

0

0

0

5

Chomutov

0

0

0

4

0

0

0

5

Region Chomutovsko, oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

Region celkem

3

103

131

0

0

0

0

0

0

2

20

40

0

0

0

0

0

0

ORP Chomutov celkem

2

63

91

0

0

0

0

0

0

1

10

22

0

0

0

0

0

0

Chomutov

1

36

36

1

10

10

Jirkov

1

27

55

0

0

8

ORP Kadaň celkem

1

40

40

1

10

18

0

0

0

0

0

0

0

0

8

1

10

10

0

0

0

0

0

0

Kadaň
Klášterec nad Ohří

1

40

40

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

Region celkem

0

0

10

0

0

4

0

0

4

ORP Chomutov celkem

0

0

10

0

0

4

0

0

4

Chomutov

0

0

10

0

0

4

0

0

4

počet
služeb

Region Chomutovsko, oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017
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2.3

Region Litoměřicko

2.3.1 Oblast služeb sociální péče regionu Litoměřicko
Oblast Litoměřicka, Lovosicka a Roudnicka má v současné době ustálenou síť poskytovatelů sociálních
služeb, kteří poskytují pobytové i terénní formy sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb
jsou v uvedené oblasti významnými zaměstnavateli, v regionu však výrazně chybí kvalifikovaný
i nekvalifikovaný personál. Z toho vyplývá relativně vysoká fluktuace z důvodu nízkých platů a vysoké
pracovní zátěže.
V regionu je zcela nedostačujícím způsobem pokryta služba domovy se zvláštním režimem pro klienty
s psychiatrickou diagnózou. Do budoucna se jako nejvíce problematická jeví nízkopříjmová, relativně
věkově mladá skupina potenciálních klientů s drogovou či etylickou minulostí, v jejichž důsledku
budou postupně diagnostikovány různé formy demence.

Vyhodnocení plnění cílů k 30.06.2017
PRIORITA

Zřízení služby pro klienty s psychiatrickou diagnózou

Cíl 1

Zřízení zařízení pro klienty s psychiatrickou diagnózou v ORP Litoměřice

Nesplněno

Z důvodů nedostatku finančních prostředků nedošlo v roce 2016 k výstavbě či rekonstrukci zařízení pro tuto
cílovou skupinu klientů.
Cíl 2

Zřízení zařízení pro klienty s psychiatrickou diagnózou v ORP Lovosice

Nesplněno

Z důvodů nedostatku finančních prostředků nedošlo v roce 2016 k výstavbě či rekonstrukci zařízení pro tuto
cílovou skupinu klientů.
Zřízení zařízení pro klienty s psychiatrickou diagnózou v ORP Roudnice
Nesplněno
nad Labem
Z důvodů nedostatku finančních prostředků nedošlo v roce 2016 k výstavbě či rekonstrukci zařízení pro tuto
cílovou skupinu klientů.
Cíl 3

Region Litoměřicko, oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

1

1

1

17

64

63

1

3

3

3

8

8

2

9

9

5

10

10

ORP Litoměřice celkem

1

1

1

9

29

29

1

3

3

1

2

2

2

9

9

3

7

7

Bohušovice nad Ohří

1

1

1

Hoštka

1

1

1

1

11

11

1

2

2

1

7

7

2

6

6

Velké Žernoseky

1

1

1

Polepy

1

2

2

Štětí

1

7

7

1

1

1

Úštěk

1

2

2

Terezín

1

2

2

Chotiněves

1

2

2

3

13

13

1

1

1

Čížkovice

1

2

2

Lovosice

2

11

11

1

1

1

5

22

21

1

2

2

Roudnice nad Labem

3

19

19

1

2

2

Straškov–Vodochody

1

1

1

Krabčice

1

2*

0

Litoměřice

ORP Lovosice celkem

ORP Roudnice n/L. celkem

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

3

3

0

0

0

0

0

0

1

4

4

1

4

4

1

2

2

1

2

2

1

2

2

0

0

0

0

0

0

Pozn:. * Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje.
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Služby sociální péče,
pobytová forma

§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby
se zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy
se zvláštním režimem

Chráněné bydlení

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

3

42

42

1

4

4

6

322

322

7

499

499

6

426

474

5

127

137

ORP Litoměřice celkem

2

12

12

1

4

4

4

200

200

4

253

253

2

133

151

4

74

80

1

43

43

2

82

82

3

208

208

1

28

28

2

55

61

1

75

75

1

45

45

1

105

105

2

19

19

0

0

18

2

140

160

3

43

47

1

53

53

1

13

13

1

18

22

1

12

12

1

10

10

1

10

10

Křešice
Litoměřice

1

10

10

1

4

4

Snědovice
Štětí

1

2

2

Terezín
Místo poskytování neurčeno
ORP Lovosice celkem

1

30

30

0

0

0

2

122

122

Čížkovice

1

56

56

Chotěšov

1

66

66

Libochovice
Lovosice

1

1
1

30

153

153

153

153

30

Velemín

1

87

87

Třebenice
Místo poskytování neurčeno
ORP Roudnice n/Labem celkem

0

0

0

0

0

0

0

20

93

93

2

153

163

Krabčice

1

57

57

1

57

57

Roudnice nad Labem

1

36

36

1

96

96

0

0

10
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2.3.2 Oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství regionu Litoměřicko
Region Litoměřicka je pokryt relativně širokou sítí služeb. Služby sociální prevence a odborného
sociálního poradenství jsou ale soustředěny do tří největších měst Litoměřic, Lovosic a Roudnice
nad Labem, částečně i Štětí. Chybí pokrytí menších obcí, ve kterých je často i zhoršená dopravní
obslužnost. V regionu se nacházejí vyloučené lokality v obcích Štětí, Roudnice nad Labem, StraškovVodochody a Mšené lázně, místní část Ředhošť. Dalším místem, které je ohroženo vznikem vyloučené
lokality, jsou Brozany se dvěma soukromými ubytovnami. Do obce se díky dostupnému ubytování
sestěhovalo z širokého okolí velké množství nízkopříjmových rodin.
V rámci regionu je potřebné posílení terénních preventivních služeb v oblasti práce s celou rodinou
v návaznosti na práci OSPOD, dále s osobami, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a vyskytují se
mimo vyloučené lokality. Posílení terénu je nezbytné také u práce s osobami závislými na návykových
látkách. Terénní programy pokrývají pouze území větších měst a jednotlivé vyloučené lokality.
Služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením jsou v regionu významně zastoupeny díky
uskutečněné transformaci dvou pobytových služeb.
Dlouhodobě není řešena problematika nízkopříjmových seniorů, často osob bez domova, kteří mají
zdravotní problémy. Tato cílová skupina propadá současnou sítí sociálních služeb a často končí
v léčebně pro dlouhodobě nemocné v nemocnicích, nebo na ulici, přechodně tuto cílovou skupinu
ubytovávají azylové domy.
V současné době je také velmi problematická oblast následného bydlení, především pro klienty
opouštějící azylové domy. Pro osoby s nižšími příjmy je běžné nájemní bydlení ve větších městech
prakticky nedostupné. Rodiny i jednotlivci odcházejí za dostupným bydlením do malých obcí nebo
odcházejí z regionu a stěhují se do Ústí nad Labem.
Narůstá počet matek s mentálním nebo duševním handicapem, které se ocitají v azylovém domě
pro matky s dětmi. Pro tyto matky neexistuje žádná následná služba.

Vyhodnocení plnění cílů k 30.06.2017
PRIORITA

Optimalizace sítě služeb pro rodiny s dětmi a děti a mládež, a pro osoby které vedou
rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Navýšení kapacit odborného sociálního poradenství se zaměřením na dluhovou
Nesplněno
problematiku v Roudnici nad Labem
Na Roudnicku se hledá poskytovatel, cíl trvá. V Lovosicích byla služba dluhového poradenství poskytována
od února do konce roku 2016, z důvodu nedostatku finančních prostředků bylo poskytování služby ukončeno
a registrace zrušena.
Cíl 1

Navýšení kapacit odborného sociálního poradenství se zaměřením na podporu
Nesplněno
rodiny
Cíl trvá. Na Litoměřicku je potřebné posílit manželské a rodinné poradenství. Rozšíření služby odborného
sociálního poradenství bylo poskytovatelem odsunuto na rok 2018 z důvodu nejistého navýšení financí v roce
2017.
Cíl 2
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Navýšení kapacit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi tak, aby byly
pokryty i obce 1. a 2. typu v návaznosti na potřeby OSPOD
Cíl trvá ve všech třech ORP, tj. Roudnicko, Lovosicko, Litoměřicko.
Cíl 3

Cíl 4

Zřízení noclehárny v ORP Roudnice n. Labem

Nesplněno

Nesplněno

Cíl trvá, zatím nesplněno, potřeba výše zmíněné služby je stále aktuální, chybí poskytovatel.

Cíl 5

Zřízení nízkoprahového denního centra v ORP Roudnice nad Labem

Nesplněno

Cíl trvá, zatím nesplněno, potřeba výše zmíněné služby je stále aktuální, chybí poskytovatel.

Cíl 6

Zřízení nízkoprahového centra pro děti a mládež ve městě Terezín

Nesplněno

Cíl je zrušen, v průběhu roku 2016 nebyla potvrzena potřebnost služby.
Rozšíření kapacity nízkoprahového denního centra pro děti a mládež v Roudnici
nad Labem dle potřebnosti
Cíl trvá, potřebnost bude sledována v průběhu celého roku 2017.
Cíl 7

Zřízení služby terénní sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním
v rámci Centra duševního zdraví
Cíl trvá, Centrum pro duševní zdraví zatím nebylo otevřeno.
Cíl 8
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

7

13

0

18

1

2

12

2

0

0

0

0

2

3

20

4

3

8

99

9

0

0

0

0

ORP Litoměřice celkem

6

11

0

12

1

2

12

2

0

0

0

0

1

1

5

1

1

2

24

2

0

0

0

0

Litoměřice

5

9

10

1

2

12

2

1

1

5

1

1

2

24

2

Štětí

1

2

2

ORP Lovosice celkem

0

0

0

0

0

0

1

2

15

2

1

1

25

1

0

0

0

0

Lovosice

0

0

1

2

15

2

1

1

25

1

ORP Roudnice n/L. celkem

1

2

0

0

0

1

1

5

50

6

0

0

0

0

Roudnice nad Labem

1

2

0

0

0

1

1

5

50

6

0

1

0

0

0

0

1*
0

5

0

0

0

0

5

0

0

0

0

Pozn: * Kapacita je určena pro dluhové poradenství.
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Služby sociální prevence a odborné
sociální poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

5

13

59

16

2

4

23

4

6

11

54

11

7

14

0

14

3

8

41

12

ORP Litoměřice celkem

3

7

31

8

1

1

15

1

3

6

30

6

5

9

0

9

2

5

32

9

Litoměřice

2

4

23

5

1

1

15

1

2

3

20

3

4

7

0

7

2

5

32

5

Štětí

1

3

8

3

1

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

4*

0

0

0

0

Terezín

1

3

10

3

Místo poskytování neurčeno
ORP Lovosice celkem

1

2

8

3

1

3

8

3

2

3

14

3

1

1

0

1

Lovosice

1

2

8

3

1

3

8

3

2

3**

14

3

1

1

0

1

ORP Roudnice nad Labem celkem

1

4

20

5

0

0

0

0

1

2

10

2

1

4

0

4

1

3

9

3

Roudnice nad Labem

1

4

20

5

1

2

10

2

1

4

0

4

1

3

9

3

Pozn.: * Kapacita pro Centrum duševního zdraví.
** Kapacita 1 nezařazena do Základní sítě kraje.
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§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

Služby sociální prevence,
pobytová forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

Region celkem

6

237

237

0

0

0

1

4

4

3

19

22

0

0

0

0

0

0

ORP Litoměřice celkem

3

138

138

0

0

0

2

9

9

Litoměřice

3

138

138

2

9

9

ORP Lovosice

1

24

24

1

10

10

Lovosice

1

24

24

1

10

10

ORP Roudnice nad Labem

2

75

75

1

4

4

0

0

3

Roudnice nad Labem

2

75

75

1

4

4

0

0

3
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2.4.

Region Lounsko

2.4.1 Oblast služeb sociální péče regionu Lounsko
Region Lounsko je největším „okresem“ v Ústeckém kraji a současně patří k regionům s nižším
počtem obyvatel ve srovnání v rámci kraje.
Služby sociální péče jsou zastoupeny v regionu Lounsko rovnoměrně, vždy v sídlech ORP se zajištěním
pro širší okolí. Výjimku tvoří domovy se zvláštním režimem ve Vroutku a domovy pro osoby
se zdravotním postižením v Tuchořicích. Nabídka, zejména pečovatelské služby, je aktuálně
zajišťována i v okrajových částech regionu, s výjimkou Podbořanska. Celkově lze konstatovat,
že nabídka sociálních služeb koresponduje s poptávkou regionu. Nedostatky v podobě nedostupnosti
služeb jsou vždy spíše otázkou jednotlivých případů. Výjimku z tohoto pravidla tvoří aktuálně osoby
trpící Alzheimerovou chorobou a některé specifické cílové skupiny, např. osoby se smíšenými typy
demencí (etylici, psychotici). V poslední době se objevují případy osob s vaskulární demencí a osoby
trpící komplikovaným zdravotním stavem a sociální situací ve věku od padesáti (50+) do šedesáti pěti
let, kteří nemohou být přijati, např. do domovů pro seniory a kapacita služeb pro tuto cílovou
skupinu není dostatečná.
V souvislosti s reformou psychiatrické péče a vznikem Centra duševního zdraví v regionu je
plánováno v roce 2017 zřízení služby chráněného bydlení v Petrohradě pro cílovou skupinu osob
s duševním chronickým onemocněním.

Vyhodnocení plnění cílů k 30.06.2017

PRIORITA č. 1

Reagovat na stárnutí populace v regionu Lounsko (Žatec, Louny, Podbořany)

Cíl 1

Navýšení kapacit u služby domov se zvláštním režimem pro osoby trpící
Alzheimerovou chorobou a dalšími stařeckými demencemi

Nesplněno

Tato potřeba trvá, zájem narůstá, v regionu evidujeme cca 40 aktuálních neuspokojených žádostí. Problémem
jsou prostorové limity, zařízení nemají volné prostorové kapacity pro navýšení lůžek. Poskytovatel služby
v Lounech plánuje navýšení kapacity. Problémem je ovšem plánovaná rekonstrukce. Teprve po jejím ukončení
bude řešeno navýšení lůžek domova se zvláštním režimem.

Cíl 2

Navýšení kapacit pečovatelské služby v regionu

Částečně
splněno

Splněno částečně, na Lounsku došlo k navýšením kapacity služby.

Region Lounsko, oblast služeb sociální péče
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PRIORITA č. 2

Zajištění péče pro „hraniční skupiny klientů“ (alkoholici, psychotici, zdravotně postižení
a lidé po mrtvicích, popř. z jiného důvodu nesoběstační)

Rozšíření služby chráněné bydlení v rámci regionu pro aktuální cílovou
skupinu (osoby s mentálním postižením) v Lounech, Žatci a Podbořanech,
Cíl 1
Nesplněno
dále rozšíření cílové skupiny o další osoby se zdravotním postižením, popř.
opatrovanců obcí a dalších
Nesplněno. Jeden poskytovatel plánuje zahájení poskytování služby o kapacitě 2 v Žatci, dále je plánováno
zahájení poskytování služby o kapacitě 4 v Petrohradě.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování
§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma
počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region Lounsko celkem

3

8

12

8

45

51

1

2

12

2

3

4

0

0

0

2

6

6

ORP Louny

1

2

0

3

21

24

0

0

4

1

2

3

0

0

0

1

2

2

Louny

1

2

0

3

21

23

1

2

3

1

2

2

0

0

1

0

0

4
1

4

4

1

4

4

0

0

0

Místo poskytování neurčeno
ORP Žatec

2

6

11

3

19

21

1

2

6

1

1

1

Žatec

2

6

11

1

16

18

1

2

6

1

1

1

Měcholupy

1

1

1

Nové Sedlo

1

2

2

2

5

6

0

0

2

0

0

0

Podbořany

1

4

4

Blšany

1

1

1

0

0

1

0

0

2

0

0

0

Libočany

ORP Podbořany

Místo poskytování neurčeno

0

0

Region Lounsko, oblast služeb sociální péče

0

0

1

1

0

0

0
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§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby
se zdravotním
postižením

Domovy pro seniory

Domovy
se zvláštním režimem

Chráněné bydlení

Služby sociální péče,
pobytová forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Lounsko

3

17

23

1

8

10

2

78

78

3

291

291

4

148

208

1

7

23

ORP Louny

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

129

129

1

16

46

0

0

4

1

129

129

1

16

16

0

0

30

0

0

4

Louny
Místo poskytování neurčeno

0

0

2

ORP Žatec

2

15

17

1

8

10

2

78

78

1

83

83

1

46

66

1

7

13

Žatec

1

3

3

1

8

10

1

18

18

1

83

83

1

46

46

1

7

11

Libočany

1

12

12
1

60

60

0

0

2

0

0

6

0

0

4

0

0

2

Tuchořice
Místo poskytování neurčeno

0

0

2

ORP Podbořany

1

2

4

0

0

0

0

0

0

1

79

79

0

0

20

2

86

96

Petrohrad
Podbořany

1

2

2

Vroutek
Místo poskytování neurčeno

0

Region Lounsko, oblast služeb sociální péče

0

2

1

79

79

1

34

34

1

52

52

0

0

10
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2.4.2 Oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství regionu Lounsko
Služby odborného sociálního poradenství a sociální prevence jsou rovnoměrně zastoupeny v Lounech
a v Žatci. Nedostatečně je pokryt region Podbořansko. Na Postoloprtsku se díky komunitnímu
plánování situace postupně zlepšuje. Další pozitivní posun lze očekávat díky spolupráci s Agenturou
pro sociální začleňování. Obtížněji dostupné jsou služby pro zájemce ze vzdálenějších obcí regionu.
Stále chybí služby pro některé „hraniční“ cílové skupiny klientů, zejména osoby ve věku 55+
s minimálními příjmy, osoby s duševním onemocněním a psychiatrické pacienty.
Jako zásadní se jeví posílení kapacity odborného poradenství a služeb sociální prevence, jejich
rovnoměrné zasíťování a zvýšení informovanosti o nabídce sociálních služeb v celém regionu.
V souvislosti s reformou psychiatrické péče a vznikem Centra duševního zdraví v regionu je
plánováno v roce 2018 zřízení dalších sociálních služeb pro cílovou skupinu osob s duševním
chronickým onemocněním.

Vyhodnocení plnění cílů k 30.06.2017
PRIORITA

Rovnoměrné zasíťování služeb odborného sociálního poradenství a sociální prevence
v regionu Lounsko

Cíl 1

Posílení kapacit odborného sociálního poradenství v ORP Podbořany a Žatec

Nesplněno

V ORP Podbořany nadále trvá potřeba odborného dluhového a psychologického poradenství s okamžitou
kapacitou 1. V ORP Žatec trvá potřeba odporného sociálního poradenství pro cílovou skupinu rodin s dětmi
a osoby v krizi s okamžitou kapacitou 2. Diskutovány byly možnosti zasíťování ve spolupráci s Agenturou
pro sociální začleňování pro Postoloprtsko, dále též ve spolupráci s místními akčními skupinami. Někteří
poskytovatelé avizují podání projektových žádostí v rámci ESF (např. prevence zadlužování, podpora pečujících,
začleňování osob se zdravotním postižením).
Posílení kapacity azylového domu v ORP Louny, vznik azylového domu pro ženy
Nesplněno
v ORP Žatec
V ORP Louny bylo posílení kapacity o 1 odloženo z důvodu rekonstrukce u stávajícího poskytovatele.
S navýšením kapacity lze počítat nejdříve od druhého pololetí roku 2019. V ORP Žatec se nepodařilo najít
vhodný prostor pro azylový dům pro ženy s kapacitou 4. Potřeba zde stále trvá.
Cíl 2

Cíl 3

Vznik nocleháren v ORP Louny a ORP Žatec

Nesplněno

Potřeba i nadále trvá. Pro realizaci se nepodařilo najít vhodné prostory.
Cíl 4

Posílení kapacity kontaktního centra v ORP Žatec

Nesplněno

Potřeba i nadále trvá. Nepodařilo se posílit okamžitou kapacitu o 1 z důvodu nedostatečného finančního
zajištění stávajícího poskytovatele.

Region Lounsko, oblast prevence a odborného sociálního poradenství
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Částečně
Posílení kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v ORP Žatec
splněno
a Podbořany
Potřebu v regionu s obtížemi pokrývají poskytovatelé se stávající kapacitou terénní formou. Nepodařilo se
zvýšit kapacitu z důvodu nedostatečného finančního zajištění a nedostatku sociálních pracovníků.
Cíl 5

Částečně
Posílení kapacity služby terénní programy pro zasíťování v ORP Podbořany a ORP
splněno
Žatec
V ORP Žatec navýšil kapacitu stávající poskytovatel. V ORP Podbořany není poskytovatel služby. Potřeba
zasíťování zde i nadále trvá.
Cíl 6

Cíl 7

Vznik služby sociální rehabilitace v ORP Žatec

Částečně
splněno

Potřeba byla avizována v ORP Žatec, kde se nenašel poskytovatel služby. Dle výstupů z komunitního plánování
zde potřeba i nadále trvá. Nově služba částečně řešena poskytovatelem s celokrajskou působností terénní
formou se zaměřením na osoby s chronickým duševním onemocněním.

Region Lounsko, oblast prevence a odborného sociálního poradenství
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence
a odborné sociální
poradenství, ambulantní
a terénní forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

7

11

27

14

1

3

6

4

1

1

5

1

0

0

0

0

1

2

18

2

0

0

0

0

ORP Louny celkem

4

6

13

6

0

0

0

0

1

1

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Louny

4

6*

13

6

1

1

5

1

ORP Podbořany celkem

1

1

0

2

Podbořany

1

1

0

2

ORP Žatec celkem

2

4

14

Žatec

2

4

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

1

3

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

18

2

0

0

0

0

6

1

3

6

4

1

2

18

2

Pozn.: * Kapacita 1 nezařazena.

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje
Služby sociální prevence
a odborné sociální
poradenství, ambulantní
a terénní forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

0

0

0

2

ORP Louny celkem

0

0

0

2

Postoloprty

0

0

0

2

Region Lounsko, oblast prevence a odborného sociálního poradenství

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

38

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

6

10

40

16

4

9

49

9

2

6

33

7

3

6

0

5

0

0

0

7

ORP Louny celkem

3

4

14

6

2

4

43

4

1

3

15

3

2

2

0

2

0

0

0

3

Louny

2

3

9

5

2

4

43

4

1

3

15

3

1

1

0

1

0

0

0

3

Postoloprty

1

1

5

1

1

1

0

1

ORP Podbořany celkem

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

3

0

0

0

3

1

2

0

2

Petrohrad

0

0

0

1

0

0

0

1

Podbořany

0

0

0

2

1

2

0

2

ORP Žatec celkem

3

6

26

8

1

3

6

3

1

3

18

Žatec

3

6*

26

8

1

3

6

3

1

3

18

0

0

0

1

3

1

4

0

2

3

1

4**

0

2

Místo poskytování neurčeno
Pozn.: * Poskytovatel se sídlem v Žatci pokrývá i region Podbořanska.
** V regionu poskytuje službu poskytovatel z Mostu zaměřenou na drogovou problematiku.
Kapacita 2 nezařazena do Základní sítě kraje.

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje
Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

stávající
okamžitá
kapacita

Region celkem

0

0

0

1

ORP Louny celkem

0

0

0

1

Postoloprty

0

0

0

1

Region Lounsko, oblast prevence a odborného sociálního poradenství

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování
§ 57

§ 58

Azylové domy

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 60

Domy na půl cesty

§ 63

Krizová pomoc

počet
lůžek
stávající

počet
služeb

Noclehárny
počet
služeb

Služby následné péče

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

Region celkem

4

87

91

0

0

0

1

1

1

0

0

16

0

0

0

0

0

0

ORP Louny celkem

2

31

31

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

Louny

2

31

31

0

0

10

ORP Podbořany celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Žatec celkem

2

56

60

0

0

0

1

1

1

0

0

6

0

0

0

0

0

0

Žatec

2

56

60

1

1

1

0

0

6

Region Lounsko, oblast prevence a odborného sociálního poradenství

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

§ 70

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

§ 64

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017
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2.5

Region Mostecko

2.5.1 Oblast služeb sociální péče regionu Mostecko
V regionu Mostecka je hustá síť poskytovatelů sociálních služeb, nejvíce jsou zastoupeny pobytové
sociální služby. Terénní pečovatelská služba je zastoupena v ORP Most i v ORP Litvínov rovnoměrně.
V regionu Mostecka je vytvořen komunitní plán sociálních služeb jak ze strany města Mostu, tak
i města Litvínova. Statutární město Most, odbor sociálních věcí, plánuje již od roku 2006. Odbor
sociálních věcí ve městě Litvínov s plánováním začal později. Komunitním plánováním se zvyšuje
dostupnost sociálních služeb, jejich kvalita a efektivita investovaných finančních prostředků.
Vzhledem ke skladbě obyvatel v regionu (vysoký počet seniorů, handicapovaných osob,
nezaměstnaných, osob s nízkými příjmy) je komunitní plánování sociálních služeb nezbytností.
Poskytovatelé sociálních služeb v regionu Mostecka jsou významnými zaměstnavateli a přispívají
ke snížení počtu nezaměstnaných v regionu. Potřebu sociálních služeb v oblasti sociální péče výrazně
ovlivňuje pracovní zatížení pečujících rodin, zkracování hospitalizace, což s sebou přináší zajištění
odpovídající péče seniorům a osobám se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí.
Specifické potřeby mají pacienti v terminálním stádiu u nevyléčitelných nemocí, o které se rozhodla
postarat rodina nebo jejich nejbližší. V regionu chybí pobytové služby domovy se zvláštním režimem
pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním (schizofrenie, etylická demence),
dále sociální služba podpora samostatného bydlení, která by se stala nadstavbou chráněného
bydlení. Služba chráněné bydlení zcela chybí v ORP Most, v ORP Litvínov je stávající kapacita
nedostatečná.

Vyhodnocení plnění cílů k 30.06.2017

PRIORITA č. 1

Zajištění sociálních služeb pro seniory, handicapované osoby a osoby s mentálním
postižením

Částečně
splněno
Cíl byl částečně splněn. Stávající individuální okamžitá kapacita byla navýšena z 33 na 34. Zůstává volná
kapacita 3. Poptávka ze strany klientů po této službě v ORP Most i nadále trvá. Došlo k navýšení úvazků/doba
poskytování/den u stávajícího poskytovatele této služby v Mostě.
Cíl 1

Navýšení stávající kapacity pečovatelské služby v Mostě

PRIORITA č. 2

Zřízení služby domov se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osoby s chronickým
duševním onemocněním (schizofrenie, etylická demence, apod.)

Cíl 1

Zřízení domova se zvláštním režimem pro tuto cílovou skupinu v ORP Most

Nesplněno

K zřízení této služby zatím v ORP Most nedošlo, potřebnost této služby stále trvá. Poptávka ze strany žadatelů
je v současné době neuspokojena, tento druh služby pro cílovou skupinu osoby s chronickým duševním
onemocněním (schizofrenie, etylická demence, apod.) v Mostě zcela chybí. Žadatelé jsou odkazováni na jiné
poskytovatele, kteří však vzhledem ke své kapacitě také nejsou schopni pokrýt poptávku žadatelů.
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Zřízení domova se zvláštním režimem pro tuto cílovou skupinu v ORP
Nesplněno
Litvínov
K zřízení této služby pro cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním (schizofrenie, etylická
demence apod.) zatím v ORP Litvínov nedošlo, potřebnost této služby stále trvá. Tento druh služby je
v Litvínově zastoupen jedním poskytovatelem pro cílovou skupinu muži od 41 let s chronickým duševním
onemocněním a etylickou demencí. Poptávka ze strany žadatelů je v současné době neuspokojena. V plánu je
rekonstrukce objektu, ve kterém by měla být služba poskytována. K zřízení této služby zatím nedošlo vzhledem
k její vysoké nákladovosti na úpravu objektu pro její poskytování i na samotné personální obsazení.
Cíl 2

PRIORITA č. 3

Podpora navýšení kapacity v regionu u sociální služby chráněné bydlení

Navýšení stávající kapacity chráněného bydlení v Litvínově v souvislosti
Nesplněno
s transformací domova pro osoby se zdravotním postižením
Cíl nebyl zatím splněn, poptávka ze strany současných uživatelů domova pro osoby se zdravotním postižením
i nadále přetrvává. Předpokladem je další navýšení kapacity služby při finančním zajištění. Vzhledem k finanční
i časové náročnosti prací spojených s transformací pobytové služby domova pro osoby se zdravotním
postižením zatím nedošlo k dalšímu navýšení služby.
Cíl 1

Cíl 2

Podpora zřízení chráněného bydlení v ORP Most

Nesplněno

Cíl nebyl zatím splněn, není žádný poskytovatel, který by měl o zřízení této služby zájem.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

3

11

15

6

48

51

0

0

11

1

2

2

0

0

0

3

6

11

ORP Most celkem

3

11

15

3

34

37

0

0

5

0

0

0

0

0

0

3

6

6

Most

3

11

15

3

34

37

3

6

6

0

0

5

0

0

5

Místo poskytování neurčeno
ORP Litvínov celkem

0

0

0

5

3

14

14

0

0

6

Litvínov

1

5

5

0

0

1

Lom

1

3

3

Meziboří

1

6

6

Místo poskytování neurčeno
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Služby sociální péče,
pobytová forma

§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby
se zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy
se zvláštním režimem

Chráněné bydlení

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

2

15

15

0

0

0

4

181

181

7

650

650

4

120

170

2

70

79

ORP Most celkem

1

10

10

0

0

0

1

6

6

3

406

406

1

31

56

0

0

5

Most

1

10

10

1

6

6

3

406

406

1

31

56

0

0

5

ORP Litvínov celkem

1

5

5

3

175

175

4

244

244

3

89

114

2

70

74

1

121

121

2

137

137

2

53

78

1

9

13

1

4

4

2

107

107

1

36

36

1

61

61

1

50

50

Litvínov
Meziboří

1

5

Nová Ves v Horách
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2.5.2 Oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství regionu Mostecko
Oblast regionu Mostecka má hustou síť poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují služby
prevence a odborného sociálního poradenství. V souvislosti se skutečností, kdy v roce 2016 bylo
v nepoměru poskytování služeb na území ORP Most a ORP Litvínov, došlo k navýšení kapacit služeb
v ORP Litvínov a tím i k výraznějšímu uspokojení potřeby zejména v tomto regionu. Služby v ORP
Most jsou poskytovány téměř v dostatečných kapacitách, mají velmi dobře provázaný systém
fungování a poskytují svým klientům kvalitní služby. Jejich fungování je odrazem dobře nastaveného
komunitního plánování města Mostu a reflektováním potřebnosti jednotlivých lokalit, a to
i přes velký výskyt sociálně vyloučených lokalit, kde jsou soustředěny osoby žijící ohroženým
způsobem života. V tomto roce a následně v roce 2018 je zapotřebí navýšení Nízkoprahových zařízení
pro děti a mládež jak přímo ve středu města Mostu, tak i v přilehlé obci Obrnice, kde je potřeba
pokrýt cílovou skupinu dětí mladších a to ve věku 6 až 15let. Již v předešlých letech byla reflektována
potřeba po službě Azylový dům pro rodiny s dětmi. V současné době není tato služba v regionu stále
poskytována a to zejména z důvodu nedostatku finančních prostředků na realizaci. V případě, že
budou dostupné finanční prostředky na realizaci, měla by služba od roku 2018 v regionu vzniknout.
Služby v ORP Litvínov jsou v současné době poskytovány téměř v dostatečných kapacitách, ale je
stále zapotřebí pracovat na jejich provázanosti a návaznosti na další služby. Potřeba služeb sociální
prevence a odborného sociálního poradenství je velmi ovlivněna sociálně vyloučenou lokalitou, kde
setrvává a migruje stále dost vysoký počet osob žijících ohroženým způsobem života, vysoký se počet
dětí, které mají problémy s kriminalitou v lokalitě a narůstajícími problémy dospělých osob, které
vykazují sociálně patologické jevy (zadluženost, nezaměstnanost, závislosti, drogy). V současné době
stále chybí služba odborného poradenství zaměřeného na minimální právní poradenství a dluhovou
problematiku. Podařilo se uspokojit poptávku po službě Sociálně aktivizační službě pro rodiny
s dětmi, kde jsou v současné době kapacity nastaveny optimálně.

Vyhodnocení plnění cílů k 30.06.2017

PRIORITA č. 1

Rozvoj a podpora nabídky terénních a ambulantních služeb zaměřených na cílovou
skupinu rodiny s dětmi, děti a mládež

Navýšení kapacit nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v sociálně
Částečně
vyloučených lokalitách Litvínov-Janov a Obrnice ve formě terénní i
splněno
ambulantní
Ke splnění tohoto cíle došlo částečně a to v sociálně vyloučené lokalitě Litvínov-Janov. V současné době se
situace v této lokalitě zlepšila, zejména z důvodu navýšení kapacit. Došlo tak k výraznému zlepšení
v poskytování služby, a to i rozdělením prostor pro děti na základě cílových skupin. K naplnění optimálních
kapacit nedošlo v obci Obrnice. Tato potřeba rozhodně nadále trvá a vyplývá jak ze situační analýzy, kterou
prováděla Agentura pro sociální začleňování, tak i ze záznamů asistentů prevence kriminality a problém s touto
cílovou skupinou zmiňují opakovaně na společných schůzkách, na kterých se předávají informace z terénu.
Rovněž stejné podněty jsou také ze Základní školy v Obrnicích a od spolupracujícího OSPOD Most (narůstá
počet případových konferencí). V rámci terénní práce je evidována především neuspokojená potřebnost pro
cílovou skupinu dětí od 6 do 15 let. O zřízení nízkoprahového zařízení pro tuto cílovou skupinu v současné době
rozhoduje Zastupitelstvo obce v Obrnicích.
Cíl 1
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Navýšení kapacit u sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v celém
Nesplněno
regionu s vyšší potřebností v ORP Litvínov
Cíl nesplněn. K navýšení kapacit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nedošlo, protože v současné době
uspokojuje nabídka poptávku po této službě. Potřeba v regionu byla vnímána v minulých letech, kdy postupně
docházelo k navyšování zmíněných kapacit. V současné době jsou optimální kapacity nastaveny v dostatečném
počtu.
Cíl 2

Vznik odborného poradenství zaměřeného na minimální právní poradenství,
dluhovou problematiku nebo zřízení občanské poradny orientované
Nesplněno
na cílovou skupinu rodiny s dětmi v ORP Litvínov
Cíl zatím nesplněn. Služba odborného poradenství zaměřená na minimální právní a dluhovou problematiku
a občanskoprávní vztahy zatím nebyla zřízena, přesto potřeba po tomto druhu služby nadále trvá. Optimální
kapacita na rok 2018 je stále volná, a to v návaznosti na potřebu regionu a obyvatel, kteří zde žijí.
Cíl 3

PRIORITA č. 2

Rozvoj nabídky služeb pro osoby se zdravotním postižením za účelem podpory
soběstačnosti v běžném životě

Cíl 1

Navýšení kapacit sociální rehabilitace v ORP Litvínov

Nesplněno

Cíl nebyl splněn. Potřebnost služby nadále v regionu trvá a to s ohledem na probíhající transformaci domovů
sociálních služeb a rozvoji chráněného bydlení přímo v ORP Litvínov a také poptávkou ze strany potenciálních
klientů služby.

PRIORITA č. 3

Podpora a rozvoj pobytových sociálních služeb pro rodiny s dětmi

Cíl 1

Zřízení azylového bydlení pro rodiny s dětmi v regionu

Nesplněno

Cíl zatím nesplněn, potřebnost této služby stále trvá, chybí poskytovatel a finanční prostředky. V regionu dosud
není tento druh služby poskytován. V Mostě je pouze azylový dům pro matky s dětmi a azylový dům pro muže.
Potřebnost této služby stále trvá a to s ohledem na problematiku regionu, jako jsou sociálně vyloučené lokality
a výskyt sociálně-patologických jevů.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální
prevence a odborné
sociální poradenství,
ambulantní a terénní
forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

§ 62

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

§ 64

Nízkoprahová zařízení
děti a mládež

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita

pro

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

16

29

68

31

1

4

9

4

0

0

0

0

1

1

15

1

7

16

209

20

1

1

12

2

ORP Most celkem

12

22

52

22

1

4

9

4

0

0

0

0

1

1

15

1

6

13

181

15

1

1

12

2

Most

11

19

52

19

1

4

9

4

1

1

15

1

5

9***

131

9

1

1

12

2

Obrnice

1

3

0

3

1

4

50

6

0

ORP Litvínov celkem

4

7

16

9

1

3

28

5

0

0

0

0

Litvínov

4*

7

16

9**

1

3

28

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: * Jeden z poskytovatelů poskytuje terénní formu služby i v Horním Jiřetíně.
** Kapacita 1 pro aplikaci multidisciplinárního modelu na principu Cochem.
*** Kapacita 1 nezařazena do Základní sítě kraje.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

stávající
okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

stávající
okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

stávající
okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

stávající
okamžitá
kapacita

Region celkem

9

25

103

26

1

2

35

2

1

4

8

4

7

25

0

28

2

4

10

5

ORP Most celkem

5

15

58

16

1

2

35

2

0

0

0

0

4

18

0

20

1

2

8

2

Most

4

12

48

13

1

2

35

2

3

14*

4

16

1

2

8

2

Obrnice

1

3

10

3

1

4

ORP Litvínov celkem

4

10

45

10

Litvínov

4

10**

45

10

0

0

0

0

4

1

4

8

4

3

7

0

8

1

2

2

3

1

4

8

4

2

5

0

6

1

2***

2

3

1

2

5

2

Meziboří
Pozn.: * Služba je poskytována na území města Most, Bílina, Duchcov, Osek, Litvínov, Žatec, Louny a jejich spádové obce.
** Služba je poskytována v terénní formě i v Horním Jiřetíně.
*** Služba je poskytována v terénní formě i v Horním Jiřetíně.

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

stávající
okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

stávající
okamžitá
kapacita

Region celkem

0

0

0

2

0

0

0

2

ORP Most celkem

0

0

0

2

0

0

0

2

Most

0

0

0

2

0

0

0

2

Region Mostecko, oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

Region celkem

2

84

84

2

11

11

0

0

0

1

10

14

0

0

0

0

0

0

ORP Most celkem

2

84

84

2

11

11

0

0

0

1

10

14

0

0

0

0

0

0

Most

2

84

84

1

3

3

1

10

14

1

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obrnice
ORP Litvínov celkem

0

0

0

0

0

0

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

Region celkem

0

0

20

ORP Most celkem

0

0

20

Most

0

0

20

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

Region Mostecko, oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017
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2.6

Region Šluknovský výběžek

2.6.1 Oblast služeb sociální péče regionu Šluknovský výběžek
Oblast regionu Šluknovského výběžku má existující hustou síť poskytovatelů sociálních služeb, kteří
poskytují převážně pobytové formy sociálních služeb, které odpovídají dlouhodobé tradici ústavní
péče v regionu.
V regionu došlo v průběhu let po účinnosti zákona o sociálních službách k nárůstu počtu služeb
v oblasti chráněného bydlení. Důvodem tohoto nárůstu byla dlouhodobě probíhající transformace
velkokapacitního zařízení, kdy hlavním cílem byla zejména humanizace, individualizace a poskytování
služby v přirozeném prostředí. Podpora samostatného bydlení má velký potenciál, kdy v některých
částech regionu je potřeba vyšší, a to především v tzv. okrajových, přičemž na jiných místech jsou
kapacity dostačující. Téměř totožně je tomu u služby osobní asistence.
V rámci praxe sociálních pracovníků na obcích je zaznamenána vzrůstající potřeba rozvoje služeb
v oblasti domovů se zvláštním režimem pro osoby s duševní onemocněním a duálními diagnózami.
Domovy pro seniory realizují komplexní individuální přístup ke klientovi, kdy v případě změny jeho
stavu ho již nepřesouvají do služby domova se zvláštním režimem.
Terénní služby v regionu pružně reagují na potřeby klientů a umožňují jim žít plnohodnotný život
ve vlastní domácnosti. Již v minulých letech byl zaznamenán velký rozvoj v této oblasti a jejich rozsah
je realizován uspokojivým způsobem. Značná část seniorů a osob se zdravotním postižením je
zajištěna mimo sociální služby, a to ze strany domácích pečovatelů.
Naopak nejsou stále zajištěné služby denních i týdenních stacionářů či pobytové odlehčující služby.

Vyhodnocení plnění cílů k 30.06.2017
PRIORITA

Rozvoj služeb péče o cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením v jejich
přirozeném prostředí, změna kapacit pobytových služeb a rozvoj služeb transformační
povahy

Cíl 1

Navýšení kapacit služeb osobní asistence v ORP Rumburk

Nesplněno

Cíl není zatím splněn, potřeba v ORP trvá. K navýšení okamžité kapacity zatím nedošlo, je plánovaná.
Cíl 2

Nárůst kapacity služby podpora samostatného bydlení v ORP Varnsdorf

Nesplněno

K navýšení okamžité kapacity nedošlo v ORP Varnsdorf. Prozatím došlo k přehodnocení cíle, kdy tyto kapacity
navyšovat není nezbytně nutné. V regionu existuje poskytovatel služby, který má ještě volnou kapacitu a může
na požadovanou poptávku potřeby reagovat. Prozatím není tento cíl zcela aktuální.
Cíl 3

Příprava vzniku služeb denního a týdenního stacionáře v ORP Rumburk

Nesplněno

Jsou realizovány počáteční kroky k naplnění tohoto cíle. Je snahou kapacitu zřídit ze strany poskytovatele ORP
Rumburk.
Cíl 4

Podpora vzniku terénní a pobytové odlehčovací služby v ORP Rumburk

Nesplněno

Cíl není zatím splněn, potřeba v ORP trvá. Nyní jsou realizovány kroky k naplnění cíle pobytové odlehčovací
služby ze strany poskytovatele z ORP Rumburk.

Region Šluknovský výběžek, oblast služeb sociální péče
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PRIORITA č. 2

Rozvoj služeb pro specifické cílové skupiny osob s tzv. duálními nebo kombinovanými
diagnózami přesahující do dalších oblastí (především do zdravotnictví)

Cíl 1

Vznik nových kapacit služby domovy se zvláštním režimem pro osoby
s vícečetnou sociálně-zdravotní diagnózou

Nesplněno

Cíl není zatím splněn, potřeba v ORP trvá. V průběhu roku 2017 dojde k navýšení kapacit ve službě dům
se zvláštním režimem u některých poskytovatelů.

Region Šluknovský výběžek, oblast služeb sociální péče
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování
§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma
počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

3

7

9

7

18

22

3

10

21

1

5

8

0

0

0

0

0

2

ORP Rumburk celkem

3

7

9

6

12

16

3

10

11

1

5

8

0

0

0

0

0

2

Jiříkov

1

2

3

1

5

8

1

2

2

1

5

5

0

0

3

0

0

2

0

0

0

0

0

0

Krásná Lípa
Rumburk

1

2

2

0

0

1

Šluknov

0

0

1

2

2

2

1

2

2

Velký Šenov
Dolní Poustevna
Vilémov

1

3

3

1

1

1

1

5

6

1

2

2

1

3

3

Místo poskytování neurčeno
ORP Varnsdorf celkem

0

0

0

Varnsdorf
Jiřetín

Region Šluknovský výběžek, oblast služeb sociální péče

1

6

6

1

6

6

0

0

10

0

0

10

0

0

0
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§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby
se zdravotním
postižením

Domovy pro seniory

Domovy
se zvláštním režimem

Chráněné bydlení

Služby sociální péče,
pobytová forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

0

0

4

0

0

14

5

85

68

2

93

93

5

390

435

6

50

61

ORP Rumburk celkem

0

0

4

0

0

14

5

85

68

2

93

93

4

320

340

5

46

57

1

17

17

2

176

176

Krásná Lípa

1

95

95

Lipová

1

49

49
2

15

26

1

21

21

1

6

6

1

4

4

1

4

4

1

4

4

Jiříkov

Rumburk

1

10

10

Staré Křečany

1

63

52

Šluknov

1

6

0

Velký Šenov

1

6

6

1

76

76

Dolní Poustevna
Vilémov
Místo poskytování neurčeno

0

0

4

0

0

14

ORP Varnsdorf celkem

0

0

0

0

0

0

Chřibská

0

0

0

0

0

0

0

0

20

1

70

95

1

70*

70

Varnsdorf
Místo poskytování neurčeno

0

0

25

Pozn.: * Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje, část kapacity využívá i jiný kraj.

Region Šluknovský výběžek, oblast služeb sociální péče
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2.6.2 Oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství regionu Šluknovský
výběžek
Region Šluknovsko má tradiční síť poskytovatelů sociálních služeb v oblasti sociální prevence. Tato
plně koresponduje s prioritami Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017.
Jednotlivé služby vzájemně spolupracují, doplňují se a jsou účinně navázány na orgány statní správy.
Během loňského rok došlo k významnému přesunu obyvatel sociálně vyloučené lokality
do Varnsdorfu a následně do celého výběžku. Zároveň docházelo k přesunu obyvatel sociálně
vyloučených lokalit ve Varnsdorfu. Síť služeb je nucena na tyto změny reagovat a to zejména
v okrajových částech regionu. Potřebnost služeb je formulována v souvislosti s cílovou skupinou rodin
s více dětmi, osob se závislostí, mládež v problémových lokalitách a osoby duševním onemocněním.
Region se současně potýká s nedostatkem kvalifikovaného personálu.

Vyhodnocení plnění cílů k 30.06.2017

PRIORITA č. 1

Optimalizace sítě služeb podporujících sociální začleňování osob ohrožených sociálním
vyloučením a sociálně vyloučené osoby

Cíl 1

Vznik samostatné služby odborné sociální poradenství ve Varnsdorfu

Nesplněno

Cíl trvá, zatím nesplněno. Potřeba výše zmíněné služby trvá, chybí poskytovatel. Probíhají jednání v rámci
spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování.
Rozšíření územní dostupnosti stávajících sociálně aktivizačních služeb Částečně
pro rodiny s dětmi na obce Jiřetín pod Jedlovou a Rybniště
splněno
K rozšiřování územní dostupnosti stávajících služeb dochází průběžně. Došlo ke vzniku nového poskytovatele
této služby na území města Varnsdorf s datem zahájení služby od 01.01.2017. Vzhledem k prohlubující
se nepříznivé sociální situaci rodin s dětmi potřebnost služby v regionu vzrůstá. Došlo k přesunu osob žijících
v lokalitě Šluknov do lokality ORP Varnsdorf.
V rámci migrace uživatelů služby po regionu je služba poskytována všemi poskytovateli po celém regionu
Šluknovska. Zda bude současná kapacita dostatečná, bude zřejmé až v následujícím období.
Cíl 2

Rozšíření územní dostupnosti stávajících sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi v západní části výběžku (Mikulášovice, Velký Šenov, Splněno
Vilémov, Poustevna)
Došlo k navýšení kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území Šluknovska. K navýšení došlo
rozšířením kapacity stávajících poskytovatelů služeb v Krásné Lípě a ve Šluknově. Zda bude současná kapacita
dostatečná, bude zřejmé až v následujícím období. Vzhledem k prohlubující se nepříznivé sociální situaci rodin
s dětmi, zvýšené koncentraci nových rodin na Šluknovsku, bude potřebnost služby v regionu patrně vzrůstat.
Obyvatelé vyloučené lokality Šluknov se přesunuli do lokality Mikulášovice. Služba je poskytována všemi
poskytovateli služby po celém regionu Šluknovska. (Poskytovatel rodinu doprovází, i když se přestěhuje tak,
aby nebyla sociální práce přerušena.)
Zda bude současná kapacita dostatečná, bude zřejmé až v následujícím období.
Cíl 3

Region Šluknovský výběžek, oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství

54

Věcné vyhodnocení plnění cílů Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017

Rozšíření územní dostupnosti stávajících terénních programů na obce
Nesplněno
v západní části výběžku (Mikulášovice, Velký Šenov, Vilémov, Poustevna)
K rozšíření územní dostupnosti stávajících služeb dochází průběžně. Potřeba rozšíření kapacit této služby
pro zajištění územní dostupnosti trvá. Zároveň vznikla potřeba této služby, jako doplňku nebo součásti
poskytování služeb zaměřených na mládež. Potřeba zavedení služby byla formulována zejména se zhoršenou
bezpečnostní situací ve Šluknově. Současní poskytovatelé služby terénní programy, mají působnost po celém
regionu Šluknovska. Rozšiřování kapacit stávajících poskytovatelů bylo limitováno nedostatkem finančních
prostředků, nedostatkem kvalifikovaného personálu i obavami z chystané novely Zákona o sociálních službách.
Záměr navýšit kapacitu služby a zajistit rozšíření územní dostupnosti trvá.
Cíl 4

PRIORITA č. 2

Optimalizace sítě služeb zaměřených na děti, mladistvé a dospívající

Cíl 1

Rozšíření kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Varnsdorfu

Nesplněno

Cíl trvá, potřeba rozšíření kapacity zmíněné služby trvá. Rozšiřování kapacit stávajícího poskytovatele bylo
limitováno nedostatkem finančních prostředků. Cíl je vnímán jako strategický i z pohledu KPSVL.
Poskytování streetworku v rámci služby nízkoprahového zařízení pro děti
Nesplněno
a mládež v Rumburku
Cíl trvá, potřeba rozšíření kapacity zmíněné služby trvá. Rozšiřování kapacit stávajícího poskytovatele bylo
limitováno nedostatkem finančních prostředků. Cíl je vnímán jako strategický i z pohledu ORP Rumburk. Zájem
poskytovatele o rozšíření stávající služby trvá.
Cíl 2

Poskytování streetworku v rámci služby nízkoprahového zařízení pro děti
Nesplněno
a mládež v Krásné Lípě
Cíl trvá, potřeba rozšíření kapacity narostla přesunem obyvatel z vyloučené lokality Šluknov na území města
Krásná lípa. K rozšiřování kapacit stávajícího poskytovatele dosud nedošlo. Rozšíření zatím nepostačuje. Další
rozšíření bylo limitováno nedostatkem finančních prostředků. Cíl vnímán jako strategický i z pohledu ORP
Rumburk.
.
Poskytování streetworku v rámci služby nízkoprahového zařízení pro děti
Cíl 4
Splněno
a mládež ve Šluknově
Vzniklo nové nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Šluknově s provozem ambulantním i se streetworkem
s účinností od 01.01.2017 K rozšiřování kapacit stávajícího poskytovatele došlo. Rozšíření zatím nepostačuje.
Další rozšíření bylo limitováno nedostatkem finančních prostředků.
Cíl 3

Zvýšení frekvence návštěv terénního programu zaměřeného na osoby
se závislostí ve Šluknově a v Rumburku
Došlo k navýšení kapacity terénního programu zaměřeného na osoby se závislostí.
Cíl 5

PRIORITA č. 3

Rozvoj práce s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním

Cíl 1

Zvýšit kapacitu stávajících poskytovatelů služeb sociální rehabilitace

Splněno

Nesplněno

Cíl trvá. Současný poskytovatel připravuje prostory k realizaci dané služby.
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Vyčlenění specializovaného odborníka v rámci služby sociální rehabilitace,
Nesplněno
který se bude věnovat pouze podpoře osob s duševním onemocněním
Cíl trvá. Potřebnost je opakovaně vyjadřovaná napříč všemi poskytovateli sociálních služeb a pracovníky
sociálních odborů městských úřadů. Cíl nebyl realizován z nedostatku finančních prostředků konkrétního
poskytovatele, jehož záměr dosud trvá.
Cíl 2

Cíl 3

Zvýšení kapacity stávajících poskytovatelů sociálně terapeutických dílen

Nesplněno

Současní poskytovatelé vnímají svou kapacitu jako dostačující, cíl bude přehodnocen.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

2

3

0

5

1

2

6

2

1

1

5

2

0

0

0

0

6

15

170

20

0

0

0

0

ORP Rumburk celkem

2

3

0

4

1

2

6

2

1

1

5

2

0

0

0

0

5

12

140

16

0

0

0

0

Krásná Lípa

1*

1

0

2

1

5

35

5

Rumburk

1*

2

0

2

2**

5

65

7

2

2

40

4

1

3

30

4

0

0

0

0

1

3

30

4

1

2

6

2

1

1

5

2

Šluknov
Jiříkov
ORP Varnsdorf celkem

0

0

0

1

Varnsdorf

0

0

0

1

Pozn.:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Služby mají působnost i v ORP Varnsdorf.
** Kapacita i pro město Jiříkov.

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

0

0

0

3

ORP Varnsdorf celkem

0

0

0

3

Varnsdorf

0

0

0

3

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.
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skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

4

11

38

16

1

2

5

3

4

14

61

19

5

13

0

18

2

11

13

13

ORP Rumburk celkem

3

9

32

13

1

2

5

3

4

14

61

17

3

10

0

15

2

11

13

13

Krásná Lípa

1

5

8

5

1

1

0

2

2

9

0

9

2

11

13

13

0

0

0

0

Mikulášovice

1

2

5

3

Dolní Poustevna

1*

4

25

4

Rumburk

1

1

20

1

1

3

9

4

Šluknov

1

3

4

4

1**

6

24

7

1

1

3

1

0

0

0

1

0

0

0

4***

0

0

0

2

2

3

0

3

1

1

0

1

1

2

0

2

Velký Šenov
Místo poskytování neurčeno

0

0

0

3

ORP Varnsdorf celkem

1

2

6

3

0

0

0

0

Jiřetín pod Jedlovou
Dolní Podluží

0

Varnsdorf

1

2

6

2

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

1

0

0

2

Pozn.:
* Služba je poskytována také ve Šluknově a Horní Poustevně.
** Služba je poskytována také ve Šluknově, Vilémově a Horní Poustevně.
***Kapacita 2 je plánována pro drogový terén.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

0

0

0

2

ORP Varnsdorf celkem

0

0

0

2

Varnsdorf

0

0

0

2
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počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování
§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

Služby sociální prevence,
pobytová forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

3

112

128

0

0

0

0

0

0

1

9

15

0

0

0

0

0

18

ORP Rumburk celkem

1

22

33

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

Rumburk

1

22

33
0

0

6

1

9

9

0

0

0

0

0

18

0

0

18

Místo poskytování neurčeno
ORP Varnsdorf celkem

2

90

95

Dolní Podluží

1

22

27

Jiřetín pod Jedlovou

1

68

68

0

0

0

0

0

0

Varnsdorf

1

9

9

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje
§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

Služby sociální prevence,
pobytová forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

0

0

45

ORP Rumburk celkem

0

0

45

Varnsdorf

0

0

45

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb
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počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

60

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017
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2.7

Region Teplicko

2.7.1 Oblast služeb sociální péče regionu Teplicko
Oblast regionu Teplicko má poměrně ustálenou síť poskytovatelů sociálních služeb. Lze říci, že
kapacitně převažují pobytové služby, které jsou poskytovány jako služby domovy pro seniory,
domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením třemi poskytovateli
ve spádové oblasti ORP Teplice. V uplynulém roce přestal v regionu fungovat poskytovatel služeb
domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem v Dubí a zároveň zde přibyl nový poskytovatel
rovněž v Dubí. Lze tedy říci, že Teplicko má sociální služby pobytového charakteru ustálené.
K doplnění a lehkému navýšení kapacity dochází u pečovatelské služby v Bílině ze 7 na 8 úvazků. Je to
reakce na stále se zvyšující požadavky na kapacitu této služby.
Krom této služby není ve spádovém území ORP Bílina nabízeno žádné pobytové zařízení a lze
konstatovat, že i nabídka ostatních sociálních služeb je zde málo rozvinutá. Do budoucna je žádoucí
pokusit se zde o rozšíření nabídky sociálních služeb. Nejlepší by bylo část kapacity Teplicka převést
do intravelánu této obce a vybudovat zde nové zařízení, které by odpovídalo současným trendům.
V regionu stále trvá potřeba navýšit kapacitu služby domovy se zvláštním režimem pro osoby
se závislostí a chronickým duševním onemocněním a etyliky. Toto zařízení v regionu citelně chybí,
stejně jako zařízení pro mladší klienty s kombinací vad (psychickým onemocněním, případně lehce
mentálně postižených s poruchami chování a výchovnými problémy). Dále vše ukazuje na posílení
služby domovy se zvláštním režimem, a to i na úkor domovů pro seniory. Restrukturalizace služeb
v regionu je tématem i do budoucna. Žádoucí je samozřejmě i rozvoj služeb, které by více
podporovaly seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí. V regionu chybí
terénní nebo lůžková forma hospicové péče, kterou zde suplují pobytové sociální služby.
Poskytovatelé sociálních služeb jsou rovněž významnými zaměstnavateli, ale je nutné konstatovat, že
v regionu chybí kvalifikovaný personál stejně jako je tomu i v jiných okresech. Dá se říci, že toto je
v současné době nejpalčivější problém všech sociálních služeb. U obslužného personálu je relativně
vysoká fluktuace, což způsobují nízké platy, vysoká pracovní zátěž a nedoceněný sociální status
těchto pracovníků.
Z demografického vývoje Teplicka vyplývá, že jde o region s vysokou mírou problémových klientů,
kteří se důsledkem různých sociálně patologických vlivů dostávají do sítě sociálních služeb.

Vyhodnocení plnění cílů k 30.06.2017

PRIORITA

Zajištění kvalitní péče v sociálních službách a jejich zkvalitňování ve smyslu nastavených
standardů pro cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením v jejich přirozeném
prostředí a prověření možnosti restrukturalizace kapacit pobytových služeb

Podpořit rozvoj sociálních služeb domov se zvláštním režimem pro klienty trpící
chronickým duševním onemocněním a pro zaléčené osoby s některou z forem
Nesplněno
závislosti do plánované kapacity 50 míst v rámci ORP Teplice i Bílina
Tento cíl není splněn, nový poskytovatel v regionu nabízí 26 míst ve službě DZR a nemá ve výluce chronické
duševní onemocnění, ale problematika klientů se zaléčenou závislostí přetrvává. Stále zde tato kapacita chybí.
Potřeba v regionu stále trvá. K dalšímu navýšení okamžité kapacity pro tuto cílovou skupinu nedošlo z důvodu
její vysoké nákladovosti a potřeby samostatného objektu pro její poskytování.
Cíl 1
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V rámci restrukturalizace kapacit pobytových služeb provést úpravu kapacit
Částečně
v jednotlivých pobytových službách, aby odpovídala skutečným potřebám
splněno
klientely
Prozatím došlo k převodu kapacit mezi službami pouze u jednoho zařízení a je ještě potřeba upravit kapacity
směrem k doporučujícímu ubytovacímu standardu.
Cíl 2

Provádět kroky směřující k humanizaci pobytových služeb s cílem přiblížit je co
Částečně
nejvíce současným standardům a trendům platným v sociálních službách pokud
splněno
možno za využití evropských prostředků
Jedná se o trvalý cíl, neboť požadavky na zajištění sociálních služeb se stále upravují a reálný stav zařízení je
potřeba stále měnit a vylepšovat. Dvě zařízení v regionu jsou již zařazeny do programu restrukturalizace
sociálních služeb, která je hrazena z evropských fondů a další zařízení má o tento projekt požádáno, tento trend
je potřeba stále podporovat.
Cíl 3
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování
§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma
počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

2

4

4

4

39

39

1

3

3

1

3

3

0

0

0

3

14

14

ORP Teplice celkem

2

4

4

3

31

31

1

3

3

1

3

3

0

0

0

3

14

14

Teplice

2

4

4

2

21

21

1

3

3

1

3

3

1

6

6

1

3

3

1

5

5

0

0

0

Proboštov
Krupka
ORP Bílina celkem

0

0

Město Bílina
Pozn.:

0

1

10

10

1

8

8

1

8*

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Kapacita 1 nezařazena v Základní síti kraje.
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§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby
se zdravotním
postižením

Domovy pro seniory

Domovy
se zvláštním režimem

Chráněné bydlení

Služby sociální péče,
pobytová forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

1

14

14

2

19

19

1

73

73

3

302

302

4

335

385

3

15

15

ORP Teplice celkem

1

14

14

2

19

19

1

73

73

3

302

302

4

335

385

3

15

15

1

12

12

1

4

4

1

9

9

1

2

2

0

0

0

Teplice
Proboštov

1

14

14

1

14

14

Dubí

2

202

202

2

226

226

Bystřany

1

100

100

1

97

97

Háj u Duchcova

1

5

5

1

73

73

Osek
Místo poskytování neurčeno
ORP Bílina celkem

0

Region Teplicko, oblast služeb sociální péče

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0
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2.7.2 Oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství regionu Teplicko
Situaci v dané oblasti a regionu charakterizuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků a nedostatečné
financování sociálních služeb, které vede k nízkému ohodnocení zaměstnanců v oboru a tím následně
opět k jejich nedostatku. Vzhledem k nedostatku financí, chybějící perspektivě a nemožnosti dalšího
rozvoje jsou někteří poskytovatelé nuceni omezovat svoji činnost a některé sociální služby dokonce
ukončit. Poptávka ovšem neklesá a naopak stále chybí dostupné služby pro osoby v sociálnězdravotní krizi, které vzhledem ke kombinaci postižení, závislostí a dalších sociálních potíží nemohou
využít žádné ze stávajících funkčních služeb.

Vyhodnocení plnění cílů k 30.06.2017
PRIORITA

Udržení všech stávajících služeb a rozvoj služeb sociální prevence pro cílové skupiny osob
bez přístřeší, osob ohrožených sociálním vyloučením a osob se zdravotním postižením

Navýšení kapacity odborného sociálního poradenství především pro osoby
Nesplněno
ohrožené sociálním vyloučením
Cíl trvá, přetrvává převis poptávky nad kapacitou služeb odborného sociálního poradenství. Jedná se, např.
o dluhovou problematiku, dále poradenství pro cílovou skupinu seniorů a jejich rodinných příslušníků,
pečujících osob apod.
Cíl 1

Cíl 2

Vznik nízkoprahového denního centra nejlépe přímo ve městě Teplice

Nesplněno

Nepodařilo se realizovat službu, potřeba trvá. Není poskytovatel, který by zařízení vybudoval a danou službu
poskytoval.
Částečně
splněno
Plnění cíle probíhá. Od roku 2017 byla navýšena okamžitá kapacita sociálně terapeutických dílen v obci Háj
u Duchcova. Potřebnost této služby je nadále vnímána v ORP Teplice.
Cíl 3

Navýšení kapacity sociálně terapeutických dílen

Částečně
splněno
U terénních programů došlo k navýšení okamžité kapacity ve městě Dubí u služeb pro osoby závislé a ohrožené
závislostí na návykových látkách. Tato potřebnost byla definována ve Strategickém plánu rozvoje města Dubí.
Od 01.07.2017 bude realizována služba ve stávající okamžité individuální kapacitě 1/skupinové 2 pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením v lokalitách města Duchcov. Pro rok 2018 je ovšem vnímána potřeba ještě
pro jiné cílové skupiny této služby.
Cíl 4

Navýšení kapacity terénních programů

Cíl 5

Navýšení kapacity služby sociální rehabilitace

Nesplněno

Cíl nebyl splněn, plánované navýšení kapacity služby vzhledem ke vzniku Center duševního zdraví v Chomutově
a Ústí nad Labem je na delší dobu pro okres Teplice nerelevantní, přesto potřebnost této služby neklesá
a vzhledem k možnému financování služby z individuálního projektu Ústeckého kraje, by se mohlo podařit
v dalším roce cíl částečně naplnit.
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PRIORITA č. 2

Rozvoj služeb pro práci s rodinou, dětmi a mládeží

Cíl 1

Navýšení kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Nesplněno

V tomto období cíl nebyl naplněn, potřeba i nadále trvá. Bohužel vzhledem k nedostatečnému financování
služby dojde v dalším období k omezení kapacit a dokonce zrušení některých služeb v lokalitách, kde je
poptávka po těchto službách nadále vysoká.

Cíl 2

Navýšení kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Nesplněno

Cíl se nepodařilo splnit a vzhledem k složité situaci ve financování sociálních služeb, ani není předpoklad
pro navýšení kapacity služeb, které jsou vzhledem k situaci v regionu velmi potřebné.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence
a odborné sociální
poradenství, ambulantní
a terénní forma

počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

8

8

0

10

1

3

10

3

0

0

0

0

0

0

0

10

8

22

240

33

0

0

0

0

ORP Teplice celkem

8

8

0

10

1

3

10

3

0

0

0

0

0

0

0

10

6

16

155

25

0

0

0

0

Dubí

1

1*

1

1

1

30

1

Duchcov

1

1

1

1

4

30

4

Krupka

1

4

20

4

Osek

1

1

15

1

2

6

60

6

0

0

0

0

Teplice

6

6

6

Místo poskytování
neurčeno

0

0

2

ORP Bílina celkem

0

0

0

0

1

0

3

0

10

0

3

0

Bílina

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

9

0

0

0

0

2

6

85

8

2

6

85

8

Pozn.: * Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje.
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Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

7

21

102

32

4

5

75

5

5

5

48

14

5

12

0

18

5

7

39

10

ORP Teplice celkem

6

19

102

30

4

5

75

5

5

5

48

14

4

9

0

15

5

7

39

10

1

1

7

1

1

1

0

1

1

1

0

1

3

5

39

8

0

0

0

0

Bystřany
Dubí

1

4

6

4

1

2

0

4

Duchcov

1

2

14

2

1

1

0

1

Háj u Duchcova

1

Krupka

2

8

42

8

Teplice

2

5

40

11

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

5

ORP Bílina celkem

1

2

0

2

Bílina

1

2

3

0

1

4

0

0

75

0

2
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1

4

0

1

1

10

1

1

1

7

1

2

2

24

2

2

6

0

7

0

0

0

9

0

0

0

3

0

0

0

0

1

3

0

3

1

3

3
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§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

Služby sociální prevence,
pobytová forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2017

Region celkem

4

107

117

1

4

4

0

0

0

1

5

65

0

0

0

0

0

0

ORP Teplice celkem

4

107

117

1

4

4

0

0

0

1

5

65

0

0

0

0

0

0

Duchcov

1

30

30

1

5

5

Krupka

1

20

20

Osek

2

57

57

Teplice

0

0

0

0

0

10

Místo poskytování neurčeno

0

0

10

0

0

50

ORP Bílina celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Košťany

1

0

4

0

4

0
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2.8

Region Ústecko

2.8.1 Oblast služeb sociální péče regionu Ústecko
Centrem ústeckého regionu je krajské město Ústí nad Labem s dominantní pozicí ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností. Krajské město nabízí širokou škálu sociálních služeb s působností
v celém správním obvodu. Tyto služby využívají také občané menších obcí z regionu, které žádnou
sociální službu na svém území nezajišťují. Některé z obcí zpracovaly komunitní plán rozvoje sociálních
služeb (např. Libouchec). Zatím žádná nová služba sociální péče na území těchto obcí nevznikla.
Důvodem je nedostatek finančních prostředků malých obcí na sociální účely. Proto stále obyvatelé
těchto obcí v případech, kdy nestačí sousedská výpomoc, nemají jinou možnost péče a volí pobytové
sociální služby.
Velké množství obyvatel regionu má nízké příjmy, které nepostačují na úhradu sociálních služeb.
Stále více se objevuje problém s osobami, které nemají dostatečné finanční příjmy a jsou
bez přístřeší, často s poruchami chování, se závislostí na alkoholu či drogách. Pokud se tito lidé
stanou invalidními a vyžadují pomoc druhé osoby, dostávají se tímto do složité sociální situace.
V regionu není pro tyto osoby mladší 65 let žádná pobytová služba. Postupně také narůstá počet
klientů s duševním onemocněním, pro které není v regionu žádná pobytová služba – domov
se zvláštním režimem.
Dále v regionu nejsou zajištěny potřebné kapacity ambulantní služby – denní stacionáře pro osoby
s poruchami autistického spektra (pro děti i dospělé osoby). Klientů s touto poruchou přibývá,
dospívají a opouští školská zařízení. Služba je specifická, klienty nelze zařadit mezi klienty s jinými
poruchami do stávajících zařízení. Potřebné kapacity chybí v rámci celého kraje.

Vyhodnocení plnění cílů k 30.06.2017
PRIORITA

Změna struktury pobytových služeb sociální péče a služeb spojených s bydlením

Navýšení kapacity lůžek stávajících domovů se zvláštním režimem pro cílovou
skupinu osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí ve věku od Nesplněno
45 let (resp. Věku od 65 let)
K navýšení kapacity nedošlo z důvodu nejistoty poskytovatelů v souvislosti s připravovanou novelou zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve které by mělo dojít ke sloučení těchto dvou sociálních služeb.
Cíl 1

Navýšení kapacity sociální služby podpora samostatného bydlení v souvislosti
s integrací uživatelů s chronickým duševním onemocněním a různými typy
závislostí
Cíl trvá, zatím nesplněno. K navýšení kapacity nedošlo z důvodu nedostatku finančních zdrojů.
Cíl 2

Nesplněno

Navýšení kapacity sociální služby chráněného bydlení v souvislosti s integrací
Částečně
uživatelů s chronickým duševním onemocněním a různými typy závislostí
splněno
V roce 2017 došlo k částečnému naplnění cíle. Kapacita služby chráněné bydlení byla navýšena o 2 lůžka. Toto
navýšení ovšem nepokrývá nedostatečnou kapacitu této služby, cíl tedy bude aktuální i v roce 2018.
Cíl 3
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region Ústecko celkem

4

23

23

3

36

50

3

6

9

1

2

2

1

3

3

3

6

15

ORP Ústí nad Labem

4

23

23

3

36

50

3

6

9

1

2

2

1

3

3

3

6

15

Ústí nad Labem

4

23

23

2

33

45

2

5

8

1

2

2

1

3

3

3

6

15

Velké Březno

1

3

3

Libouchec

0

0

2
1

1

1

Trmice

Služby sociální péče,
pobytová forma

§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby
se zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy
se zvláštním režimem

Chráněné bydlení

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region Ústecko celkem

0

0

0

0

0

0

5

102

102

8

819

840

4

150

155

4

79

113

ORP Ústí nad Labem

0

0

0

0

0

0

5

102

102

8

819

840

4

150

155

4

79

113

4

76

76

5

711

711

2

64

69

4

79

113*

Chabařovice

1

26

26

1

10

10

Chlumec

1

65

65

Velké Březno

1

17

17

1

76

76

Místo poskytování neurčeno

0

0

21

Ústí nad Labem

Trmice

1

26

26

Pozn.:. *18 lůžek je plánováno pro Centrum duševního zdraví.
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2.8.2 Oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství regionu Ústecko
Ústecký region se rozkládá na území okresu Ústí nad Labem, uprostřed Českého Středohoří. Region je
soustředěn především okolo krajského města Ústí nad Labem, které je největší obcí regionu
a zároveň je důležitým průmyslovým centrem. Navzdory vysoké koncentraci průmyslových oblastí,
působení mnoha firem a vhodné dopravní poloze existuje minimální propojení komerční sféry
se sociální oblastí. Problémem regionu je vysoká nezaměstnanost a nízká vzdělanost obyvatel.
Region Ústecko je velkoměstskou aglomerací, v níž se soustředí velké množství poskytovatelů služeb,
ale také charakteristické cílové skupiny uživatelů služeb – osoby bez přístřeší, problematika závislostí.
S většinou uživatelů je potřeba pracovat pomocí terénních služeb, které nejsou zastoupeny
v dostatečném počtu.

Vyhodnocení plnění cílů k 30.06.2017
PRIORITA č. 1

Zajištění dostatečných kapacit ve stávajících službách k pokrytí potřeby cílových skupin

Vytvořit možnosti pro fungování terénních týmů pro různé cílové skupiny
uživatelů a možnosti pro rozšíření služeb pro osoby, pro které aktuálně služby Částečně
Cíl 1
nabízeny nejsou (osoby s duálními diagnózami, děti s psychiatrickými
splněno
diagnózami aj.)
Cíl je naplňován částečně, od poloviny roku 2015 funguje terénní komunitní tým pro osoby s duševním
onemocněním v rámci terénní sociální rehabilitace pro celý Ústecký kraj. Aktuálně je terénní komunitní tým
součástí Centra duševního zdraví. Pro některé cílové skupiny osob není služba dostatečně připravena (z různých
důvodů – nedostatek odborného personálu). Nezajištěna je cílová skupina osob s duálními diagnózami,
přestože se předpokládá, že tato situace se bude řešit a s touto cílovou skupinou bude terénní tým pracovat.
Složitější je situace se skupinou dětí s psychiatrickými diagnózami. Pro tuto cílovou skupinu by musel vzniknout
nový terénní tým.
Částečně
splněno
V regionu Ústecko je služba noclehárny zřízena jen pro muže. Ve stávajícím zařízení poskytujícím službu
noclehárny pro muže byla zvýšena kapacita tak, aby bylo možné využít prostory s oddělenými lůžky pro ženy.
Nebyla zřízena samostatná služba, jen stávající služba reagovala na potřeby regionu. Služba pro ženy je také
zástupně nahrazována službou azylového ubytování, které má odlišná pravidla poskytování služby (je finančně
nákladnější pro uživatele, není jednorázovou službou). Pokud služba azylového domu nemá volné lůžko, je
velmi složité zájemkyni o službu ubytovat.
Odborným odhadem (dle podkladů zájemkyň o službu) by optimální kapacita byla 4 lůžka pro ženy, u výše
uvedených variant poskytování služby je možnost ubytování 2 žen.
Cíl 2

Rozšířit službu noclehárny o lůžka pro ženy v Ústí nad Labem

Navýšit kapacity v sociálně aktivizačních službách zejména pro osoby
Nesplněno
se zdravotním postižením v Ústí nad Labem
Cíl nebyl splněn, nedaří se pokrýt navýšení poptávky po uvedených službách zejména z kapacitních a finančních
důvodů. Část cílové skupiny osob se zdravotním postižením má možnost služby čerpat pouze v jedné organizaci
– osoby s mentálním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby postižené civilizačními chorobami
i osoby s tělesným postižením. Při naplnění kapacity služby nemá zájemce o službu možnost výběru jiné služby.
Cíl 3
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Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory jsou dlouhodobě podfinancované
a tedy nahrazované úkony v jiných službách.
Navýšit či vytvořit nové kapacity ve službách sociálně terapeutických dílen
Nesplněno
v Ústí nad Labem
Služba je využívána osobami, které nemají možnost získat pracovní uplatnění na otevřeném či chráněném trhu
práce. Z důvodu probíhající transformace psychiatrické péče a domovů pro osoby se zdravotním postižením
ke komunitnímu typu služeb je předpokládána potřeba vytváření nových kapacitních možností. V Ústí
nad Labem jsou poskytovány 4 služby sociálně terapeutických dílen.
Cíl 4

Částečně
splněno
Služby sociální rehabilitace jsou úzce propojeny se službami sociálně terapeutických dílen. Z důvodu
transformace psychiatrické péče a domovů pro osoby se zdravotním postižením směrem ke komunitnímu typu
služeb trvá potřeba navýšení kapacit ve službách sociální rehabilitace. V roce 2015 vznikla v této oblasti nová
služba Terénní komunitní tým. V roce 2017 v Ústí nad Labem vzniklo Centrum duševního zdraví, které poskytuje
širokou podporu osob s duševním onemocněním (podporu v krizových situacích, poradenství, psychiatrickou
rehabilitaci) i v oblasti sociální rehabilitace. Vznik centra je součástí Strategie reformy psychiatrické péče a péče
o duševní zdraví v Ústeckém kraji.
Jelikož je předpoklad zvyšování kapacit i u dalších poskytovatelů služeb sociální rehabilitace, je vhodné dále
počítat s vyšší optimální kapacitou. Aktuálně byla kapacita navýšena dle předpokladu o 4 úvazky.
Cíl 5

Navýšení kapacit ve službách sociální rehabilitace v Ústí nad Labem

PRIORITA č. 2

Zajištění služeb pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci či jsou
touto situací ohrožené

Navýšit kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, posílit služby
Nesplněno
personálně – Ústí nad Labem, Trmice
U služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež nedošlo ke splnění cíle a to zejména z důvodu nízkého
zafinancování poskytovatelů z veřejných zdrojů. V předchozím roce poskytovatelé spíše kapacity (personální
zajištění služby) snížili. Poptávka po službách nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je však stále vysoká.
Cíl 1

Navýšit kapacity v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi – Ústí
Nesplněno
nad Labem
V sociálně aktivizačních službách jsou velké rozdíly v obsahu poskytované služby. Dle aktuálně dostupných
údajů (zvyšující se počet nízkopříjmových rodin, osob v krizi, osob ohrožených sociálním vyloučením) je
potřebnost služby stále vysoká.
Cíl 2

Cíl 3

Rozšířit služby azylového zařízení také pro rodiny s dětmi v Ústí nad Labem

Nesplněno

V Ústí nad Labem zcela chybí azylové zařízení pro rodiny s dětmi. Rodina je tak nucena (aby nebyla rozdělena)
využít služeb v okolních regionech kraje.
Krátkodobé poskytnutí ubytování rodině s dětmi je možné maximálně po dobu 7 dnů na krizovém lůžku.

Cíl 4

Navýšení kapacit v terénních programech v obci Chabařovice a Chlumec

Nesplněno

Ve službách terénních programů nedošlo k plánovanému kapacitnímu rozšíření. Jeden z poskytovatelů však
od začátku roku 2017 v rámci svých stávajících personálních kapacit poskytuje službu i v okrajových částech
obce Chabařovice a Chlumec.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

21

35

94

37

1

3

10

3

1

2

6

2

1

3

50

4

7

12

177

20

1

2

15

2

ORP Ústí n/Labem celkem

21

35

94

37

1

3

10

3

1

2

6

2

1

3

50

4

7

12

177

20

1

2

15

2

Ústí nad Labem

19

33

90

35

1

3

10

3

1

2

6

2

1

3

50

4

5

10

147

17

1

2

15

2

Trmice

1

1****

0

1

2

2

30

3

Libouchec

1

1

4

1

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

8

17

78

23

3

6

58

10

4

16

50

26

6

22

10

26

9

20

50

24

ORP Ústí n/Labem celkem

8

17

78

23

3

6

58

10

4

16

50

26

6

22

10

26

9

20

50

24

Ústí nad Labem

7

13

78

19

3

6

58

10

4

16*

50

26

5

21**

10

25

9

20

50

32***

Trmice

1

4

0

4

1

1

0

1

Pozn.:

*Služba je poskytována také v Trmicích a Teplicích.
** Služba je poskytována v Trmicích, Chlumci a Chabařovicích.
***Kapacita 5 je plánována pro Centrum duševního zdraví a kapacita 7 pro terénní tým.
**** Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje.
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§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

Služby sociální prevence,
pobytová forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

Region celkem

2

91

95

0

0

0

1

5

5

1

15

18

1

7

9

0

0

0

ORP Ústí n/ Labem celkem

2

91

95

0

0

0

1

5

5

1

15

18

1

7

9

0

0

0

Ústí nad Labem

2

91

95

1

5

5

1

15

18

1

7

9
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
DZR – Domov se zvláštním režimem
DS – Domov pro seniory
CHB – Chráněné bydlení
SR – Sociální rehabilitace
STD – Sociálně terapeutické dílny
ÚP – Úřad práce
RVKPP – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
EU – Evropská unie
OZP – osoby se zdravotním postižením
SQSS – Standardy kvality sociálních služeb
OSSZ – Okresní správa sociálního zabezpečení.
PnP – příspěvek na péči
OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí
HIV, HCV a HbsAq – infekční onemocnění
ooVoo – internetový komunikační nástroj
ITI – Integrované územní investice
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IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

Agentura "NADĚJE"

13

0

0

9,7

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018

1

26635933 Agentura "Naděje"

8363222

odlehčovací služby

1

26667649 Agentura Osmý den, o. p. s.

5981003

Sociální rehabilitace

A/T Agentura Osmý den, o.p.s.

0

1

2

1,25

8

26667649 Agentura Osmý den, o. p. s.

5981003

Sociální rehabilitace

A/T Agentura Osmý den, o.p.s.

0

2

4

2,25

1

26667649 Agentura Osmý den, o. p. s.

6514992

Odborné sociální poradenství

A/T Poradna - Agentura Osmý den, o. p. s.

0

1

0

1,25

8

26667649 Agentura Osmý den, o. p. s.

6514992

Odborné sociální poradenství

A/T Poradna - Agentura Osmý den, o. p. s.

0

1

0

1,25

1

26638452 Agentura osobní asistenční služby z.ú.

7938610

osobní asistence

T

Agentura osobní asistenční služby, z.ú.

0

14

0

15

6

26537788 Agentura Pondělí, z.s.

3306857

Podpora samostatného bydlení

T

Podpora samostatného bydlení

0

5

0

6,2

6

26537788 Agentura Pondělí, z.s.

5598414

Sociální rehabilitace

0

9

7/1

11,15

5

47326875

4586391

Odborné sociální poradenství

A

AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných
příslušníků a přátel, z.s.

0

1

0

1,16

9

27771527 Anděl Strážný, z.ú.

8384795

Tísňová péče

T

Anděl Strážný, z.ú.

0

3

0

7

7

00556203 Arkadie, o. p. s.

8349589

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení

4

0

0

3,34

7

00556203 Arkadie, o. p. s.

7942332

Odborné sociální poradenství

A/T Středisko Arkadie Kollárova

0

1

0

0,5

7

00556203 Arkadie, o. p. s.

1294772

odlehčovací služby

A/T Středisko Arkadie Bratislavská

0

3

0

0,96

7

00556203 Arkadie, o. p. s.

6522122

Podpora samostatného bydlení

T

Středisko Arkadie Bratislavská

0

3

0

1,39

7

00556203 Arkadie, o. p. s.

1275249

Sociálně terapeutické dílny

A

Středisko Arkadie Úpořiny

0

1

7/1

1,04

7

00556203 Arkadie, o. p. s.

2981921

Sociálně terapeutické dílny

A

Středisko Arkadie Krupka

0

1

7/1

1,04

7

00556203 Arkadie, o. p. s.

9750157

Sociálně terapeutické dílny

A

Středisko Arkadie Rovná

0

1

7/1

1,04

7

00556203 Arkadie, o. p. s.

1816143

Sociální rehabilitace

0

1

0

1,04

7

00556203 Arkadie, o. p. s.

4064347

Sociální rehabilitace

0

1

0

1,04

7

00556203 Arkadie, o. p. s.

4415138

Sociální rehabilitace

0

3

14/2

4,04

7

00556203 Arkadie, o. p. s.

6485162

Sociální rehabilitace

0

1

0

1,04

AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a
přátel, z.s.

P

Název zařízení

A/T Agentura Pondělí - sociální rehabilitace

A/T Středisko Arkadie Krupka
A

Středisko Arkadie Úpořiny

A/T Středisko Arkadie Kollárova; Středisko Arkadie Rovná
A

Středisko Arkadie Novoveská, Teplice

1

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
Název zařízení

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

7

00556203 Arkadie, o. p. s.

1268119

denní stacionáře

A

Středisko Arkadie Novoveská, Teplice

0

6

21/6

5,84

7

00556203 Arkadie, o. p. s.

4012625

denní stacionáře

A

Středisko Arkadie Krupka

0

5

15/5

5,84

2

40613411 Armáda spásy v České republice, z.s.

6883390

Azylové domy

P

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov

27

0

0

3

2

40613411 Armáda spásy v České republice, z.s.

2374792

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov

0

2

24/2

2,45

2

40613411 Armáda spásy v České republice, z.s.

9766509

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov

0

3

6/1

4

9

48133493

6970419

Tlumočnické služby

0

5

0

2,9

0

3

12/3

3

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s.

T

Tlumočnické služby pro neslyšící

2

26569558 Asociace pracovní rehabilitace ČR z. s.

8611761

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

1

14866391 Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR

2234056

Odborné sociální poradenství

A

Centrum služeb a pomoci

0

2

0

1,5

8

01507311 Bateau

6765091

Odborné sociální poradenství

A

Bateau

0

2

0

5,8

3

68923147 Camphill na soutoku, z.s.

8141075

centra denních služeb

A

Camphill na soutoku, z.s.

0

2

10/2

3,8

3

68923147 Camphill na soutoku, z.s.

6570110

Chráněné bydlení

P

Camphill na soutoku, z.s.

7

0

0

4,2

6

26590735 CEDR - komunitní spolek

5108266

Azylové domy

P

Azylový dům

22

0

0

7,3

6

26590735 CEDR - komunitní spolek

6572053

Terénní programy

T

Terénní programy

0

6

10/1

6,5

3

26681471 Centrum D8, o. p. s.

3478916

Odborné sociální poradenství

A

KLÍČ - poradna pro rodiny

0

2

6/1

2

9

28731191 Centrum LIRA, z.ú.

3959325

Raná péče

0

2

15/4

1,4

2

27270955 Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.

1292895

osobní asistence

0

9

0

9,5

2

27270955 Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.

5998627

Odborné sociální poradenství

A/T Odborné sociální poradenství - CP ZPS

0

1

3

0,5

9

00499811 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

5002625

Raná péče

A/T Raná péče Čechy

0

4

0

1

8

00499811 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

9280386

Odborné sociální poradenství

0

1

0

0,05

8

26999234 CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost

1501687

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Poradna pro náhradní rodinnou péči

0

1

7/1

0,9

3

26999234 CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost

1501687

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Poradna pro náhradní rodinnou péči

0

2

7/1

1,7

A/T SAS pro osoby se zdravotním postižením

A/T Centrum LIRA, z.ú.
T

A

Osobní asistence - CP ZPS

Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich
blízké

2

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
Název zařízení

A/T Poradna pro náhradní rodinnou péči

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

7/1

0,75

3

26999234 CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost

2832751

Odborné sociální poradenství

3

70854165 Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO

6455886

denní stacionáře

A

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO

0

5

24/5

5,5

8

26593661 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.

7909036

osobní asistence

T

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.

0

14

0

13,7

8

26593661 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.

4704104

Odborné sociální poradenství

A/T Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.

0

2

5/1

1

4

27043797 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

3272817

Odborné sociální poradenství

A/T Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

0

1

0

1,86

4

27043797 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

1740941

odlehčovací služby

T

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

0

2

0

2,41

4

27043797 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

7328567

pečovatelská služba

T

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

0

5

0

5,7

4

27043797 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

7261145

osobní asistence

T

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

0

2

0

2,4

5

27297128 Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.

3991178

Odborné sociální poradenství

A

Centrum služeb pro zdravotně postižené o. p. s.

0

1

0

0,5

5

27297128 Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.

1532609

osobní asistence

T

Centrum služeb pro zdravotně postižené o. p. s.

0

7

0

7,25

4

27040143 Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s.

6110378

osobní asistence

T

Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s.

0

2

0

1,89

4

27040143 Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s.

9267613

odlehčovací služby

P

Denní stacionář

12

0

0

3,85

4

00080195 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

1045259

Odborné sociální poradenství

A

Manželská a předmanželská poradna Litoměřice, detašované
pracoviště Louny

0

2

8/2

2,51

3

00080195 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

3466024

Chráněné bydlení

P

CSP - chráněné bydlení Litoměřice

86

0

0

53,12

3

00080195 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

1243707

Odborné sociální poradenství

A

Manželská a předmanželská poradna Litoměřice

0

4

16

2,61

3

00080195 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

5581231

Sociálně terapeutické dílny

A

CSP Litoměřice STD Cestou integrace

0

1

10/3

7,01

3

00080195 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

1997112

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov Na Pustaji Křešice

43

0

0

18,22

3

00080195 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

8648413

domovy se zvláštním režimem

P

Domov důchodců Čížkovice

53

0

0

28,15

3

00080195 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

7102460

domovy pro seniory

P

Domov důchodců Libochovice

153

0

0

47,44

3

00080195 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

1353598

domovy se zvláštním režimem

P

Domov důchodců Milešov

87

0

0

43,25

3

00080195 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

9361032

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov Na Svobodě Čížkovice

56

0

0

49,27

3

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
Název zařízení

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

3

00080195 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

9374052

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov sociální péče Chotěšov

66

0

0

31,35

3

00080195 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

9751707

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov sociální péče Skalice

77

0

0

60,41

3

00080195 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

6223146

domovy pro seniory

P

Domov U Trati Litoměřice

85

0

0

14,44

3

00080195 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

2465771

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov U Trati Litoměřice

5

0

0

0,82

1

71235868 Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

1073186

pečovatelská služba

0

17

0

17

1

71235868 Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

5387786

denní stacionáře

A

Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Denní
stacionář DOMINO

0

2

5/1

2,5

1

71235868 Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

1542857

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Boletice

18

0

0

17,32

1

71235868 Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

9923023

domovy se zvláštním režimem

P

Domov se zvláštním režimem

46

0

0

27,03

1

71235868 Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

2682796

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory

55

0

0

24,96

1

71235868 Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

3811243

Azylové domy

P

Azylový dům pro muže a matky s dětmi

29

0

0

5,91

1

71235868 Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

6412450

Azylové domy

P

Azylový dům Kompas

2

0

0

0,55

1

71235868 Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

5463800

Chráněné bydlení

P

Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Chráněné
bydlení

27

0

0

22,14

1

71235868 Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

7461655

Kontaktní centra

A

Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna
pro rodiče

0

2

0

2,95

1

71235868 Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

5093964

Noclehárny

A

Azylový dům pro muže a matky s dětmi

8

0

0

1,97

1

71235868 Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

7392909

Odborné sociální poradenství

A

Děčínské doléčovací centrum

0

1

12/2

0,35

1

71235868 Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

6849315

Služby následné péče

A

Děčínské doléčovací centrum

0

2

12/2

0,69

1

71235868 Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

6849315

Služby následné péče

P

Děčínské doléčovací centrum

11

0

0

2,76

1

71235868 Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

9695946

Terénní programy

T

Terénní programy

0

2

10/2

2,7

9

70819882 CESPO, o. p. s.

9382099

Tlumočnické služby

A/T Tlumočnické služby

0

1

0

0,5

8

70819882 CESPO, o. p. s.

8532431

Odborné sociální poradenství

A/T Odborné sociální poradenství

0

2

0

1,9

0

0

9/3

3

1

72068396 Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

3356067

Sociálně terapeutické dílny

A/T Pečovatelská služba

A

Cesta do světa - dílny Hudečkova; Centrum Cesta do světa;
Tréninkový program úklidových a domácích prací; Tréninková
kavárna "Na Cestě"

4
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A

Název zařízení

Centrum Cesta do světa

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

15/3

3

1

72068396 Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

2282970

Sociální rehabilitace

1

22856838 "CINKA", z.s.

6343251

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Centrum U parku

0

3

24/3

3,8

9

00473146

Česká asociace paraplegiků - CZEPA

2225351

Odborné sociální poradenství

A/T CZEPA - aktivizační služba

0

2

10

2

9

00473146

Česká asociace paraplegiků - CZEPA

2559061

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T CZEPA - aktivizační služba

0

2

10

0,75

9

00675547 Česká unie neslyšících

5839760

Tlumočnické služby

T

Česká unie neslyšících

0

4

0

7,5

8

25755277 Člověk v tísni, o.p.s.

3230075

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Člověk v tísni, o.p.s., Klub Mixér

0

2

31

2

8

25755277 Člověk v tísni, o.p.s.

9100570

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Člověk v tísni, o.p.s., Nový svět

0

3

26

3

8

25755277 Člověk v tísni, o.p.s.

6027304

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

4

10

4

8

25755277 Člověk v tísni, o.p.s.

4941547

Terénní programy

T

Člověk v tísni, o.p.s.

0

5

0

5

7

25755277 Člověk v tísni, o.p.s.

6651167

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Člověk v tísni, o.p.s. - eNCéčko

0

3

40

3

7

25755277 Člověk v tísni, o.p.s.

6102115

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Člověk v tísni, o.p.s., Otevřený klub

0

3

45

3

7

25755277 Člověk v tísni, o.p.s.

2793191

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

T

Člověk v tísni, o.p.s.

0

2

0

2

7

25755277 Člověk v tísni, o.p.s.

7624072

Terénní programy

T

Člověk v tísni, o.p.s.

0

3

0

3

2

25755277 Člověk v tísni, o.p.s.

6435327

Terénní programy

T

Člověk v tísni, o.p.s.

0

2

0

2

9

25421018 Demosthenes, o.p.s.

5330519

Raná péče

T

Demosthenes, o.p.s.

0

3

0

3,45

8

25421018 Demosthenes, o.p.s.

5326790

Odborné sociální poradenství

A/T Demosthenes, o.p.s.

0

1

0

0,25

5

62209256 Dětský domov a Školní jídelna Most, příspěvková organizace

4034618

Domy na půl cesty

P

Dům na půl cesty "Do života"

3

0

0

1

3

46768041 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

4731306

Azylové domy

P

Domov pro matky s dětmi

32

0

0

7,35

3

46768041 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

7041080

centra denních služeb

A

Centrum denních služeb

0

7

25/7

7,4

3

46768041 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

2027319

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení

12

0

0

6,1

3

46768041 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

2987242

Podpora samostatného bydlení

T

Podpora samostatného bydlení - Centrum sociálních služeb
Klobouk Diakonie

0

3

0

3

A/T Člověk v tísni, o.p.s.
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A

Sociálně terapeutické dílny - Centrum sociálních služeb Klobouk
Diakonie Terezín

0

3

10/3

4

3

46768041 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

9407680

Sociálně terapeutické dílny

3

46768041 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

4894760

Sociální rehabilitace

A/T Sociální rehabilitace

0

4

17

4,1

9

62931270 Diakonie ČCE - Středisko Praha

6095107

Raná péče

A/T Diakonie ČCE - středisko Praha

0

3

0

1,95

5

70863601 Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

1760842

Azylové domy

P

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most

54

0

0

8,15

5

70863601 Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

1988848

Odborné sociální poradenství

A

Občanská poradna Most, Občanská poradna Litvínov

0

5

0

5,75

5

70863601 Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

2013307

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociální práce v ohrožených rodinách Most, Sociální práce v
ohrožených rodinách Litvínov

0

4

5/1

4

3

41328523 Diakonie ČCE středisko v Krabčicích

9753639

domovy pro seniory

P

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

57

0

0

16,75

3

41328523 Diakonie ČCE středisko v Krabčicích

2185972

domovy se zvláštním režimem

P

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

57

0

0

37,75

3

41328523 Diakonie ČCE středisko v Krabčicích

8792332

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Diakonie ČCE Krabčice

0

2

0

2,1

6

40229939 Diecézní charita Litoměřice

4013275

Azylové domy

P

Domov svaté Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou

68

0

0

13,35

6

40229939 Diecézní charita Litoměřice

8776742

Terénní programy

T

Sv. Vincent

0

1

5

0,1

3

40229939 Diecézní charita Litoměřice

7429073

Odborné sociální poradenství

A

Poradenské centrum Litoměřice

0

2

0

1,8

3

40229939 Diecézní charita Litoměřice

7908464

Terénní programy

T

Magdala - Ústecký kraj

0

2

4/2

0,4

2

40229939 Diecézní charita Litoměřice

9801549

pečovatelská služba

T

Charitní pečovatelská služba

0

2

0

2,9

8

70225842 Dobrovolnické centrum, z. s.

1510111

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Dobrovolnické centrum, z.s.

0

2

14/2

1,6

4

00830381 Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace

9567874

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace

60

0

0

30

6

47274581 Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

5168000

osobní asistence

T

Asistenční služba Šluknovska

0

2

0

2,4

6

47274581 Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

5350551

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Šluknovska

0

5

0

5,1

6

47274581 Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

2135966

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory

17

0

0

6,7

6

47274581 Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

7051562

domovy se zvláštním režimem

P

Domov se zvláštním režimem

76

0

0

34,8

6

47274549 Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

2636005

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

16

0

0

20,95

A/T

6
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6

47274549 Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

2920689

Chráněné bydlení

P

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

38

0

0

21,25

6

47274549 Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

2784357

Sociálně terapeutické dílny

A

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

0

4

12/4

4,32

7

63787725 Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace

6986535

domovy pro seniory

P

Domov důchodců Bystřany

100

0

0

33,39

7

63787725 Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace

9313776

domovy se zvláštním režimem

P

Domov důchodců Bystřany

97

0

0

39,17

6

47274492 Domov důchodců Lipová

8543206

domovy se zvláštním režimem

P

Domov důchodců Lipová

49

0

0

23

3

00828998 Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

7001404

domovy pro seniory

P

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

36

0

0

15,12

3

00828998 Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

8731012

domovy se zvláštním režimem

P

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

96

0

0

40,88

2

46789847 Domov pro osoby se zdravotním postižením

4541453

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kovářská

55

0

0

19

6

47274484 Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o.

3395152

Chráněné bydlení

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvková organizace

8

0

0

3,1

6

47274484 Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.

2434997

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvková organizace

63

0

0

37

1

47274565

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková
organizace

4578763

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,
příspěvková organizace

68

0

0

28,9

1

47274565

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková
organizace

9873560

pečovatelská služba

T

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,
příspěvková organizace

0

3

0

2,85

4

00830411 Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

9823316

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

83

0

0

28,95

4

00830411 Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

8541500

domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

46

0

0

24,45

4

00830411 Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

5153567

pečovatelská služba

T

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

0

16

0

17,1

8

44555661 Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

2758028

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

10

0

0

4,81

8

44555661 Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

9714807

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

122

0

0

28,44

8

44555407 Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

6890540

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

150

0

0

76,57

8

44555407 Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

5238851

domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

18

0

0

19,32

8

44555296 Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace

9595541

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace

65

0

0

27

8

44555334 Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace

6172420

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Krásné Březno, p.o.

153

0

0

51

7
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8

44555270

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková
organizace

7256732

Azylové domy

P

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi,
příspěvková organizace

Do+Dí
16+35

0

0

4,8

8

44555270

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková
organizace

3270327

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi,
příspěvková organizace

172

0

0

24,2

4

65650964 Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

4159038

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

79

0

0

29,92

4

65650964 Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

7285141

domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

34

0

0

13,2

4

65650964 Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

9714246

Odlehčovací služby

P

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

2

0

0

0,88

8

44555326 Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

4860158

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

17

0

0

6,2

8

44555326 Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

2744287

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

114

0

0

41,16

8

44555326 Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

2501932

domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

46

0

0

24,64

4

49123688 Domov pro seniory U Pramene Louny

9422672

Azylové domy

P

AZYLOVÝ DŮM PŘI DOMOVĚ PRO SENIORY U PRAMENE LOUNY

9

0

0

0,2

4

49123688 Domov pro seniory U Pramene Louny

2103509

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory U Pramene Louny

129

0

0

37,6

4

49123688 Domov pro seniory U Pramene Louny

3091711

domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory U Pramene Louny

16

0

0

7,2

8

44555288 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace

5049031

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace

17

0

0

4,7

8

44555288 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace

1408517

domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace

76

0

0

39,44

4

68454864 Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace

2862640

domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace

52

0

0

19

6

47274468 Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace

9712191

domovy se zvláštním režimem

P

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace

100

0

0

51

5

49872516 Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

4814058

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

4

0

0

3

5

49872516 Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

2068891

domovy pro seniory

P

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

82

0

0

33,4

5

49872516 Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

4100257

domovy se zvláštním režimem

P

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

36

0

0

27,7

6

03385655 Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.

5322668

azylové domy

P

Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.

22

0

0

6,94

1

47274522

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková
organizace

7256389

chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení

9

0

0

4,3

1

47274522

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková
organizace

8791049

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice

48

0

0

23
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8
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pracovníků
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1

47274522

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková
organizace

3899971

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška

48

0

0

21,9

8

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková
organizace

5171989

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

25

0

0

19,1

8

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková
organizace

7734108

Chráněné bydlení

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

16

0

0

13,5

8

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková
organizace

8907909

Chráněné bydlení

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

25

0

0

16,9

8

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková
organizace

8643214

Podpora samostatného bydlení

T

Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice

0

1

0

1,15

8

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková
organizace

2550019

Sociálně terapeutické dílny

A

Denní stacionář Úsměv

0

8

22/8

8,7

8

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková
75149541
organizace

9553549

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

24

0

0

15,3

8

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková
75149541
organizace

1201084

denní stacionáře

A

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

0

1

2/1

1,2

8

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková
organizace

5666980

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice

26

0

0

19,35

8

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková
organizace

9930089

denní stacionáře

A

Denní stacionář Úsměv

0

3

14/3

3,5

6

47274573 Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, příspěvková organizace

9011702

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro seniory Šluknov

6

0

0

2,59

6

47274573 Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, příspěvková organizace

4403315

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Šluknov

76

0

0

34,35

6

47274573 Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, příspěvková organizace

2197911

domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory Krásná Lípa

95

0

0

50,38

7

63787911 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

1351633

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova

73

0

0

42,65

7

63787911 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

7293077

Chráněné bydlení

P

Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova

9

0

0

3,42

7

63787911 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

7293077

Chráněné bydlení

P

Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova

2

0

0

0,76

7

63787911 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

8228347

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova

0

1

0

0,16

7

63787911 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

7806966

Týdenní stacionáře

P

Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova

5

0

0

4,51

7

63787911 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

4121413

Sociálně terapeutické dílny

A

Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova

0

1

10/2

2,9

5

63787911 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

6172133

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách

50

0

0

24,6

2

46789910 Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

6075842

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním
postižením

8

0

0

3,69
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2

46789910 Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

6916747

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním
postižením

42

0

0

19,37

2

46789910 Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

7012291

domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním
postižením Mašťov

20

0

0

13,63

2

46789910 Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

7255944

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

30

0

0

19,14

2

46789910 Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

5935431

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

35

0

0

24,88

5

49872541 Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organiazce

4410973

domovy pro seniory

P

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

117

0

0

45,14

5

49872541 Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organiazce

8888297

domovy se zvláštním režimem

P

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

16

0

0

7,81

5

49872541 Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

8538718

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

121

0

0

70,96

5

49872541 Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

3793014

domovy se zvláštním režimem

P

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

37

0

0

21,05

5

49872541 Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

2761662

Sociálně terapeutické dílny

A

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

0

4

8/4

7,87

5

49872541 Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

2577955

chráněné bydlení

P

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

9

0

0

2,19

8

44554559 DRUG – OUT Klub, z. s.

4677905

Kontaktní centra

A

Kontaktní centrum pro drogově závislé

0

3

10/1

3,5

8

44554559 DRUG – OUT Klub, z. s.

7108907

Terénní programy

T

Terénní program

0

4

3/1

5,2

8

44554559 DRUG – OUT Klub, z. s.

5587211

Odborné sociální poradenství

0

4

0

4,32

8

44554559 DRUG – OUT Klub, z. s.

9258026

Odborné sociální poradenství

A

Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a mládež

0

2

0

2,6

4

44554559 DRUG – OUT Klub, z. s.

1953437

Terénní programy

T

Terénní program Postoloprty

0

1

3/1

1,33

5

25441892 DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.

3960446

Terénní programy

T

Terénní programy Chanov

0

2

0

2,5

5

25441892 DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.

5153749

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

1

25/3

3,5

2

28722043 Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.

4047865

osobní asistence

0

4

0

4,5

9

24743054 EDA cz, z. ú.

7877605

Raná péče

0

3

10

2,38

5

25034545 ENERGIE o.p.s.

1534371

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení ENERGIE o.p.s.

61

0

0

15,45

5

25034545 ENERGIE o.p.s.

8221160

odlehčovací služby

P

ENERGIE o.p.s.

5

0

0

1

A/T Ambulantní adiktologické služby

A/T Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
T

Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.

A/T EDA cz, z.ú.

10
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5

25034545 ENERGIE o.p.s.

8221160

odlehčovací služby

A

ENERGIE o.p.s.

0

2

15/2

1,45

3

46769382 Farní charita Litoměřice

2241142

Azylové domy

P

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - azylový dům

23

0

0

4,95

3

46769382 Farní charita Litoměřice

5964684

Nízkoprahová denní centra

A

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci nizkoprahové denní centrum

0

1

5/1

1,08

3

46769382 Farní charita Litoměřice

2548478

Noclehárny

A

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - noclehárna

5

0

0

0,81

3

46769382 Farní charita Litoměřice

9011520

Terénní programy

T

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - terénní
služby

0

1

3/1

1,2

3

46769382 Farní charita Litoměřice

5488355

Týdenní stacionáře

P

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - týdenní
stacionář

4

0

0

1,79

A

Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - denní
stacionář

0

1

4/2

2,2

118

0

0

61,96

3

46769382 Farní charita Litoměřice

1269156

denní stacionáře

3

46769382 Farní charita Litoměřice

6566711

domovy pro seniory

P

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov
pro seniory

3

46769382 Farní charita Litoměřice

9518537

domovy pro seniory

P

Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - domov
pro seniory

5

0

0

2,84

3

46769382 Farní charita Litoměřice

5624320

domovy se zvláštním režimem

P

Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - domov se
zvláštním režimem

26

0

0

13,13

3

46769382 Farní charita Litoměřice

3403190

pečovatelská služba

T

Farní charita Litoměřice, Pečovatelská služba

0

11

0

12,5

3

46770321 Farní charita Lovosice

6081367

Azylové domy

P

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích

24

0

0

6,3

3

46770321 Farní charita Lovosice

6540812

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T AMICUS

0

1

25/2

2,3

3

46770321 Farní charita Lovosice

3209417

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T SAS FCHL

0

2

8/2

2

3

46770321 Farní charita Lovosice

3189832

Terénní programy

T

Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

0

1

4/1

1

3

46770321 Farní charita Lovosice

8464374

Sociálně terapeutické dílny

A

Sociálně terapeutická dílna

0

2

10/2

2

3

62769111 Farní charita Roudnice nad Labem

1761469

pečovatelská služba

T

Charitní pečovatelská služba Roudnice

0

3

0

3,4

3

62769111 Farní charita Roudnice nad Labem

8281324

Azylové domy

P

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa

30

0

0

6,3

3

62769111 Farní charita Roudnice nad Labem

4335678

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

NZDM Bota

0

5

50/5

5

3

62769111 Farní charita Roudnice nad Labem

6392422

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

4

20/4

4,1

8

44226586 Fokus Labe, z. ú.

3935206

Chráněné bydlení

27

0

0

6

A/T Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce n.L.
P

Fokus Labe - Ústí nad Labem

11
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0

1

0

1,5

8

44226586 Fokus Labe, z. ú.

9071773

Odborné sociální poradenství

8

44226586 Fokus Labe, z. ú.

5844827

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

Fokus Labe - Ústí nad Labem

0

2

15

2,5

8

44226586 Fokus Labe, z. ú.

2365503

Sociálně terapeutické dílny

A

Fokus Labe - Ústí nad Labem

0

2

17

4

8

44226586 Fokus Labe, z. ú.

8981594

Sociální rehabilitace

A/T Fokus Labe - Ústí nad Labem

0

4

15/1

9

8

44226586 Fokus Labe, z. ú.

3267891

sociální rehabilitace

0

2

0

4

7

44226586 Fokus Labe, z. ú.

1621637

Odborné sociální poradenství

0

1

0

1,5

A

Fokus Labe - Teplice

0

1

15

1,5

A

Fokus Labe - Teplice

0

1

17

3

T

Terénní komunitní tým

A/T Fokus Labe - Teplice

7

44226586 Fokus Labe, z. ú.

9462377

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

7

44226586 Fokus Labe, z. ú.

2046626

Sociálně terapeutické dílny

7

44226586 Fokus Labe, z. ú.

1214275

Sociální rehabilitace

A/T Fokus Labe - Teplice

0

1

15/1

4

3

44226586 Fokus Labe, z. ú.

9425002

Odborné sociální poradenství

A/T Fokus Labe - Litoměřice

0

1

0

1,5

3

44226586 Fokus Labe, z. ú.

4265731

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Fokus Labe - Litoměřice

0

1

15

1,5

3

44226586 Fokus Labe, z. ú.

1657475

Sociální rehabilitace

A/T Fokus Labe - Litoměřice

0

1

15/1

2

1

44226586 Fokus Labe, z. ú.

9131484

Odborné sociální poradenství

A/T Fokus Labe - Děčín

0

1

0

1,5

1

44226586 Fokus Labe, z. ú.

3097184

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Fokus Labe - Děčín

0

1

15/1

1,5

1

44226586 Fokus Labe, z. ú.

6303516

Sociální rehabilitace

A/T Fokus Labe - Děčín

0

1

15/1

2

2

44226586 Fokus Labe, z. ú.

5188376

Sociální rehabilitace

A/T Fokus Labe - Chomutov

0

2

10/2

4

8

44226586 Fokus Labe, z. ú.

3376667

Sociální rehabilitace

A/T Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem

0

2

10/2

4

8

27324001 Helias Ústí nad Labem, o.p.s.

7646043

denní stacionáře

A

Denní stacionář HELIAS

0

2

8/2

3,25

8

27324001 Helias Ústí nad Labem, o.p.s.

3591222

osobní asistence

T

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.

0

2

0

2,25

8

66000653

Hewer, z.s.

4076320

osobní asistence

T

Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj

0

5

0

7,79

7

66000653

Hewer, z.s.

4076320

osobní asistence

T

Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj

0

3

0

5,62

A

A
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5

66000653

Hewer, z.s.

4076320

osobní asistence

T

Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj

0

1

0

2,18

3

66000653

Hewer, z.s.

4076320

osobní asistence

T

Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj

0

1

0

0,49

3

24273449 HEZKÉ DOMY s.r.o.

5336459

odlehčovací služby

P

HEZKÉ DOMY s.r.o.

30

0

0

14,5

3

65081374 Hospic sv. Štěpána, z.s.

6770385

odlehčovací služby

P

Hospic sv. Štěpána, z.s.

10

0

0

6,8

3

65081374 Hospic sv. Štěpána, z.s.

6770385

odlehčovací služby

T

Hospic sv. Štěpána, z.s.

0

2

0

2,3

3

65081374 Hospic sv. Štěpána, z.s.

1451339

Odborné sociální poradenství

A/T Hospic sv. Štěpána, z.s.

0

1

0

1,5

5

25419561 HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

3441974

Odborné sociální poradenství

A/T HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

0

1

0

0,75

5

25419561 HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

4743378

Odlehčovací služby

10

0

0

9

3

62768841 Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s.

9245039

Sociální rehabilitace

0

3

9/3

3,5

1

26590719 Charitní sdružení Děčín, z.s.

6511261

Odborné sociální poradenství

0

4

0

4,3

1

26590719 Charitní sdružení Děčín, z.s.

7674174

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

5

25/5

4,2

6

22772511 Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

2732328

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení Pastelky

4

0

0

5,34

6

22772511 Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

3532163

Podpora samostatného bydlení

T

Podpora samostatného bydlení Pastelky

0

2

0

4,44

6

22772511 Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

4181497

osobní asistence

T

Osobní asistence Pastelky

0

2

0

4,62

1

68975244 Indigo Děčín, z.s.

9082399

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád

0

1

30/3

4,4

6

70872686 Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna

5177352

Podpora samostatného bydlení

T

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní
Poustevna

0

2

0

0,6

1

69637539 JUDr. Hana Kozáková

3635249

odlehčovací služby

P

Anna - komplexní domácí péče

15

0

0

11

1

69637539 JUDr. Hana Kozáková

3635249

odlehčovací služby

A

Anna - komplexní domácí péče

0

5

0

3

1

69637539 JUDr. Hana Kozáková

6803645

pečovatelská služba

T

Anna - komplexní domácí péče

0

5

0

12

8

63778718 Jurta o.p.s.

4715430

Sociálně terapeutické dílny

A

Jurta o.p.s.

0

2

5/1

3

1

63778718 Jurta o.p.s.

4715430

Sociálně terapeutické dílny

A

Jurta o.p.s.

0

2

5/1

4,5

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Počet
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IČ

P

Název zařízení

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

A/T Humanitární sdružení PERSPEKTIVA
A

Občanská poradna Děčín

A/T Asistenční služba pro rodiny s dětmi
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8

63778718 Jurta o.p.s.

9100031

Podpora samostatného bydlení

T

Jurta o.p.s.

0

1

7/1

1,25

1

63778718 Jurta o.p.s.

9100031

Podpora samostatného bydlení

T

Jurta o.p.s.

0

1

7/1

1,25

8

63778718 Jurta o.p.s.

1066948

Sociální rehabilitace

T/A Jurta o.p.s.

0

2

5/1

3

1

63778718 Jurta o.p.s.

1066948

Sociální rehabilitace

T/A Jurta o.p.s.

0

2

5/1

2

1

63778718 Jurta o.p.s.

5807228

Chráněné bydlení

P

Jurta o.p.s.

5

0

0

1,75

5

27000222 K srdci klíč, o. p. s.

8836274

Azylové domy

P

Azylový dům pro muže v Mostě

30

0

0

7,6

5

27000222 K srdci klíč, o. p. s.

9763724

Domy na půl cesty

P

Dům na půl cesty v Mostě

8

0

0

3,85

5

27000222 K srdci klíč, o. p. s.

6455949

Noclehárny

A

Noclehárna v Mostě

10

0

0

2,5

2

27000222 K srdci klíč, o. p. s.

1499845

Noclehárny

A

Noclehárna v Chomutově

10

0

0

2,4

4

00830437 Kamarád - LORM, příspěvková organizace

1165395

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení

7

0

0

3,1

4

00830437 Kamarád - LORM, příspěvková organizace

8945341

Krizová pomoc

P

Kamarád - LORM

1

0

0

0,1

4

00830437 Kamarád - LORM, příspěvková organizace

2803757

Podpora samostatného bydlení

T

Podpora samostatného bydlení

0

2

0

2,5

4

00830437 Kamarád - LORM, příspěvková organizace

7334865

Sociálně terapeutické dílny

A

Sociálně terapeutická dílna

0

3

18/3

3,25

4

00830437 Kamarád - LORM, příspěvková organizace

2207393

Týdenní stacionáře

P

Týdenní stacionář

8

0

0

4,1

4

00830437 Kamarád - LORM, příspěvková organizace

1372355

denní stacionáře

A

Denní stacionář

0

4

0

1,05

4

00830437 Kamarád - LORM, příspěvková organizace

3210011

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením

18

0

0

13,25

4

00830437 Kamarád - LORM, příspěvková organizace

8570486

odlehčovací služby

3

1

0

1,1

8

01181491 Kleja, z.s.

9338405

Terénní programy

T

Terénní program v Ústí nad Labem

0

3

0

3

6

22881476 Kormidlo Šluknov o.p.s.

4978879

Sociálně terapeutické dílny

A

Kormidlo Šluknov o.p.s.

0

6

4/1

10

6

75139090 Kostka Krásná Lípa, p.o.

6363165

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Amari - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, T-klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

0

5

35/5

6,5

6

75139090 Kostka Krásná Lípa, p.o.

3827499

Odborné sociální poradenství

Kostka Krásná Lípa p.o.

0

1

0

0,6

P/A Odlehčovací služby

A/T
A
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6

75139090 Kostka Krásná Lípa, p.o.

9447868

Odlehčovací služby

A/T Kostka Krásná Lípa p.o.

0

5

0

3,44

6

75139090 Kostka Krásná Lípa, p.o.

3153600

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Kostka Krásná Lípa p.o.

0

5

8/1

5,16

6

75139090 Kostka Krásná Lípa, p.o.

1928007

Terénní programy

0

1

5/1

1,32

5

28747330 KRUH pomoci, o.p.s.

3492950

Sociální rehabilitace

0

2

8/2

4

1

26648661 Křesťanské společenství Jonáš, z.s.

8061366

Nízkoprahová denní centra

0

1

16/2

3

7

27038645 Květina z.s.

3536223

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

1

30/4

3,5

7

27038645 Květina z.s.

5829590

Terénní programy

0

2

0

2

7

27038645 Květina z.s.

6251794

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

0

4

6/1

4

5

28716515 Litvínovská vzdělávací společnost s. r. o.

2958226

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T SAS - Sociálně aktivizační služba LITVÍNOV

0

2

16/2

2,1

5

28716515 Litvínovská vzdělávací společnost s. r. o.

6314589

Odborné sociální poradenství

A/T SAP - Sociálně aktivizační poradna LITVÍNOV

0

2

0

2,3

3

75100967 Lucie Brožková

5222616

odlehčovací služby

T

KDP Sluníčko

0

4

0

5,25

4

26708451 Maltézská pomoc, o.p.s.

9905305

osobní asistence

T

osobní asistence

0

4

0

3,3

2

26604205 Masopust, z.s.

6538434

Sociálně terapeutické dílny

A

Café Atrium, Tvořivá dílna Mezi námi

0

2

3/1

2,75

2

26604205 Masopust, z.s.

1989766

Sociální rehabilitace

0

1

15/2

2

5

47310189 Medicína Litvínov, s.r.o.

3132557

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory SENMED

16

0

0

5,78

7

00266230 Město Bílina

2680198

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Bílina

0

7

0

8

3

00263648 Město Hoštka

6933014

pečovatelská služba

T

Dům s pečovatelskou službou

0

1

0

1,19

2

00261912 Město Kadaň

5578580

Terénní programy

T

Centrum sociálních služeb Prunéřov

0

4

0

4

6

00261459 Město Krásná Lípa

2682912

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba

0

2

0

2,2

7

00266418 Město Krupka

8895811

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Krupka

0

10

0

12,5

5

00266027 Město Litvínov

5124068

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

T

První krok Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

3

6/1

3

T

Kostka Krásná Lípa p.o.

A/T KRUH pomoci, o.p.s.
A

Nízkoprahové denní centrum

A/T Klub Magnet
T

Terénní programy Květina

A/T Sociální rehabilitace
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5

00266027 Město Litvínov

1901050

Terénní programy

T

První krok Terénní programy

0

2

0

2

5

00266035 Město Lom

5215780

pečovatelská služba

T

Pečovatelská složba Lom

0

3

0

1,75

3

00263991 Město Lovosice

4978750

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba města Lovosice

0

7

0

7,75

5

00266086 Město Meziboří

4771324

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Meziboří

0

6

0

7

4

00265365 Město Podbořany

6694054

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Podbořany

0

4

0

7

6

00261688 Město Šluknov

1088856

pečovatelská služba

T

Dům s pečovatelskou službou

0

1

0

0,6

3

00264466 Město Štětí

8322579

denní stacionáře

A

Dům s chráněnými byty

0

1

6/1

1,1

3

00264466 Město Štětí

6774569

odlehčovací služby

P

Dům s chráněnými byty

2

0

0

1,1

3

00264466 Město Štětí

2561765

pečovatelská služba

T

Město Štětí

0

7

0

12,5

3

00264474 Město Terezín

1795576

pečovatelská služba

T

Město Terezín

0

2

0

2,2

3

00264571 Město Úštěk

8820534

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba

0

2

0

2,25

6

00261718 Město Varnsdorf

9055829

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

3

30

2,25

6

00261718 Město Varnsdorf

2244389

Noclehárny

A

Centrum sociálních služeb - noclehárna

9

0

0

0,6

6

00261718 Město Varnsdorf

3064434

Terénní programy

T

Centrum sociálních služeb - terénní program

0

2

0

2

6

00261718 Město Varnsdorf

9957516

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Varnsdorf

0

6

0

5,93

6

00261718 Město Varnsdorf

1187850

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

2

6/1

1,8

6

00261734 Město Velký Šenov

4363293

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba

0

2

0

1

4

65108477 Městská knihovna Louny, příspěvková organizace

6963367

Sociálně terapeutické dílny

A

Sociálně terapeutická dílna Jeroným

0

3

15/3

3

4

60275847

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková
organizace

6128832

denní stacionáře

A

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny

0

2

15

2

4

60275847

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková
organizace

4012067

pečovatelská služba

A/T Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny

0

13

0

13,75

4

60275847

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková
organizace

6854502

Terénní programy

0

1

0

1

A/T Centrum sociálních služeb - nízkoprahový klub Modrý kámen

A/T Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

T

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny
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2

65642481 Městská správa sociálních služeb Kadaň

8756058

Odlehčovací služby

P

Městská správa sociálních služeb Kadaň

4

0

0

0,56

2

65642481 Městská správa sociálních služeb Kadaň

8021779

domovy pro seniory

P

Městská správa sociálních služeb Kadaň

120

0

0

53,84

2

65642481 Městská správa sociálních služeb Kadaň

9009774

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba

0

10

0

10

5

00831212 Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

1486803

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením

6

0

0

2,29

5

00831212 Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

6305505

Odborné sociální poradenství

A

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

0

1

4/1

1,75

0

2

11/2

2,26

5

00831212 Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

4525297

denní stacionáře

A

Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp.
kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní
docházkou

5

00831212 Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

5884351

denní stacionáře

A

Denní stacionář pro seniory a handicapované občany

0

1

4/1

1,17

5

00831212 Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

7945267

denní stacionáře

A

Denní dětský rehabilitační stacionář

0

3

12/3

3,06

5

00831212 Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

1944936

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory

97

0

0

20,71

5

00831212 Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

6712020

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory

273

0

0

97,84

5

00831212 Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

9884915

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory

36

0

0

15,58

5

00831212 Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

9300938

domovy se zvláštním režimem

P

Domov se zvláštním režimem

31

0

0

20,85

5

00831212 Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

1853582

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba

0

24

0

18,66

2

46789863 Městská správa sociálních služeb Vejprty

7891821

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Vejprty

153

0

0

66

2

46789863 Městská správa sociálních služeb Vejprty

6278016

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Vejprty

39

0

0

19,1

2

46789863 Městská správa sociálních služeb Vejprty

9493656

domovy se zvláštním režimem

P

Domov se zvláštním režimem Vejprty

107

0

0

46,1

2

46789863 Městská správa sociálních služeb Vejprty

9925245

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení Vejprty

37

0

0

7

2

46789863 Městská správa sociálních služeb Vejprty

3373312

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

2

16/2

3

2

46789863 Městská správa sociálních služeb Vejprty

3018174

Odborné sociální poradenství

0

1

0

1

2

46789863 Městská správa sociálních služeb Vejprty

9110353

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

1

16/2

3

2

46789863 Městská správa sociálních služeb Vejprty

3715196

Terénní programy

0

2

0

2

A/T SAS Vejprty
A

Odborné sociální poradenství Vejprty

A/T NZDM "Vejprťák"
T

Terénní programy Vejprty
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A/T Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

0

2,5

2

46787682 Městský ústav sociálních služeb Jirkov

6395067

Odborné sociální poradenství

2

46787682 Městský ústav sociálních služeb Jirkov

1590533

Odlehčovací služby

P

Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace

30

0

0

19

2

46787682 Městský ústav sociálních služeb Jirkov

5655847

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace

88

0

0

33

2

46787682 Městský ústav sociálních služeb Jirkov

3890327

domovy pro seniory

P

Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace

94

0

0

36

2

46787682 Městský ústav sociálních služeb Jirkov

7032621

domovy se zvláštním režimem

P

Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace

44

0

0

25

2

46787682 Městský ústav sociálních služeb Jirkov

1592324

pečovatelská služba

T

Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace

0

5

0

7

P

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková
organizace

113

0

0

35,75

0

7

0

8,14

2

65082125 Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

2848286

domovy pro seniory

2

65082125 Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

3369883

pečovatelská služba

2

65082125 Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

8647982

Odlehčovací služby

P

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p.o.

4

0

0

1,11

9

63125137 Most k naději, z.s.

4876605

Telefonická krizová pomoc

T

Linka duševní tísně

0

1

0

4,43

5

63125137 Most k naději, z.s.

8582685

Kontaktní centra

A

K-centrum Most

0

4

9/4

4,7

5

63125137 Most k naději, z.s.

4641267

Odborné sociální poradenství

A

Krizová poradna

0

1

0

1,25

5

63125137 Most k naději, z.s.

1916764

Služby následné péče

A

Centrum pro rodinu a následnou péči

0

1

12/2

0,6

5

63125137 Most k naději, z.s.

4741952

Terénní programy

T

Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny

0

9

4/1

10,3

4

63125137 Most k naději, z.s.

4417327

Kontaktní centra

A

K-Centrum Žatec

0

3

6/2

3,7

4

63125137 Most k naději, z.s.

6384214

Odborné sociální poradenství

T

Protidrogové programy v penitenciárních zařízeních

0

2

14/1

3,18

5

63125137 Most k naději, z.s.

7660838

Odborné sociální poradenství

A

Sociální protidrogová poradna

0

2

4/1

2,7

5

26661306 MOSTY - sociálně psychologické centrum, z.s.

9964947

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T RADDAR

0

1

6/1

0,9

4

26661306 MOSTY - sociálně psychologické centrum, z.s.

9964947

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T RADDAR

0

1

6/1

0,85

4

26661306 MOSTY - sociálně psychologické centrum, z.s.

9609378

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Pohoda

0

2

18/2

2,5

5

26661306 MOSTY - sociálně psychologické centrum, z.s.

9761290

Odborné sociální poradenství

0

2

8/2

1

A/T Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p.o.

A

Rodinné centrum, Most
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Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
Název zařízení
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Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

3

00570931 NADĚJE

2367190

Azylové domy

P

Dům Naděje Litoměřice

83

0

0

11

3

00570931 NADĚJE

4257675

Azylové domy

P

Dům NADĚJE Roudnice nad Labem

45

0

0

8,64

3

00570931 NADĚJE

3072534

Chráněné bydlení

P

Středisko Naděje Roudnice nad Labem - chráněné bydlení

10

0

0

4,1

3

00570931 NADĚJE

6087352

Chráněné bydlení

P

Dům Naděje Litoměřice - Pražská

12

0

0

6,87

3

00570931 NADĚJE

5924567

Krizová pomoc

P

Dům NADĚJE Roudnice nad Labem

4

0

0

0,35

3

00570931 NADĚJE

5625611

Nízkoprahová denní centra

A/T Středisko NADĚJE Lovosice

0

2

15

3,5

3

00570931 NADĚJE

1256783

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Středisko Naděje Litoměřice - Osvobození

0

2

24

4

3

00570931 NADĚJE

2925439

Noclehárny

A

Středisko NADĚJE Lovosice

10

0

0

3,05

3

00570931 NADĚJE

5510903

Noclehárny

A

Dům Naděje Litoměřice, noclehárna pro ženy

4

0

0

0,6

3

00570931 NADĚJE

9593299

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

2

15

4

3

00570931 NADĚJE

2503341

Sociálně terapeutické dílny

A

Dům Naděje Litoměřice - Pražská

0

2

10

3,9

3

00570931 NADĚJE

4528359

Terénní programy

T

Středisko NADĚJE Roudnice nad Labem a Štětí

0

4

0

4,5

3

00570931 NADĚJE

8870904

Terénní programy

T

Dům Naděje Litoměřice

0

2

0

2

2

00570931 NADĚJE

3778962

Azylové domy

P

Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří

40

0

0

7,87

2

00570931 NADĚJE

7055199

Chráněné bydlení

P

Středisko NADĚJE Kadaň - chráněné bydlení

10

0

0

4,9

2

00570931 NADĚJE

6562208

Nízkoprahová denní centra

A

Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří

0

4

20

3,95

2

00570931 NADĚJE

8090360

Noclehárny

A

Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří

10

0

0

2,4

2

00570931 NADĚJE

9057704

Odborné sociální poradenství

A

Středisko NADĚJE Kadaň, odborné sociální poradenství

0

1

0

1,13

2

00570931 NADĚJE

1074769

Terénní programy

T

Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří

0

2

0

2

2

00570931 NADĚJE

1673951

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Středisko NADĚJE Klášterec nad Ohří, nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež

0

4

20

4

2

00570931 NADĚJE

2127231

Odborné sociální poradenství

Středisko NADĚJE Klášterec nad Ohří, odborné sociální
poradenství

0

1

0

1,2

A/T Středisko Naděje Litoměřice

A/T
A
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3

00570931 NADĚJE

4166865

Sociálně terapeutické dílny

A

Středisko NADĚJE Roudnice nad Labem, sociálně terapeutické
dílny

0

2

10/2

2

3

00570931 NADĚJE

4534118

Terénní programy

T

Středisko NADĚJE Štětí, terénní programy

0

2

0

2

3

00570931 NADĚJE

6772756

Odborné sociální poradenství

A

Středisko NADĚJE Štětí, odborné sociální poradenství

0

2

0

1,13

5

25454722 Naděje - M, o.p.s.

3434327

Odborné sociální poradenství

A

Sociální poradna Naděje - M

0

2

0

2,5

9

26623064 Národní ústav pro autismus, z.ú.

9864940

Odlehčovací služby

P

Respitní centrum

1

0

0

0,38

9

26623064 Národní ústav pro autismus, z.ú.

4334040

Raná péče

A/T Středisko rané péče NAUTIS

0

1

0

0,33

9

26623064 Národní ústav pro autismus, z.ú.

7472903

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko NAUTIS, z.ú.

0

1

0

0,09

9

26623064 Národní ústav pro autismus, z.ú.

2284277

Odborné sociální poradenství

A/T Odborné sociální poradenství NAUTIS, z.ú.

0

1

0

0,26

9

26623064 Národní ústav pro autismus, z.ú.

4319542

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko, Národní ústav
pro autismus, z.ú.

0

5

12

0,07

3

00263486 Obec Čížkovice

5179369

pečovatelská služba

T

Dům s pečovatelskou službou Čížkovice

0

2

0

1

3

00264610 Obec Velké Žernoseky

7646731

pečovatelská služba

T

Obecní úřad Velké Žernoseky

0

1

0

1,5

8

02460912 Obecně prospěšná společnost Generační centrum

3643112

Odborné sociální poradenství

0

1

4/1

1,05

1

70818134 Oblastní charita Česká Kamenice

7629312

domovy se zvláštním režimem

P

Domov se zvláštním režimem

28

0

0

13,5

1

70818134 Oblastní charita Česká Kamenice

2472265

Nízkoprahová denní centra

A

Nízkoprahové denní centrum

0

1

10/1

2,05

1

70818134 Oblastní charita Česká Kamenice

2527440

Podpora samostatného bydlení

T

Podpora samostatného bydlení

0

1

0

0,1

8

70818134 Oblastní charita Česká Kamenice

2527440

Podpora samostatného bydlení

T

Podpora samostatného bydlení

0

4

0

2,8

8

70818134 Oblastní charita Česká Kamenice

5735295

Sociálně terapeutické dílny

A

Sociálně terapeutické dílny

0

4

3/1

1,2

1

70818134 Oblastní charita Česká Kamenice

5735295

Sociálně terapeutické dílny

A

Sociálně terapeutické dílny

0

5

3/1

3,1

1

70818134 Oblastní charita Česká Kamenice

9806102

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení

29/2

0

0

9,7

8

70818134 Oblastní charita Česká Kamenice

9806102

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení

11

0

0

3,45

7

70828920 Oblastní charita Most

5476963

Azylové domy

P

Azylový dům Osek

27

0

0

6

A/T Obecně prospěšná společnost Generační centrum
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7

70828920 Oblastní charita Most

5690901

Azylové domy

P

Azylový dům Duchcov

30

0

0

6

7

70828920 Oblastní charita Most

6239239

Azylové domy

P

Centrum "Rodina v tísni"

30

0

0

3,3

7

70828920 Oblastní charita Most

8217675

Domy na půl cesty

P

Centrum Rodina v tísni

4

0

0

2,4

7

70828920 Oblastní charita Most

6125071

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Pastelka

0

1

15/2

1,2

7

70828920 Oblastní charita Most

1826142

Noclehárny

A

Noclehárna Duchcov

5

0

0

1

7

70828920 Oblastní charita Most

8583484

Odborné sociální poradenství

A

Odborné sociální poradenství Duchcov

0

1

0

0,6

7

70828920 Oblastní charita Most

1158642

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

T

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Duchcov

0

2

7/1

2

5

70828920 Oblastní charita Most

8190994

Nízkoprahová denní centra

A/T Nízkoprahové denní centrum Most

0

1

15/1

3

5

70828920 Oblastní charita Most

1012725

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino

0

3

28/4

6

5

70828920 Oblastní charita Most

4704201

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Sovička

0

3

15/3

4

7

70828920 Oblastní charita Most

5370162

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Zastávka

0

4

30/4

5

5

70828920 Oblastní charita Most

3475445

Odborné sociální poradenství

A

Sociální poradna Most

0

1

0

1

5

70828920 Oblastní charita Most

5778636

Odborné sociální poradenství

A

Sociální poradna Janov

0

1

2/1

1

5

70828920 Oblastní charita Most

7323829

osobní asistence

T

Osobní asistence Oblastní charity Most

0

3

0

3,3

5

70828920 Oblastní charita Most

5798742

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Oblastní charity Most

0

7

0

7,5

5

70828920 Oblastní charita Most

3043143

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

4

6/1

4

5

70828920 Oblastní charita Most

6776446

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Rozmarýnek

0

5

15/5

5

5

70828920 Oblastní charita Most

8522670

Sociální rehabilitace

A/T Sociálně rehabilitační programy

0

2

2/1

2

5

70828920 Oblastní charita Most

8389381

Terénní programy

T

Terénní programy Most

0

3

0

3,25

2

70828920 Oblastní charita Most

9253322

Terénní programy

T

Terénní programy

0

3

2/1

3

5

70828920 Oblastní charita Most

9253322

Terénní programy

T

Terénní programy

0

3

2/1

3
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4

70828920 Oblastní charita Most

3383589

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

3

15/3

3

2

70828920 Oblastní charita Most

2570590

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro

0

2

15/3

3,5

2

70828920 Oblastní charita Most

5361940

Odborné sociální poradenství

A/T Sociální poradna Chomutov

0

1

0

1,75

7

70828920 Oblastní charita Most

7544686

Terénní programy

T

Terénní programy Duchcov

0

1

2/1

1,2

6

46797572 Oblastní charita Rumburk

7222807

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Žijeme spolu - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

0

3

35

3

6

46797572 Oblastní charita Rumburk

4291907

Odborné sociální poradenství

A

Občanská poradna Rumburk

0

2

0

1,01

6

46797572 Oblastní charita Rumburk

6349343

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Asistenční služba pro rodiny s dětmi

0

1

20

1,08

6

73635502 Oblastní charita Šluknov

8168410

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ambrela

0

1

20/3

4,39

6

73635502 Oblastní charita Šluknov

3112502

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Ambrela pro rodinu

0

3

4/1

2,9

6

73635502 Oblastní charita Šluknov

6661939

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Bary Ambrela

0

1

20/2

3,5

7

70806837 Oblastní charita Teplice v Čechách

8489399

Azylové domy

P

Azylový dům pro matky s dětmi Agapé

20

0

0

4,5

7

70806837 Oblastní charita Teplice v Čechách

7058897

Odborné sociální poradenství

A

Občanská poradna Teplice

0

1

0

1

7

70806837 Oblastní charita Teplice v Čechách

5945195

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

3

30/3

4

8

44225512 Oblastní charita Ústí nad Labem

1001488

Azylové domy

P

Azylový dům Samaritán

40

0

0

4,9

8

44225512 Oblastní charita Ústí nad Labem

2179469

domovy se zvláštním režimem

P

Dům pokojného stáří svaté Ludmily

10

0

0

6

8

44225512 Oblastní charita Ústí nad Labem

2145028

Nízkoprahová denní centra

A/T Centrum pomoci Samaritán

0

3

50

3,3

8

44225512 Oblastní charita Ústí nad Labem

3125201

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Komunitní centrum pro děti Světluška

0

2

A: 30/3,
T: 20/2

3

8

44225512 Oblastní charita Ústí nad Labem

9288131

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo

0

2

A: 20/2,
T: 10/1

1,5

8

44225512 Oblastní charita Ústí nad Labem

3831791

Noclehárny

15

0

0

1,3

8

44225512 Oblastní charita Ústí nad Labem

3255982

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Centrum služeb pro rodinu s dětmi Světluška

0

1

A: 15/2,
T: 13/1

2

8

44225512 Oblastní charita Ústí nad Labem

6631017

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka

0

1

A: 12/2,
T: 12/1

2

A/T Agapé II.

A

Noclehárna Samaritán
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8

44225512 Oblastní charita Ústí nad Labem

9832613

Terénní programy

T

Oblastní charita Ústí nad Labem

0

2

10/2

2

8

44225512 Oblastní charita Ústí nad Labem

7141935

domovy pro seniory

P

Dům pokojného stáří svaté Ludmily

26

0

0

11,5

1

00426067 Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

3618024

odlehčovací služby

P

Odlehčovací pobytové služby

9

0

0

9,5

1

00426067 Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

2740854

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba

0

6

0

7,5

1

00426067 Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

2794196

domovy se zvláštním režimem

P

Domov se zvláštním režimem

13

0

0

9,3

3

00426105 Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice

2467540

Kontaktní centra

A

Kontaktní centrum Litoměřice

0

2

12/2

2,89

3

00426105 Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice

2997661

Terénní programy

T

Terénní program Litoměřicka

0

2

6/2

2,2

4

00426113 Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny

1427288

Azylové domy

P

Azylový dům pro muže

22

0

0

4,5

4

00426113 Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny

5658772

Azylové domy

P

Azylový dům pro muže

28

0

0

4,5

7

00426130 Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice

6580078

domovy se zvláštním režimem

P

Domov se zvláštním režimem

12

0

0

9,35

5

21551413 Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

1991853

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

4

50/5

5,1

5

21551413 Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

2597207

Odborné sociální poradenství

0

3

0

1,6

5

21551413 Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

2868960

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

3

10/2

3,1

5

21551413 Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

8897392

Terénní programy

T

SPOLU V ULICÍCH

0

4

0

2,5

8

63154935 OPORA

3964750

Odlehčovací služby

T

Domácí hospicová péče OPORA

0

2

0

2,2

8

63154935 OPORA

4302274

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba OPORA

0

8

0

10,25

3

63154935 OPORA

9223369

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba OPORA

0

12

0

13,2

3

63154935 OPORA

8743040

Odlehčovací služby

T

Domácí hospicová péče OPORA

0

2

0

2,05

7

27284506 PAMPELIŠKA, o. p. s.

6570745

osobní asistence

T

Pampeliška, o.p.s.

0

1

0

1,1

7

27284506 PAMPELIŠKA, o. p. s.

7806201

pečovatelská služba

T

Pampeliška, o.p.s.

0

11

0

11,8

8

27284506 PAMPELIŠKA, o. p. s.

1908686

pečovatelská služba

T

Pampeliška o. p. s.

0

3

0

3,2

A/T VULKÁN
A

Obrnická sociální poradna

A/T OLIVÍN
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8

44555385 Pečovatelská služba Ústí nad Labem, přísp. organizace

5458864

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace

0

25

0

27

2

24713589 Penzion Pod břízami s.r.o.

4605047

domovy se zvláštním režimem

P

Penzion pod Břízami

36

0

0

16,75

5

70888230 Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě

5683202

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

2

20/3

2,75

7

63787849

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková
organizace

6621591

domovy pro seniory

P

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvková organizace

170

0

0

45,22

7

63787849

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková
organizace

2269939

domovy se zvláštním režimem

P

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvková organizace

200

0

0

84,98

3

25443801 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o.

5496002

denní stacionáře

A

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.

0

2

10/2

2,2

3

25443801 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o.

8917425

pečovatelská služba

T

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.

0

4

0

6,35

8

67362621 Poradna pro integraci, z.ú.

5373127

Odborné sociální poradenství

A/T Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí n. L.

0

3

30/3

6,8

8

67362621 Poradna pro integraci, z.ú.

6917580

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem

0

2

20/2

5

8

70100691 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.

7160480

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Návrat dítěte do rodiny

0

2

0

1,7

8

70100691 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.

7212518

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Návrat dítěte do rodiny

0

4

0

3,6

8

70100691 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.

2230344

Terénní programy

T

Návrat do společnosti

0

7

0

7,2

7

70100691 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.

7406243

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Želváček

0

4

20

3,3

1

70100691 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.

9564563

Terénní programy

T

Návrat do společnosti

0

2

0

2,2

1

70100691 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.

3190373

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

T

Návrat dítěte do rodiny

0

1

0

0,7

2

22723030 Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s.

1066993

Odborné sociální poradenství

A

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň

0

1

5/2

1,3

8

26670763 Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s.

4095789

Odborné sociální poradenství

A

Poradna pro mezilidské vztahy

0

2

12/2

2,5

1

69898588 Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.

2702489

Odborné sociální poradenství

A

Krizová poradna

0

2

6/2

2,15

8

69411239 Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

3192313

centra denních služeb

A

Denní centrum pro seniory Ústí n. L.

0

3

8/3

3,5

8

69411239 Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

5509784

Odborné sociální poradenství

0

2

8/2

1,6

1

69411239 Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

4709041

pečovatelská služba

0

2

0,25

3,2

A/T ZÁPLATA

T

A/T Poradna Prosapia
T

Pečovatelská služba Prosapia Děčín
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A

Název zařízení
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0

2

6/2

3

1

69411239 Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

4467601

centra denních služeb

1

69411239 Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

5509784

Odborné sociální poradenství

A/T Poradna Prosapia

0

2

8/2

1,6

2

26637260 RADKA z.s.

2140724

Odborné sociální poradenství

A/T Sociální centrum RADKA

0

1

0

1,7

2

26637260 RADKA z.s.

9684609

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Sociální centrum RADKA

0

7

A: 14/2; T
12/2

6,5

5

25438352 Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.

7964176

Odborné sociální poradenství

A/T SAP - Sociálně aktivizační poradna MOST

0

2

0

2,27

5

25438352 Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.

1474897

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T SAS - Sociálně aktivizační služba MOST

0

2

16/2

2,11

8

68974922 Romano jasnica, spolek

1014491

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Nízkoprahové zařízení pro mládež

0

1

15

4

8

68974922 Romano jasnica, spolek

6394439

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Nízkoprahové zařízení pro děti M. C. Zefyríno

0

1

15

3,5

8

68974922 Romano jasnica, spolek

1280221

Terénní programy

T

Poradenské informační centrum Trmice

0

1

0

1

7

68974922 Romano jasnica, spolek

9817183

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Poradenské centrum Krupka

0

5

12

5

4

68974922 Romano jasnica, spolek

2714387

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Poradenské centrum Louny

0

2

4

2

3

68974922 Romano jasnica, spolek

8623993

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Poradenské centrum Štětí

0

3

12

2

7

44990901 ROZKOŠ bez RIZIKA

4441304

Terénní programy

T

ROZKOŠ bez RIZIKA

0

4

0

0,85

6

27323498 Rytmus D., o. p. s.

3593109

osobní asistence

T

Rytmus D., o.p.s.

0

2

0

2,65

6

27323498 Rytmus D., o. p. s.

9702329

Sociální rehabilitace

A/T Rytmus D., o.p.s.

0

2

6/2

2,25

7

65607368 Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

2275903

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Abalone

0

3

30

0,99

7

65607368 Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

9772872

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Luna

0

3

30

1,52

7

65607368 Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

7425112

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

2

A 20/3; T
10/2

2,26

6

62231294 Salesiánský klub mládeže, z.s. Rumburk - Jiříkov

3861378

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Zavináč

0

2

30/2

2,75

7

26598442 Senior Teplice, z.s.

8951412

denní stacionáře

A

Senior Teplice

0

3

10

3,2

7

26598442 Senior Teplice, z.s.

4868271

odlehčovací služby

P

Senior Teplice

14

0

0

3,7

A/T Podaná ruka
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7

26598442 Senior Teplice, z.s.

7907052

pečovatelská služba

T

Senior Teplice

0

10

0

10,2

7

26598442 Senior Teplice, z.s.

8381611

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

Denní centrum Kanape

0

1

25/3

1,1

7

26598442 Senior Teplice, z.s.

1142741

Týdenní stacionáře

P

Senior Teplice

14

0

0

8,5

5

28736133 Sestřičky, s.r.o.

2026889

pečovatelská služba

T

Sestřičky, s. r. o.

0

2

0

3,1

8

26540495 Sociální agentura, o. p. s.

8052393

Odborné sociální poradenství

A

Sociální agentura, o. p. s.

0

2

0

1,5

8

26540495 Sociální agentura, o. p. s.

8611170

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

Sociální agentura, o. p. s.

0

2

8/1

0,61

7

26540495 Sociální agentura, o. p. s.

6288509

Odborné sociální poradenství

A

Sociální agentura, o.p.s.

0

1

0

0,75

8

26540495 Sociální agentura, o. p. s.

4452113

Sociální rehabilitace

A

Sociální agentura, o.p.s.

0

1

8/1

1,1

2

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

8611619

Azylové domy

P

Sociální centrum Písečná

36

0

0

7,2

2

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

4810034

denní stacionáře

A

Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná

0

2

10/2

2,34

2

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

8986384

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná

30

0

0

21,75

2

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

6315827

Odborné sociální poradenství

A

Sociální centrum Písečná

0

3

0

2,41

2

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

7359147

pečovatelská služba

T

Centrum denních služeb Bezručova

0

11

0

17,1

2

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

2868369

denní stacionáře

A

Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná

0

2

10/2

2,34

2

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

1049767

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Písečná

166

0

0

66,6

9

68954221 Spirála, Ústecký kraj, z.s.

9031562

Intervenční centra

1

3

5/2

6,9

9

68954221 Spirála, Ústecký kraj, z.s.

1901964

Telefonická krizová pomoc

0

1

0

4,7

8

68954221 Spirála, Ústecký kraj, z.s.

9381472

Krizová pomoc

5

2

3/1

6,25

6

68954221 Spirála, Ústecký kraj, z.s.

9381472

Krizová pomoc

A

Centrum krizové intervence

0

1

5/1

0,4

4

68954221 Spirála, Ústecký kraj, z.s.

9381472

Krizová pomoc

A

Centrum krizové intervence

0

1

5/1

0,4

8

68954221 Spirála, Ústecký kraj, z.s.

9736016

Odborné sociální poradenství

A

Centrum krizové intervence

0

1

5/1

0,7

A/T/P Intervenční centrum
T

Linka pomoci

A/T/P Centrum krizové intervence
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2

22800522 Společně proti času, o. p. s.

1873902

pečovatelská služba

T

Společně proti času, o. p. s.

0

1

0

1,98

2

22800522 Společně proti času, o. p. s.

5817647

Odlehčovací služby

T

Společně proti času, o. p. s.

0

1

0

0,3

5

26613468 SPOLEČNÝ ŽIVOT

1348497

Terénní programy

T

SPOLEČNÝ ŽIVOT

0

2

5/1

2,6

6

03070280 Spolek Kolem dokola

3598308

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

Spolek Kolem dokola

0

2

5/2

2,15

7

26671921 SPZ Teplice z.s.

3687948

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

3

5/1

3

5

00266094 Statutární město Most

1508034

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

2

50/5

4,5

9

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

7160060

Tlumočnické služby

A/T Tlumočnické služby Louny

0

2

35/2

1,7

9

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

1475555

Tlumočnické služby

A/T Tlumočnické služby Most a Ústecký kraj

0

2

35/2

2,3

9

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

8443953

Tlumočnické služby

A/T Tlumočnické služby Teplice a Ústecký kraj

0

2

40/2

2,2

9

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

7896718

Tlumočnické služby

A/T Tlumočnické služby Ústí nad Labem

0

2

35/2

2

8

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

5554461

Odborné sociální poradenství

A/T Sociální poradenství pro sluchově postižené Ústí n. L.

0

2

0

1,6

8

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

1179103

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Ústí n.L.

0

2

35/2

1,35

7

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

9118818

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Teplice

0

2

35/2

2,2

5

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

3454712

Odborné sociální poradenství

A/T Sociální poradenství pro sluchově postižené Most

0

3

0

2

5

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

5922648

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Most

0

2

35/2

2

4

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

7902701

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Louny

0

2

35/2

1,45

1

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

5657843

Odborné sociální poradenství

A/T Sociální poradenství pro sluchově postižené Děčín

0

2

0

1,3

4

64018539 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny

2906418

Odborné sociální poradenství

A

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní
organizace Louny

0

1

0

1,25

4

64018539 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny

5429547

Odborné sociální poradenství

A

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace

0

1

0

0,45

4

64018539 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny

2222932

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

Svaz tělesně postiženýchv České republice, o.s. okresní
organizace Louny

0

2

0

0,4

4

64018539 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny

8356589

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní
organizace Louny

0

2

8/2

0,5

A/T SPZ Teplice - sociálně aktivizační služby
A

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15-26 let
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2

65650701 Světlo Kadaň, z. s.

1348958

Kontaktní centra

A

K-Centrum Chomutov

0

4

10/2

4,2

2

65650701 Světlo Kadaň, z. s.

9046179

Kontaktní centra

A

K-Centrum Kadaň

0

3

10/2

2,7

2

65650701 Světlo Kadaň, z. s.

4617622

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Klub DOpatra

0

3

30/3

5,2

2

65650701 Světlo Kadaň, z. s.

4903149

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Klub Kámen - SC Kamínek

0

3

30/5

7

2

65650701 Světlo Kadaň, z. s.

5486070

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Klub MOLO

0

2

15/3

4,2

2

65650701 Světlo Kadaň, z. s.

6987486

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Klub Přízemí

0

3

30/3

4,2

2

65650701 Světlo Kadaň, z. s.

6964061

Odborné sociální poradenství

A/T Poradna Světlo

0

1

3/1

1,2

2

65650701 Světlo Kadaň, z. s.

6964061

Odborné sociální poradenství

A/T Poradna Světlo

0

1

3/1

1,2

2

65650701 Světlo Kadaň, z. s.

6964061

Odborné sociální poradenství

A/T Poradna Světlo

0

1

3/1

0,2

2

65650701 Světlo Kadaň, z. s.

9813289

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Služby pro rodiny s dětmi - SC Kamínek

0

2

15/2

4,5

2

65650701 Světlo Kadaň, z. s.

4830342

Terénní programy

T

Terénní program Jirkov

0

2

0

3

2

65650701 Světlo Kadaň, z. s.

5425697

Terénní programy

T

Terénní programy - Kadaňsko

0

6

0

6,2

2

65650701 Světlo Kadaň, z. s.

6042330

Terénní programy

T

Terénní programy - Chomutovsko

0

2

0

2

2

65650701 Světlo Kadaň, z. s.

6268396

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

1

15/2

3,05

3

70809828 ŠANCE Lovosice, z.s.

5093498

denní stacionáře

A

Denní stacionář ŠANCE Lovosice

0

1

2/1

3

3

70809828 ŠANCE Lovosice, z.s.

1806649

pečovatelská služba

T

ŠANCE Lovosice

0

4

0

4

9

26611716 Tichý svět, o.p.s.

8477576

Tlumočnické služby

A/T Tichý svět, o.p.s. - tlumočnické služby

0

4

0

0,92

9

25453629 TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

7124970

Průvodcovské a předčitatelské služby

A/T TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.

0

1

3

1,8

8

25453629 TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

5180350

Sociální rehabilitace

A/T TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.

0

1

5/1

1

8

26200481 Tyfloservis. o.p.s.

8215787

Sociální rehabilitace

A/T Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Ústí n. L.

0

3

0

2,25

3

70948062 Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o.

3856868

domovy pro osoby se zdravotním postižením

75

0

0

37

A/T Klub Radonice

P

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace
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A

Název zařízení

Ústecký Arcus, spolek onkologických pacientů, jejich rodinných
příslušníků a přátel

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

0

1,6

0

3

8/2

4,15

8

44553374 Ústecký Arcus, z.s.

5571181

Odborné sociální poradenství

3

25444972 VALDEK, o.p.s.

8111722

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

1

60269375 Valerie Machová

9558522

Odlehčovací služby

T

Odlehčovací služby

0

3

0

1,6

1

60269375 Valerie Machová

1713039

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory

15

0

0

17,81

6

22794581 Vaše harmonie, o. p. s.

9585709

pečovatelská služba

T

Centrum pečovatelské služby Harmonie

0

1

0

2,52

7

22794581 Vaše harmonie, o. p. s.

3293142

domovy se zvláštním režimem

P

Seniorcentrum Pohoda

26

0

0

14

7

22794581 Vaše harmonie, o. p. s.

7046267

domovy pro seniory

P

Seniorcentrum Pohoda

32

0

0

11

4

01539353 Vavřinec, z.s.

1351398

Azylové domy

P

Azylový dům pro rodiny s dětmi

28

0

0

6

4

01539353 Vavřinec, z.s.

2001131

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

2

5/1

2,3

4

01539353 Vavřinec, z.s.

2001131

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

1

5/1

1,1

4

01539353 Vavřinec, z.s.

2001131

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

1

5/1

1,1

4

01539353 Vavřinec, z.s.

8051646

Odborné sociální poradenství

A

Centrum odborného sociálního poradenství

0

1

5/1

1

8

26636654 VIDA o.s.

9944994

Odborné sociální poradenství

T

VIDA centrum Ústí nad Labem

0

1

0

0,65

9

64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.

7968327

Terapeutické komunity

P

Terapeutická komunita WHITE LIGHT I v Mukařově

15

0

0

8,1

8

64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.

7975725

Odborné sociální poradenství

A

Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostmi
WHITE LIGHT I Ústí nad Labem

0

1

0

2

8

64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.

5291489

Služby následné péče

A

Centrum následné péče WHITE LIGHT I Ústí nad Labem

0

2

15

1,5

8

64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.

5291489

Služby následné péče

P

Centrum následné péče WHITE LIGHT I Ústí nad Labem

7

0

0

0,5

7

64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.

6427324

Kontaktní centra

A

Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I v Teplicích

0

3

10

3,6

7

64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.

9535462

Terénní programy

T

Terénní programy WHITE LIGHT I Teplicko

0

2

0

2,1

6

64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.

9185704

Kontaktní centra

A

Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I v Rumburku

0

2

6

2

6

64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.

9684988

Terénní programy

T

Terénní programy WHITE LIGHT I Šluknovsko

0

3

0

3,1

A/T VALDEK, o.p.s.

29

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

30/2

1,5

26533839 YMCA v Ústí nad Labem

7155895

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

4

26595575 Žatecký spolek Handicap z. s.

8187057

Odborné sociální poradenství

A/T Občanská poradna Handicap

0

2

0

1,93

4

26595575 Žatecký spolek Handicap z. s.

2266383

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T MAJÁK - tréninkové středisko

0

3

6/3

3,6

4

26595575 Žatecký spolek Handicap z. s.

5355584

Terénní programy

0

2

0

1,6

7

61515434 Židovská obec Teplice

5999482

Odborné sociální poradenství

0

1

0

0,5

9

00571709

4892203

Telefonická krizová pomoc

9

00571709

ŽIVOT 90, z.ú.

2684509

Tísňová péče

T

Nízkoprahový klub Orion

Počet
lůžek

8

ŽIVOT 90, z.ú.

A

Název zařízení

Terénní programy

A/T Židovská obec Teplice
T

Život 90 - Senior telefon 800 157 157 - nepřetržitá telefonická
krizová pomoc pro seniory a jejich blízké

0

2

0

6,6

T

ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně
postižené

0

1

0

6,6

číslo
regionu

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle §52 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

5

25419561 HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

5291951

5

25030302 Krušnohorská poliklinika s.r.o.

3507285

4

49904035 MEDICINA, spol. s r.o.

2180193

4

27332730 Nemocnice Louny, a.s.

3954535

4

25026259 Nemocnice Žatec, o.p.s.

5594962

3

65081374 Hospic sv. Štěpána, z.s.

5419883

3

00673552 Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

8892210

7

61325422 Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r. o.

8445409

8

25488627 Krajská zdravotní a.s.

2933212

3
6

830488

Městská nemocnice v Litoměřicích

2971397

49888498 Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace

5924019

30
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Příloha č. 3

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do Základní sítě kraje - navýšení kapacity
IČO

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

27043797

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

7328567

pečovatelská služba

22856838

"Cinka", z.s.

6343251

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

47274581

Domov "Srdce v dlaních" - sociálních služby Jiříkov

7051562

domovy se zvláštním režimem

00266230

Město Bílina

2680198

pečovatelská služba

65082125

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

3369883

pečovatelská služba

63125137

Most k naději

7660838

odborné sociální poradenství

70818134

Oblastní charita Česká Kamenice

9806102

chráněné bydlení

70828920

Oblastní charita Most

8522670

sociální rehabilitace

64676803

WHITE LIGHT I

7975725

odborné sociální poradenství

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do Základní sítě kraje - nové služby od 1.7.2017
IČO

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

26667649

Agentura Osmý den, o.p.s.

6514992

odborné sociální poradenství

44554559

DRUG - OUT Klub, z.s.

1953437

terénní programy

44554559

DRUG - OUT Klub, z.s.

9258026

odborné sociální poradenství

60275847

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace

6854502

terénní programy

26661306

MOSTY - sociálně psychologické centrum, z. s.

9761290

odborné sociální poradenství

70828920

Oblastní charita Most

7544686

terénní programy

000426067 Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

2794196

domovy se zvláštním režimem

00266094

Statutární město Most

2898140

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

28716736

Zdravotní sestry a pečovatelky s. r. o.

1819216

terénní programy

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do Základní sítě kraje - stávající sociální služby
IČO

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

28744349

JIPRO-CASH s.r.o.

5037445

domovy se zvláštním režimem

68974922

Romano jasnica, spolek

9250152

odborné sociální poradenství

22794581

Vaše Harmonie, o. p. s.

3293142

domovy se zvláštním režimem

22794581

Vaše Harmonie, o. p. s.

7046267

domovy pro seniory

22794581

Vaše Harmonie, o. p. s.

6998154

odborné sociální poradenství

Příloha č. 3

Přehled Žádostí o změnu průměrných přepočtených úvazků sociální služby
IČO

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

00556203 Arkadie, o.p.s.

4012625

denní stacionáře

00556203 Arkadie, o.p.s.

8349589

chráněné bydlení

01507311 Bateau z.s.

6765091

odborné sociální poradenství

27270955 Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory

5998627

odborné sociální poradenství

27270955 Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory

1292895

osobní asistence

26999234 Centrum pro náhradní rodinnou péči

2832751

odborné sociální poradenství

70854165 Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO

6455886

denní stacionáře

27043797 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

3272817

odborné sociální poradenství

27043797 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

7261145

osobní asistence

27043797 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

1740941

odlehčovací služby - terénní

25755277 Člověk v tísni, o.p.s.

3230075

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

62209256 Dětský domov a Školní jídelna Most, příspěvková organizace

4034618

domy na půl cesty

47274581 Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

2135966

domovy pro seniory

47274549 Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

2636005

domovy pro osoby se zdravotním postižením

44555334 Domov pro seniory Krásné Březno, p.o.

6172420

domovy pro seniory

44555270 Domov pro seniory Orlická a Azyloý dům pro matky s dětmi, p.o.

3270327

domovy pro seniory

65650964 Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

4159038

domovy pro seniory

65650964 Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

4159038

domovy pro seniory

65650964 Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

7285141

domovy se zvláštním režimem

65650964 Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

9714246

odlehčovací služby

44555288 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace

1408517

domovy se zvláštním režimem

44555288 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace

5049031

domovy pro seniory

68454864 Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace

2862640

domovy se zvláštním režimem

47274468 Domov Severka Jiříkov, p.o.

9712191

domovy se zvláštním režimem

25034545 ENERGIE o.p.s.

8221160

odlehčovací služby - ambulantní

46769382 Farní charita Litoměřice

3403190

pečovatelská služba

46769382 Farní charita Litoměřice

5624320

domovy se zvláštním režimem

46769382 Farní charita Litoměřice

6566711

domovy pro seniory

44226586 Fokus Labe, z.ú.

8981594

sociální rehabilitace

26708451 Maltézská pomoc, o.p.s.

9905305

osobní asistence

00263991 Město Lovosice

4978750

pečovatelská služba

60275847 Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace

4012067

pečovatelská služba

65642481 Městská správa sociálních služeb Kadaň

8756058

odlehčovací služby

65642481 Městská správa sociálních služeb Kadaň

8021779

domovy pro seniory

00831212 Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

1486803

domovy pro osoby se zdravotním postižením

00831212 Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

1853582

pečovatelská služba

00831212 Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

1944936

domovy pro seniory

00831212 Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

4525297

denní stacionáře

00831212 Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

5884351

denní stacionáře

00831212 Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

6305505

odborné sociální poradenství

00831212 Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

6712020

domovy pro seniory

00831212 Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

7945267

denní stacionáře

00831212 Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

9300938

domovy se zvláštním režimem

00831212 Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

9884915

domovy pro seniory

46787682 Městský ústav sociálních služeb Jirkov

6395067

odborné sociální poradenství

63125137 Most k naději

4741952

terénní programy

70818134 Oblastní charita Česká Kamenice

9806102

chráněné bydlení

70818134 Oblastní charita Česká Kamenice

7629312

domovy se zvláštním režimem

70828920 Oblastní charita Most

3475445

odborné sociální poradenství

44225512 Oblastní charita Ústí nad Labem

9288131

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

63154935 OPORA

4302274

pečovatelská služba

44555385 Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace

5458894

pečovatelská služba

25443801 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.

8917425

pečovatelská služba

65607368 Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

9772872

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

8611619

azylové domy

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

1049767

domovy pro seniory

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

2868369

denní stacionáře

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

4810034

denní stacionáře

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

6315827

odborné sociální poradenství

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

7359147

pečovatelská služba

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

8986384

domovy pro osoby se zdravotním postižením

68954221 Spirála, Ústecký kraj, z.s.

1901964

telefonická krizová pomoc

Příloha č. 3

IČO

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

68954221 Spirála, Ústecký kraj, z.s.

9031562

intervenční centra

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.

8443953

tlumočnické služby

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.

1475555

tlumočnické služby

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.

7160060

tlumočnické služby

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.

1179103

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.

5657843

odborné sociální poradenství

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.

5554461

odborné sociální poradenství

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.

9118818

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.

5922648

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.

7902701

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.

1179103

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

01539353 Vavřinec, z.s.

1351398

azylové domy
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Příloha č. 4

Přehled monitoringu sociálních služeb
poskytovatel

identifikátor

druh sociální služby

důvod monitoringu

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

7328567

pečovatelská služba

navýšení kapacity

"Cinka", z.s.

6343251

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

navýšení kapacity

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

7051562

domovy se zvláštním režimem

navýšení kapacity

Oblastní charita Česká Kamenice

9806102

chráněné bydlení

navýšení kapacity

Vaše Harmonie, o.p.s.

6998154

odborné sociální poradenství

stávající sociální služba - žádost o zařazení

Vaše Harmonie, o.p.s.

7046267

domovy pro seniory

stávající sociální služba - žádost o zařazení

Vaše Harmonie, o.p.s.

3293142

domovy se zvláštním režimem

stávající sociální služba - žádost o zařazení

Hospic sv. Štěpána, z.s.

5419883

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízení lůžkové péče

sociální služba - zařazena v Základní síti kraje

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

5291951

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízení lůžkové péče

sociální služba - zařazena v Základní síti kraje

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

3507285

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízení lůžkové péče

sociální služba - zařazena v Základní síti kraje

Nemocnice Louny

3954535

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízení lůžkové péče

sociální služba - zařazena v Základní síti kraje

Nemocnice Žatec

5594962

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízení lůžkové péče

sociální služba - zařazena v Základní síti kraje
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Příloha č. 5

Návrh odborné pracovní skupiny odboru sociálních věcí na schválení či neschválení sociálních služeb do Základní sítě
kraje

Sociální služby navrhované k zařazení do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
IČO

poskytovatel

identifikátor

druh sociální služby

26667649 Agentura Osmý den, o.p.s.

6514992

odborné sociální poradenství

44554559 DRUG - OUT Klub, z.s.

1953437

terénní programy

44554559 DRUG - OUT Klub, z.s.

9258026

odborné sociální poradenství

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny,
60275847
příspěvková organizace

6854502

terénní programy

26661306 MOSTY - sociálně psychologické centrum, z. s.

9761290

odborné sociální poradenství

70828920 Oblastní charita Most

7544686

terénní programy

000426067 Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

2794196

domovy se zvláštním režimem

22794581 Vaše Harmonie, o. p. s.

3293142

domovy se zvláštním režimem

22794581 Vaše Harmonie, o. p. s.

7046267

domovy pro seniory

Sociální služby navrhované k nezařazení do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
IČO

poskytovatel

identifikátor

druh sociální služby

28744349 JIPRO-CASH s.r.o.

5037445

domovy se zvláštním režimem

68974922 Romano jasnica, spolek

9250152

odborné sociální poradenství

00266094 Statutární město Most

2898140

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

22794581 Vaše Harmonie, o. p. s.

6998154

odborné sociální poradenství

64676803 WHITE LIGHT I

7975725

odborné sociální poradenství

28716736 Zdravotní sestry a pečovatelky s. r. o.

1819216

terénní programy

Sociální služby navrhované k zařazení do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 - navýšení
okamžité individuální kapacity
IČO

poskytovatel

identifikátor

druh sociální služby

27043797 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

7328567

pečovatelská služba

22856838 "Cinka", z.s.

6343251

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

47274581 Domov "Srdce v dlaních" - sociálních služby Jiříkov

7051562

domovy se zvláštním režimem

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková
65082125
organizace

3369883

pečovatelská služba

63125137 Most k naději

7660838

odborné sociální poradenství

70818134 Oblastní charita Česká Kamenice

9806102

chráněné bydlení

Sociální služby navrhované k nezařazení do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 navýšení okamžité individuální kapacity
IČO

poskytovatel

identifikátor

druh sociální služby

70828920 Oblastní charita Most

8522670

sociální rehabilitace

00266230 Město Bílina

2680198

pečovatelská služba

Monitoring u sociálních služeb zařazených v základní síti kraje - setrvání v Základní síti kraje
IČO

poskytovatel

identifikátor

druh sociální služby

65081374 Hospic sv. Štěpána, z.s.

5419883

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízení lůžkové péče

25419561 HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

5291951

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízení lůžkové péče

25030302 Krušnohorská poliklinika s.r.o.

3507285

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízení lůžkové péče

27332730 Nemocnice Louny

3954535

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízení lůžkové péče

25026259 Nemocnice Žatec

5594962

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízení lůžkové péče
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METODIKA ZAJIŠTĚNÍ
SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ÚSTECKÉHO KRAJE

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…/2017 ze dne 26. 6. 2017
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I. Právní rámec
1. Dle § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon o sociálních službách“) zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb
na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb (dále jen „SPRSS“)
a určuje síť sociálních služeb na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí sděleným
podle § 94 písm. f) Zákona o sociálních službách.
2. Síť sociálních služeb definuje § 3 písm. i) Zákona o sociálních službách jako souhrn sociálních
služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají
řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými
potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji; síť sociálních služeb je
součástí prováděcího dokumentu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje.
3. Dle § 101a odst. 1) Zákona o sociálních službách se krajům k plnění výše uvedených povinností
poskytuje ze státního rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními
činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

II. Základní východiska a principy sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
1. Do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Základní síť kraje“) jsou zařazeny
pouze sociální služby poskytované v souladu se Zákonem o sociálních službách na území
Ústeckého kraje. Dále tyto sociální služby musí splňovat parametry hodnocení dané Metodikou
zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Metodika zajištění sítě“).
2. Poskytovatelům sociálních služeb zařazeným do sítě sociálních služeb je vydáno pověření
k poskytování služeb obecně hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise
(2012/12/EU) ze dne 20. prosince 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.
3. Hlavním cílem kraje je vytvoření Základní sítě kraje v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě
a s odpovídající místní dostupností, dále pak zaměření se na regulaci vzniku nových sociálních
služeb. Zařazením sociální služby do Základní sítě kraje kraj deklaruje, že sociální služba je
potřebná a financovatelná z veřejných zdrojů s ohledem na výši finanční podpory stanovenou
v rámci přidělené dotace.
4. Metodika zajištění sítě vychází a navazuje na platné právní předpisy, na SPRSS a Akční plán
rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „AP“) na daný rok (včetně Akčního plánu
rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na daný rok – Věcné vyhodnocení plnění cílů a změny
kapacit na rok xxx), na smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb
uzavřené mezi poskytovatelem a Ústeckým krajem (dále jen „Smlouvy“), na metodiky Ústeckého
kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb (dále jen „Metodiky“),
a Pověření Ústeckého kraje č. … k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené
do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na dané období (dále jen „Pověření“).
5.
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III.

Definice pojmů

1. Nová sociální služba – sociální služba nově registrovaná a žádající poprvé o zařazení sociální
služby do Základní sítě kraje.
2. Stávající sociální služba – sociální služba nezařazená do Základní sítě kraje evidována
v seznamu s názvem „Služby nezařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
na dané období“. Sociální služba je registrována déle jak ½ roku a její kapacita je
již zapracována do AP na daný rok.
3. Přepočtený úvazek - v případě, že poskytovatel zaměstnává zaměstnance na nižší než stanovený
týdenní pracovní úvazek, bude výše přepočteného úvazku nižší, než je počet pracovníků
v organizaci. Jestliže jsou v organizaci všichni pracovníci na plný úvazek, bude
se přepočtený úvazek shodovat s počtem pracovníků. Při výpočtu přepočteného úvazku
se do úvazků pracovníků zahrnují pracovníci pracující u poskytovatele v sociální službě na hlavní
pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce a nákup služeb. V případě
dohody o provedení práce se převede prováděná práce v hodinách na její odpovídající hodnotu
v úvazcích. Je-li pracovník zajišťován mimo pracovní poměr nákupem služby, je taktéž nezbytné
převést počet hodin zajištěných služeb na odpovídající hodnotu úvazku. Přepočtený úvazek
zahrnuje pracovní místa potřebná k zajištění přímé péče o klienty dle § 115 Zákona o sociálních
službách, resp. okamžité kapacity a časové dostupnosti sociální služby. Do přepočteného úvazku
se počítají pouze aktivně pracující zaměstnanci, kteří přímo zajišťují péči o klienty. Do úvazků
se tedy nezahrne pracovník na mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovník v pracovní
neschopnosti v případě, kdy za něj v době jeho pracovní neschopnosti byl přijat jiný pracovník.
4. Průměrný přepočtený úvazek – V Pověření a v Základní síti kraje je přepočtený úvazek počítán
za kalendářní rok.
Výpočet: součet přepočtených úvazků za každý měsíc / 12 měsíců.
Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni dodržet 95 % rozsahu služby tak, aby nedošlo
k nadměrnému vyrovnání dle bodu 7.8 Pověření. Z tohoto důvodu je tolerována odchylka - 0,05
na úvazek pracovníka v přímé péči.

IV.

Aktualizace Základní sítě kraje

1. Ústecký kraj má nastavený systém plánování rozvoje sociálních služeb, který je schopen
reflektovat změny potřeb v jednotlivých regionech kraje prostřednictvím pracovních skupin
dle regionů1. Na základě této skutečnosti probíhají pravidelné aktualizace Základní sítě kraje
2x ročně. První kolo je zaměřeno na aktualizaci roku stávajícího, v druhém kole se uskutečňuje
aktualizace Základní sítě kraje na následující rok.
2. Pro přijímání Žádostí o zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
(dále jen „Žádost o zařazení do základní sítě kraje“) a Žádostí o změnu průměrných přepočtených
úvazků sociální služby (dále jen „Žádost o změnu úvazků“) Ústecký kraj vyhlásí výzvu, a to
v souladu s prioritami a cíli stanovenými v AP na daný rok. Výzva bude zveřejněna na webových

1

Pracovní skupiny dle regionů jsou součástí Krajské koordinační struktury pro realizaci procesu
střednědobého
plánování
rozvoje
sociálních
služeb
v Ústeckém
kraji
–
odkaz:
http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1691833
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stránkách www.kr-ustecky.cz v sekci: Sociální péče – Plánování a síť sociálních služeb – Základní
síť sociálních služeb.
3. Výzva pro podávání žádostí obsahuje termín a způsob podání žádostí, druhy žádostí o zařazení
do základní sítě kraje, náležitosti Žádosti o zařazení do základní sítě kraje a způsob hodnocení
Žádosti o zařazení do základní sítě kraje.
4. Aktualizace Základní sítě kraje spočívá:
-

v zařazení sociálních služeb do Základní sítě kraje na základě Žádosti o zařazení
do základní sítě kraje zveřejněné na webových stránkách www.kr-ustecky.cz v sekci: Sociální
péče – Plánování a síť sociálních služeb – Základní síť sociálních služeb, v termínech
harmonogramu viz bod 13,

-

ve změně údajů sociálních služeb zařazených v Základní síti kraje získaných z oddělení
sociálních služeb (registrace) pro potřeby aktualizace základní sítě kraje a na základě Žádosti
o změnu úvazků umístěné na webových stránkách www.kr-ustecky.cz v sekci: Sociální péče –
Plánování a síť sociálních služeb – Základní síť sociálních služeb,

-

ve vyřazení sociálních služeb ze Základní sítě kraje na základě hlášení změny (zrušení
registrace sociální služby) nebo na základě zjištěných nedostatků v rámci provedených
veřejnosprávních kontrol a monitoringu sociálních služeb zařazených do Základní sítě kraje.

5. Sociální služba, respektive její potřebnost v dané lokalitě, musí být v souladu se SPRSS
a AP na daný rok. V případě nesouladu sociální služby se SPRSS a AP nebude sociální služba
zařazena do Základní sítě kraje. Je doporučeno potřebnost sociální služby předem konzultovat
s pracovníky odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen „KÚÚK“),
oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb. Pokud potřebnost sociální služby nebude
konzultována s pracovníky tohoto oddělení, nemusí být sociální služba do Základní sítě kraje
zařazena.
6. U sociálních služeb, poskytujících pobytové služby pro cílovou skupinu seniorů, bude umožněno
převádění kapacit (lůžek) ze sociální služby domovy pro seniory na sociální službu domovy
se zvláštním režimem bez vydefinování optimální kapacity v AP na daný rok, za předpokladu
předchozího schválení KÚÚK změny kapacit lůžek, tj. snížení kapacity domovů pro seniory
a navýšení kapacity domovů se zvláštním režimem. Celkový počet lůžek poskytovatele musí být
zachován nebo snížen.
7. Ve výjimečných odůvodněných případech (neočekávané zrušení sociální služby zařazené
v Základní síti kraje, apod.) je přípustné převedení kapacity zrušené sociální služby na stávající
či nově vzniklou sociální službu obdobného druhu jiného poskytovatele za předpokladu
potřebnosti, a to pouze v návaznosti na proces aktualizace Základní sítě kraje.
8. Pracovníci oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb odboru sociálních věcí KÚÚK
si vyžádají před jednáním Odborné pracovní skupiny odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Ústeckého kraje pro plánování, kvalitu a financování sociálních služeb2 (dále jen „pracovní skupina
odboru SV“) stanovisko k potřebnosti sociální služby v dané lokalitě od pracovní skupiny
dle regionů.

2

Odborná pracovní skupina odboru sociálních věcí KÚÚK je součástí Krajské koordinační struktury
pro realizaci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji
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9. Oprávněným žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno rozhodnutí
o registraci podle § 78 Zákona o sociálních službách s místem poskytování sociální služby
na území Ústeckého kraje, nebo je zapsána v Registru poskytovatelů sociálních služeb
podle § 52 Zákona o sociálních službách. Při aktualizaci Základní sítě kraje na rok stávající (termín
podání Žádostí o zařazení do základní sítě kraje a Žádostí o změnu úvazků v březnu) se akceptuje
rozhodnutí o registraci s účinností poskytování sociální služby maximálně od 1. července daného
roku, tj. sociální služba zahájí poskytování sociální služby nejpozději do 1. července včetně.
Při aktualizaci na rok následující (termín podání Žádostí o zařazení do základní sítě kraje a Žádostí
o změnu úvazků v srpnu) se akceptuje rozhodnutí o registraci s účinností poskytování sociální
služby maximálně od 1. ledna následujícího roku, tj. sociální služba zahájí poskytování sociální
služby nejpozději do 1. ledna včetně.
10.

Zařazení sociální služby do Základní sítě kraje

10.1 Poskytovatel sociální služby, která není zařazena do Základní sítě kraje, má možnost v rámci
aktualizace Základní sítě kraje podat Žádost o zařazení do základní sítě kraje.
10.2 Žadatel je povinen přiložit k Žádosti o zařazení do základní sítě kraje vyjádření obce
s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem k potřebnosti sociální služby
v regionu, pokud na území obce sociální službu realizuje. Dále může žadatel doložit vyjádření
obce I. typu, v jejíž lokalitě sociální služba působí. V rámci hodnocení Žádosti o zařazení
do základní sítě kraje je zohledněno vyjádření obce. Formulář pro vyjádření obce k potřebnosti
sociální služby v regionu je zveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz v sekci:
Sociální péče – Plánování a síť sociálních služeb – Základní síť sociálních služeb.
11. Další případy spojené s podáním Žádosti o zařazení do základní sítě kraje u sociálních služeb
zařazených do Základní sítě kraje:
-

poskytovatel zřizuje další místo poskytování – pokud se jedná o místo poskytování v jiném
regionu kraje, doporučuje se v rámci evidence v Základní síti kraje k novému místu
poskytování přiřadit nový identifikátor;

-

poskytovatel navyšuje kapacitu sociální služby – navýšení sociální služby musí být v souladu
s AP na daný rok.

12. Případy spojené s podáním Žádosti o změnu úvazků u sociální služby zařazené
do základní sítě kraje.
12.1 V případě, kdy poskytovatel mění průměrný přepočtený úvazek sociální služby na další
období aktualizace, je povinen podat Žádost o změnu úvazků současně s výzvou pro podávání
žádostí.
13. Časový harmonogram aktualizace Základní sítě kraje

1. kolo
Proces

Termín

30 dní před lhůtou pro ukončení
Výzva k podávání Žádostí o zařazení do základní sítě kraje
podávání
Žádostí
o
zařazení
a Žádostí o změnu úvazků
do základní sítě kraje
Podávání Žádostí o zařazení do základní sítě kraje a Žádostí 1. března - 31. března
o změnu úvazků
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Formální posouzení Žádostí o zařazení do základní sítě kraje

průběžně v době podávání Žádostí
o zařazení do základní sítě kraje

Monitoring sociální služby u poskytovatele, který žádá
duben, květen
o zařazení do Základní sítě kraje
Posouzení Žádostí o zařazení do základní sítě kraje a Žádostí
o změnu úvazků pracovní skupinou odboru SV, vypracování květen
návrhu Základní sítě kraje
Projednání Základní sítě kraje v Komisi sociální a zdravotní
Rady Ústeckého kraje a ve Výboru pro zdravotnictví květen, červen
a sociální věci Zastupitelstva Ústeckého kraje
Schválení Základní sítě kraje Radou Ústeckého kraje
květen, červen
a Zastupitelstvem Ústeckého kraje
Zveřejnění výsledků na webových stránkách Ústeckého kraje

do 10 pracovních dnů od schválení
Zastupitelstvem Ústeckého kraje

2. kolo
Termín

Proces

30 dní před lhůtou pro ukončení
Výzva k podávání Žádostí o zařazení do základní sítě kraje
podávání
Žádostí
o
zařazení
a Žádostí o změnu úvazků
do základní sítě kraje
Podávání Žádostí o zařazení do základní sítě kraje a Žádostí
1. srpna - 31. srpna
o změnu úvazků
Formální posouzení Žádostí o zařazení do základní sítě kraje

průběžně v době podávání Žádostí
o zařazení do základní sítě kraje

Monitoring sociální služby u poskytovatele, který žádá
o zařazení do Základní sítě kraje

září, říjen

Posouzení Žádostí o zařazení do základní sítě kraje a Žádostí
o změnu úvazků pracovní skupinou odboru SV, vypracování říjen
návrhu Základní sítě kraje
Projednání Základní sítě kraje v Komisi sociální a zdravotní
Rady Ústeckého kraje a ve Výboru pro zdravotnictví a sociální listopad, prosinec
věci Zastupitelstva Ústeckého kraje
Schválení Základní sítě kraje Radou Ústeckého kraje
listopad, prosinec
a Zastupitelstvem Ústeckého kraje
Zveřejnění výsledků na webových stránkách Ústeckého kraje

do 10 pracovních dnů od schválení
Zastupitelstvem Ústeckého kraje
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V.

Podávání žádostí

1. Žádosti o zařazení do základní sítě kraje a Žádosti o změnu úvazků jsou přijímány v termínu
stanoveném časovým harmonogramem, viz výše. Žádosti lze podat na podatelně KÚÚK, poštou
nebo elektronicky. Pro podávání žádostí poštou nebo osobně na podatelnu je rozhodující razítko
přijetí podatelnou KÚÚK. Na žádosti doručené po termínu podávání žádostí nebude brán zřetel.
2. Žadatel podává žádost samostatně na každý identifikátor sociální služby.
3. Po přijetí Žádosti o zařazení do základní sítě kraje bude provedena formální kontrola Žádosti
o zařazení do základní sítě kraje, tj. podání Žádosti o zařazení do základní sítě kraje ve stanoveném
termínu, řádné vyplnění Žádosti o zařazení do základní sítě kraje, dodání vyjádření obce
k potřebnosti sociální služby v regionu. Jestliže kraj shledá nedostatky, vyzve žadatele k doplnění.
Pokud žadatel nedostatky neodstraní do lhůty stanovené zástupcem odboru sociálních věcí KÚÚK,
bude Žádost o zařazení do základní sítě kraje z procesu hodnocení Žádostí o zařazení do základní
sítě kraje vyřazena.

VI.

Hodnocení podaných Žádostí o zařazení do základní sítě kraje

1. Na zařazení sociální služby do Základní sítě kraje není právní nárok.
2. Na základě podané Žádosti o zařazení do základní sítě kraje bude proveden v místě poskytování
sociální služby monitoring pracovníky KÚÚK, v rámci kterého bude sociální služba hodnocena
podle hodnotících parametrů. Pracovníci KÚÚK vykonávající monitoring sociální služby pořídí
fotodokumentaci prostorů poskytování sociální služby jako podklad pracovní skupině odboru SV,
která následně Žádost o zařazení do základní sítě kraje hodnotí.
3. Při posuzování Žádosti o zařazení do základní sítě kraje je sledován soulad údajů uvedených
v Žádosti o zařazení do základní sítě kraje s údaji v OKslužby - registr a Katalogu sociálních služeb
v Ústeckém kraji, pokud je sociální služba v Katalogu sociálních služeb v Ústeckém kraji
registrována.
4. U sociálních služeb žádajících o zařazení do Základní sítě kraje opakovaně není podmínkou
vykonat monitoring, pokud poskytovatel žádal o zařazení do Základní sítě kraje již v předchozím
kole aktualizace Základní sítě kraje. Údaje pro hodnocení sociální služby budou čerpány ze Žádosti
o zařazení do základní sítě kraje a dalších doložených a dostupných podkladů. Poskytovatel
sociální služby může být písemně vyzván k doplnění údajů Žádosti o zařazení do základní sítě
kraje.
5. Hodnotící parametry představují souhrn měřítek a požadavků, které musí každá sociální služba
naplňovat, aby mohla být zařazena do Základní sítě kraje.
6. Sociální službu hodnotí pracovní skupina odboru SV ve spolupráci s obcemi podle následujících
parametrů (viz přehled v příloze č.1):
6.1 Parametr potřebnosti
a) Soulad se strategickými dokumenty Ústeckého kraje
Sociální služba je v souladu se společnými cíli uvedenými v SPRSS. U pobytové služby
sociální péče žádající o zařazení do Základní sítě kraje se posuzuje její kapacita. V souladu
se strategiemi Ústeckého kraje v sociální oblasti budou podporovány pobytové služby sociální
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péče domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem s maximální kapacitou do 25 lůžek
v jednom objektu. V souladu s doporučeným postupem č. 2/2016 „Materiálně-technický
standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“ vydaným MPSV budou
podporovány pobytové služby sociální péče následovně: chráněné bydlení s maximální
kapacitou 12 klientů v jedné budově, domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní
stacionáře s maximální kapacitou 12 klientů v jedné budově s nižší mírou podpory, v případě
vysoké míry podpory je max. 18 klientů.
b) Soulad s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb
Sociální služba je v souladu s AP na daný rok, tj. v AP je vydefinována potřebnost sociální
služby v regionu. V případě nesouladu sociální služby s AP nebude sociální služba dále
posuzována a proces hodnocení bude ukončen.
c) Stanovisko obce k potřebnosti sociální služby
Odůvodněné stanovisko obce k potřebnosti sociální služby, včetně vyjádření finanční podpory
sociální služby obcí. Neodůvodněné stanovisko nebude akceptováno.
6.2 Parametr dostupnosti
a) Časová dostupnost sociální služby
Sociální služba je v souladu s časovou dostupností se SPRSS uvedenou v popisu optimálního
modelu služby. Zároveň je sociální služba časově dostupná podle specifických požadavků
cílové skupiny, pro kterou je sociální služba určena.
b) Místní dostupnost sociální služby
Sociální služba je dosažitelná v místech, kde se okruh osob, pro který je sociální služba určena,
nachází.
6.3 Parametr efektivity
a) Vytíženost sociální služby
Ambulantní a terénní forma služby: počet hodin věnovaných přímé péči jedním pracovníkem
v rámci jeho pracovní doby, tj. propočet plánovaného počtu hodin k zajištění základních
činností na úvazek pracovníka v přímé péči na den na základě údajů uvedených v Žádosti
o zařazení do základní sítě kraje. Přihlíženo bude též k údajům vykázaným v Katalogu
sociálních služeb v Ústeckém kraji.
Pokud je vytíženost sociální služby v intervalu 100–80 %, obdrží sociální služba 10 bodů.
V případě, kdy je vytíženost sociální služby v intervalu 79–50 %, obdrží sociální služba 5 bodů.
Při vytíženosti pod 50 % sociální služba neobdrží body.
Pobytová forma služby: hodnocení vytíženosti na základě obložnosti.
Pokud je obložnost sociální služby v intervalu 100–85 %, obdrží sociální služba 10 bodů.
V případě, kdy je obložnost sociální služby v intervalu 84–50 %, obdrží sociální služba 5 bodů.
Při obložnosti pod 50 % sociální služba neobdrží body.
b) Personální zajištění služby
Personální zajištění služby je v souladu se SPRSS a AP na daný rok. Současně se posuzuje
přiměřené personální zajištění v návaznosti na okamžitou kapacitu služby a její časovou
dostupnost.
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Při monitoringu sociální služby je pouze zjišťováno personální zajištění, dále o tomto
parametru rozhoduje pracovní skupina odboru SV.
6.4 Parametr nákladovosti
a) Přiměřené náklady dle SPRSS
Ambulantní a terénní forma služby: hodnocení na základě nákladovosti služby na pracovní
úvazek (zahrnují se všichni zaměstnanci). Výpočet nákladovosti služby na pracovní úvazek
vychází z dat uvedených v Žádosti o zařazení do základní sítě kraje. Takto přepočtené náklady
jsou porovnány se SPRSS. Dále je přihlíženo i k celkové struktuře nákladů v porovnání
se SPRSS (personální, provozní a ostatní náklady).
Pobytová forma služby: hodnocení na základě nákladovosti služby na lůžko. Výpočet
nákladovosti služby na lůžko vychází z dat uvedených v Žádosti o zařazení do základní sítě
kraje. Takto přepočtené náklady jsou porovnány se SPRSS. Dále je přihlíženo i k celkové
struktuře nákladů v porovnání se SPRSS (personální, provozní a ostatní náklady).
Tolerance pro získání maximálního počtu bodů je v intervalu +14 % až -15 % od vypočtené
hodnoty pro danou sociální službu. Pokud je nákladovost sociální služby nižší než spodní
hranice intervalu, sociální služba obdrží polovinu bodů. Sociální služba body neobdrží
v případě, že je nákladovost sociální služby vyšší než stanoví horní hranice intervalu.
b) Zajištění vícezdrojového financování
Zdroje financování organizace zahrnují i jiné veřejné zdroje než je dotace MPSV
prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje, přičemž tyto jiné zdroje tvoří nejméně 8 %
z celkových plánovaných nákladů na provoz sociální služby na 1 kalendářní rok.
c) Jiné veřejné zdroje
Do jiných veřejných zdrojů se zahrnují zejména finanční prostředky ze státního rozpočtu
(vyjma dotace MPSV prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje), z rozpočtu Ústeckého kraje,
od ostatních krajů, z rozpočtů obcí, dotace z fondů EU a další veřejné zdroje (např. příspěvky
od Úřadů práce či Úřadu vlády ČR).
6.5 Další hodnocené parametry
Dodržování podmínek a povinností, např. ve vazbě:
-

na výsledky kontroly registračních podmínek,

-

na výsledky inspekce poskytování sociálních služeb,

-

na správní delikty,

-

na výsledky kontroly u individuálních projektů,

-

na vykazování dat dle Zákona o sociálních službách,

-

na vyúčtování dotací v řádném termínu,

-

na Metodiku a Smlouvu na základě veřejnosprávní kontroly dle zákona 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Při neplnění podmínek nebo porušení povinností ve vazbě na výše vyjmenované oblasti
organizace obdrží minusové body v rámci jednotlivých parametrů. Posuzováno je období
předcházejících 12 měsíců od posouzení Žádosti o zařazení do základní sítě kraje pracovní
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skupina odboru SV, přičemž rozhodující je termín ukončení kontroly, v případě správního
deliktu rozhoduje nabytí právní moci rozhodnutí.
7. Žádost o zařazení do základní sítě kraje je posouzena systémem bodů uvedených v příloze č. 1.
8. Hodnocení Žádosti o zařazení do základní sítě kraje:
a) pokud je Žádost o zařazení do základní sítě kraje ohodnocena 52 a více body, doporučí pracovní
skupina odboru SV sociální službu k zařazení do Základní sítě kraje,
b) pokud je Žádost o zařazení do základní sítě kraje ohodnocena 51 a méně body, nedoporučí
pracovní skupina odboru SV sociální službu k zařazení do Základní sítě kraje,
c) v případě hodnocení Žádosti o zařazení do základní sítě kraje nové sociální služby, která
nezahájila svou činnost, je u sociální služby hodnocen zejména parametr potřebnosti (především
soulad s AP na daný rok) a parametr dostupnosti. V případě zařazení nové sociální služby
do Základní sítě kraje je v místě poskytování sociální služby proveden monitoring pracovníky
KÚÚK zpravidla do šesti měsíců od zahájení poskytování sociální služby. Pokud bude při tomto
monitoringu zjištěna nízká vytíženost, může odborná pracovní skupina SV doporučit monitoring
i v dalším kole aktualizace Základní sítě kraje. Vykonání monitoringu však není podmínkou,
dostačující je hodnocení sociální služby na základě dostupných podkladů. Poskytovatel sociální
služby bude poté vyzván k doložení požadovaných dat o sociální službě.
9. Na základě získaných informací z monitoringu sociální služby, zkušeností, místní znalosti členů
může doporučit pracovní skupina odboru SV orgánům kraje rozhodnout o nezařazení sociální
služby, i když sociální služba splňuje body pro zařazení do Základní sítě kraje.
10. Odborná pracovní skupina odboru SV může hlasovat o zařazení či nezařazení sociální služby
do Základní sítě kraje per rollam, tj. elektronicky.
11. Změny v Základní síti kraje budou vždy řešeny individuálně s ohledem na specifika dané
konkrétní situace. O změnách v Základní síti kraje rozhodne Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
Na základě uskutečněných změn v Základní síti kraje bude poskytovatelům sociálních služeb
vydán dodatek k Pověření. Sociálním službám nově zařazeným do Základní sítě kraje bude vydáno
Pověření.
12. Žadatel o procesu zařazování sociální služby do Základní sítě kraje není písemně informován.
Do 10 pracovních dnů od schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje je na webových stránkách
www.kr-ustecky.cz zveřejněna Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje, pokud zde sociální
služba není uvedena, nebyla do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje zařazena.
13. Sociální služby nezařazené v Základní síti kraje jsou evidovány v seznamu s názvem „Služby
nezařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018“. Tento
seznam je neveřejný a slouží pouze pro tvorbu AP na daný rok. Kapacity těchto sociálních služeb
jsou zapracovány v AP na daný rok.

VII.

Hodnocení podaných Žádostí o změnu úvazků

1. Žádosti o změnu úvazků budou projednány na odborné pracovní skupině odboru SV.
2. Posuzuje se, zda je personální zajištění služby v souladu se SPRSS a AP na daný rok. Současně
se posuzuje přiměřené personální zajištění v návaznosti na okamžitou kapacitu služby a její
časovou dostupnost.
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3. Odborná pracovní skupina odboru SV může hlasovat o zařazení či nezařazení sociální služby
do Základní sítě kraje per rollam, tj. elektronicky.

VIII.

Povinnosti poskytovatele zařazeného v Základní síti kraje

1. Poskytovatel je povinen poskytovat sociální službu v souladu s platnými právními předpisy,
s Pověřením, s Metodikami, Smlouvami a Metodikou zajištění sítě.
2. Poskytovatel je povinen umožnit výkon monitoringu a veřejnosprávní kontroly pracovníkům
KÚÚK.
3. Poskytovatel je povinen sdělovat informace související s procesem plánování sociálních služeb
a koordinací Základní sítě kraje podle požadavků KÚÚK.
4. Poskytovatel je povinen registrovat se v Katalogu sociálních služeb v Ústeckém kraji, v případě
změny v něm aktualizovat uvedené údaje a do 31. 7. daného roku vyplnit výkaznictví
registrovaných sociálních služeb, na něž bylo poskytovateli vydáno rozhodnutí o registraci.
5. Poskytovatel sociální služby je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí KÚÚK
o změně údajů sociální služby prostřednictvím Formuláře hlášení změn, a to s ohledem
na povinnost stanovenou Metodikami a Smlouvami nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém tato změna nastala:
- změny v rozpočtu sociální služby,
- změna bankovního účtu.
Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení, e-mailové
adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace
sociální služby jsou přebírány z údajů povinně hlášených dle zákona o sociálních službách
(na oddělení sociálních služeb - registrace odboru sociálních věcí KÚÚK). Poskytovatel
registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně informovat odbor sociálních věcí, oddělení
plánování a rozvoje služeb KÚÚK o všech výše uvedených změnách.
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení možného
rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory s vnitřním trhem je
předmětem hlášení změny v průběžném přehledu a závěrečném vyúčtování vyjma nahlášení
finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.

IX.

Monitoring a veřejnosprávní kontrola ze strany Ústeckého kraje

1. Na základě shora uvedených povinností poskytovatele zařazeného v Základní síti kraje je prováděn
monitoring a veřejnosprávní kontrola.
2. Monitoring a veřejnosprávní kontrola je prováděna v samostatné působnosti kraje v souladu
s Pověřením, Metodikou, Smlouvou a Metodikou zajištění sítě. V rámci monitoringu je sociální
služba posuzována podle parametrů definovaných Metodikou zajištění sítě.
3. Monitoring a veřejnosprávní kontrola směřuje především na ověření efektivity a hospodárnosti
poskytovaných sociálních služeb, dále pak na ověření rozsahu služby, místní a časové dostupnosti,
dodržování povinností vyplývajících ze smluvních závazků, kvantitativních dat o sociální službě.
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4. Monitoring a veřejnosprávní kontrola sociálních služeb zařazených v Základní síti kraje probíhá
v průběhu celého roku.
5. V případě monitoringu u sociální služby zařazené do Základní sítě kraje si Ústecký kraj vyžádá
vyjádření obcí k potřebnosti sociální služby v regionu.
6. V případě nesplnění parametrů hodnocení sociální služby během monitoringu navrhne pracovní
skupina odboru SV orgánům kraje vyřazení sociální služby ze Základní sítě kraje.

X.

Vyřazení sociální služby ze Základní sítě kraje

1. Poskytovatel je vyřazen ze Základní sítě kraje:
a) zrušením registrace sociální služby,
b) neplněním povinností stanovených v platných právních přepisech, v Pověření, v Metodikách,
Smlouvách a Metodice zajištění sítě,
c) v případě nesplnění parametrů hodnocení sociální služby během monitoringu.
2. Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o vyřazení sociální služby ze Základní sítě kraje
a odebrání Pověření na nejbližším zasedání. Následně bude poskytovatel o této skutečnosti písemně
informován.

XI.

Úprava rozsahu sociální služby

1. Dle bodu 5.6 Pověření může poskytovatel požádat Ústecký kraj o úpravu rozsahu sociální služby
stanovený v příloze A Pověření, jestliže nebude zajištěno financování sociální služby ve výši
alespoň 90 % vypočtené vyrovnávací platby z veřejných zdrojů (např. stát, kraj, obce),
za předpokladu potřebnosti sociální služby.
2. Žádost o úpravu rozsahu sociální služby podává poskytovatel na předepsaném formuláři
uveřejněném na webových stránkách: www.kr-ustecky.cz.
3. Žádost lze podat elektronicky na e-podatelna@kr-ustecky.cz, přes datovou schránku Ústeckého
kraje, osobně na podatelnu KÚÚK nebo poštou na adresu KÚÚK.
4. Žádost o úpravu rozsahu sociální služby posuzují pracovníci KÚÚK na základě předložené
žádosti. Poskytovatel obdrží písemné vyrozumění o schválení či neschválení žádosti o úpravu
rozsahu sociální služby.
5. Žádost o úpravu rozsahu sociální služby nebude zapracována do Základní sítě kraje. Změna
rozsahu sociální služby je platná po celý rok, pokud poskytovatel neobdrží další finanční
prostředky na sociální službu, a lze ji podat zpětně od 1. 1. daného roku.
6. Úprava rozsahu sociální služby musí být v souladu s registrací sociální služby.
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XII.

Vyjádření kraje

1. Sociálním službám zařazeným do Základní sítě kraje vydává ÚK souhlasné stanovisko
subjektu k podávaným projektům v rámci Evropského sociálního fondu, apod. Souhlasné
stanovisko se vydává na kapacitu uvedenou v aktuálně platné Základní síti kraje.
2. Sociálním službám nezařazeným do Základní sítě kraje (nové sociální služby, stávající sociální
služby, sociální služby žádající o navýšení kapacity) může vydat ÚK souhlasné stanovisko
subjektu k podávaným projektům v rámci Evropského sociálního fondu, apod. ve struktuře:
 zda poskytovatel podal Žádost o zařazení do Základní sítě kraje,
 zda je požadovaná kapacita sociální služby v souladu s potřebností v AP na daný rok,
 konečné rozhodnutí o zařazení či nezařazení sociální služby do Základní sítě kraje
navazuje na schválení Základní sítě kraje Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
3. Sociální služby, které nejsou v souladu se Základní sítí kraje, obdrží negativní stanovisko
subjektu k podanému projektu.
4. U poskytovatelů žádajících o souhlasné stanovisko subjektu na plánovanou (neexistující)
sociální službu rozhoduje o vydání a znění stanoviska Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

XIII.

Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje

1. V návaznosti na realizaci projektů poskytovatelů sociálních služeb v rámci Operačního
programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) a jiných evropských zdrojů Ústecký kraj zřizuje
tzv. rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Rozvojová síť kraje“).
2. Sociální služby budou zařazeny do Rozvojové sítě kraje po dobu finanční podpory z výše
uvedených zdrojů. Sociálním službám bude vydáno tzv. podmíněné Pověření, které bude
obsahovat rozsah a obsah sociální služby. Donátor sociální služby přistoupí k podmíněnému
Pověření, vypočte a vydá výši vyrovnávací platby sociální služby.
3. Pro možné vstoupení do Rozvojové sítě kraje budou optimální kapacity v AP vydefinovány
na daný rok samostatně.
4. V případě, že poskytovatel bude do OPZ vstupovat s kapacitou sociální služby již zařazenou
do Základní sítě kraje, a zároveň bude chtít kapacitu navyšovat pro potřeby realizace projektu,
dočasně bude celá kapacita služby zařazena do Rozvojové sítě kraje. Po ukončení projektu
bude původní kapacita sociální služby opět zařazena v Základní síti kraje, navýšená kapacita
do Základní sítě kraje zahrnuta nebude.
5. Výzvu pro podávání žádostí o zařazení do Rozvojové sítě kraje vyhlásí Ústecký kraj spolu
s výzvou pro podávání žádostí do Základní sítě kraje.
6. Žadatel je povinen přiložit k Žádosti o zařazení do Rozvojové sítě kraje vyjádření obce
s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem k potřebnosti sociální služby
v regionu, pokud na území obce sociální službu realizuje. Dále může žadatel doložit vyjádření
obce I. typu, v jejíž lokalitě sociální služba působí. V rámci hodnocení Žádosti o zařazení
do Rozvojové sítě je zohledněno vyjádření obce.
7. Na základě podané Žádosti o zařazení sociální služby do Rozvojové sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje hodnotí pracovní skupina odboru SV sociální službu podle následujících
parametrů:
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7.1 Parametr potřebnosti
a) Soulad se strategickými dokumenty Ústeckého kraje
Sociální služba je v souladu se společnými cíli uvedenými v SPRSS. U pobytové služby
sociální péče žádající o zařazení do Rozvojové sítě kraje se posuzuje její kapacita. V souladu
se strategiemi Ústeckého kraje v sociální oblasti budou podporovány pobytové služby sociální
péče domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem s maximální kapacitou do 25 lůžek
v jednom objektu. V souladu s doporučeným postupem č. 2/2016 „Materiálně-technický
standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“ vydaným MPSV budou
podporovány pobytové služby sociální péče následovně: chráněné bydlení s maximální
kapacitou 12 klientů v jedné budově, domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní
stacionáře s maximální kapacitou 12 klientů v jedné budově s nižší mírou podpory, v případě
vysoké míry podpory je max. 18 klientů.
b) Soulad s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb
Sociální služba je v souladu s AP na daný rok, tj. v AP je vydefinována potřebnost sociální
služby v regionu. V případě nesouladu sociální služby s AP nebude sociální služba dále
posuzována a proces hodnocení bude ukončen.
c) Stanovisko obce k potřebnosti sociální služby
Odůvodněné stanovisko obce k potřebnosti sociální služby. Neodůvodněné stanovisko nebude
akceptováno.
7.2 Parametr dostupnosti
a) Časová dostupnost sociální služby
Sociální služba je v souladu s časovou dostupností se SPRSS uvedenou v popisu optimálního
modelu služby. Zároveň je sociální služba časově dostupná podle specifických požadavků
cílové skupiny, pro kterou je sociální služba určena.
b) Místní dostupnost sociální služby
Sociální služba je dosažitelná v místech, kde se okruh osob, pro který je sociální služba určena,
nachází.
7.3 Parametr efektivity
a) Personální zajištění služby
Personální zajištění služby je v souladu se SPRSS a AP na daný rok. Současně se posuzuje
přiměřené personální zajištění v návaznosti na okamžitou kapacitu služby a její časovou
dostupnost.
Při monitoringu sociální služby je pouze zjišťováno personální zajištění, dále o tomto
parametru rozhoduje pracovní skupina odboru SV.
8. Sociální služba žádající o vstup do Rozvojové sítě kraje musí splnit výše uvedené parametry, aby
byla do Rozvojové sítě kraje zařazena. Návrh pracovní skupiny odboru SV o zařazení sociální
služby do rozvojové sítě kraje schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
9. Sociální služby po ukončení finanční podpory z evropských zdrojů mohou žádat o vstup
do Základní sítě kraje dle podmínek Metodiky zajištění sítě.
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Přílohy:
Příloha č. 1 – Hodnotící kritéria
Příloha č. 2 – Žádost o změnu průměrných přepočtených úvazků sociální služby
Příloha č. 3 – Žádost o zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
Příloha č. 4 – Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby
Příloha č. 5 – Výzva k podávání Žádostí
Příloha č. 6 – Žádost o úpravu rozsahu sociální služby – VZOR
Příloha č. 7 – Žádost o zařazení sociální služby do Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
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Příloha č. 1

Hodnotící parametry

Parametr potřebnosti
Hodnocení

Bodové
hodnocení

ANO

5

NE

0

Soulad s Akčním plánem rozvoje
sociálních služeb na daný rok

ANO

5

NE

0

Souhlasné stanovisko obce k potřebnosti
sociální služby

ANO

5

NE

0

Kritérium

Maximální
počet bodů

1. Soulad se SPRSS

2.

3.

15

Parametr dostupnosti
Hodnocení

Bodové
hodnocení

Odpovídající časová dostupnost sociální
služby

ANO

5

NE

0

Odpovídající místní dostupnost sociální
služby

ANO

5

NE

0

Kritérium

1.

Maximální
počet bodů

10
2.

Parametr efektivity
Kritérium

1. Vytíženost služby

Hodnocení

Bodové
hodnocení

ANO

10

ČÁSTEČNĚ

5

NE

0

PŘIMĚŘENÉ

10

NEPŘIMĚŘENÉ

0

2. Personální zajištění služby

Maximální
počet bodů

20

Parametr nákladovosti
Kritérium

1. Přiměřené náklady dle SPRSS

Hodnocení

Bodové
hodnocení

+10% až -15%

10

NIŽŠÍ

5

VYŠŠÍ

0

ANO

5

NE

0

0

0

1

2

2-3

4

4 a více

6

Maximální
počet bodů

2. Zajištění vícezdrojového financování

3. Jiné veřejné zdroje
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Další hodnocené parametry
Hodnocení

Bodové
hodnocení

Porušení povinností ve vazbě na výsledky
kontroly registračních podmínek

ANO

-3

NE

0

Porušení povinností ve vazbě na výsledky
inspekce poskytování sociálních služeb

ANO

-3

NE

0

Porušení povinností ve vazbě na správní
delikty

ANO

-3

NE

0

Porušení povinností ve vazbě na výsledky
kontroly u individuálních projektů

ANO

-3

NE

0

Porušení povinností ve vazbě
5. na vykazování dat dle Zákona o sociálních
službách

ANO

-3

NE

0

Porušení povinností ve vazbě
na vyúčtování dotací v řádném termínu

ANO

-3

NE

0

ANO

-3

NE

0

Kritérium

1.

2.

3.

4.

6.

Porušení povinností ve vazbě na Metodiku
pro poskytování finanční podpory a
7.
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
na podporu sociálních služeb

Maximální
počet bodů

0

Příloha č. 2

Žádost o změnu průměrných přepočtených úvazků sociální služby

Údaje o poskytovateli sociální služby
Název poskytovatele
Adresa poskytovatele
IČ
Jméno
Statutární orgán
oprávněný
k jednání za
organizaci

Funkce
E-mail
Telefon

Právní forma
Rozhodnutí
o registraci

Datum
právní moci
Účinnost od

Údaje o sociální službě
Identifikátor sociální služby
Druh sociální služby

1

Údaje jsou platné v souladu s výzvou k podávání žádostí od … do …

Údaje k personálnímu zajištění sociální služby
Průměrný
přepočtený
úvazek

Pracovní pozice

Z toho nákup
služeb

Poznámka

CELKEM pracovníci v přímé
péči
Sociální pracovníci
Pracovníci v sociálních službách
Zdravotničtí pracovníci
Pedagogičtí pracovníci
Manželští a rodinní poradci
a další odborní pracovníci

Zdůvodnění změny:

Osoba odpovědná za zpracování žádosti
Příjmení, Jméno, titul

V

E-mail

Dne

Telefon

Datum vyplnění

Podpis statutárního orgánu:

Žádost lze podat elektronicky, osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, nebo zaslat poštou na Odbor sociálních
věci Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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Příloha č. 3

Žádost o zařazení sociální služby do Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje

Údaje o poskytovateli sociální služby
Název poskytovatele
Adresa poskytovatele
IČ
Jméno
Statutární orgán
oprávněný
k jednání za
organizaci

Funkce
E-mail
Telefon

Právní forma
Registrace

Datum
právní moci
Účinnost od

Žádost o zařazení nové sociální služby
Žádost o zařazení stávající sociální služby

Druh žádosti:
(nehodící se škrtněte)

Žádost o změnu kapacity sociální služby zařazené
v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje
Žádost o nové místo poskytování sociální služby
zařazené v Základní síti sociálních služeb Ústeckého
kraje

1

Údaje o sociální službě
Identifikátor sociální služby
Druh sociální služby
Forma poskytování služby
Okamžitá kapacita
individuální (u pobytové
formy – počet lůžek)
Okamžitá kapacita skupinová
Místa realizace služby
Okruh osob (cílová skupina)
služby
Popis nepříznivé sociální
situace, kterou chcete řešit
poskytováním sociální služby
(max. 15 řádků)

Popis realizace služby
(max. 15 řádků,
včetně popisu časové dostupnosti)

Dopady absence služby
v Základní síti kraje
(max. 10 řádků)
Forma a způsob zjištění
potřebnosti
(max. 10 řádků)
Podnět ke vzniku nové služby
(max. 10 řádků)
Důvod navýšení kapacity
služby (pokud služba kapacitu
nenavyšuje, toto pole
nevyplňuje)
Důvod zřízení nového místa
poskytování (pokud služba
nové místo poskytování
nezřizuje, toto pole
nevyplňuje)

2

Kvantifikace sociální služby*
Ambulantní a terénní forma
Indikátor

Předchozí rok
Uveďte období:

Současný rok
Uveďte období:

Provozní doba – celkový počet dnů
v roce
Provozní doba – celkový počet
hodin/týden
Počet unicitních klientů
Počet kontaktů
Celkový čas kontaktů v hodinách
Počet intervencí
Celkový čas intervencí v hodinách
Čas strávený na cestě, přípravou
a zápisy
Komentář
Pobytová forma
Indikátor

Předchozí rok
Uveďte období:

Současný rok
Uveďte období:

Počet lůžek
Počet unicitních klientů
Počet dnů poskytování služby
v roce
Celkový využitý počet lůžkodnů
*Údaje obsažené v kvantifikaci sociální služby musí být v souladu s kapacitou a personálním
zajištěním sociální služby.
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Údaje k personálnímu zajištění sociální služby
Pracovní pozice

Počet
fyzických osob

Přepočtený
úvazek

Poznámka

CELKEM pracovníci v přímé
péči
Sociální pracovníci
Pracovníci v sociálních službách
Zdravotničtí pracovníci
Pedagogičtí pracovníci
Manželští a rodinní poradci a
další odborní pracovníci
CELKEM ostatní pracovníci
Vedoucí pracovníci
(ředitel, vedoucí služby, …)
Administrativní pracovníci
(ekonom, účetní, asistentka,
projektový manažer, …)
Ostatní pracovníci
(řidič, údržba, vrátný, úklid, …)
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Rozpočet sociální služby
Nákladová položka

Plánované
náklady
na současný
rok

Plánované
náklady
na následující
rok

Komentář

Náklady celkem
1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů) celkem
1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI
(VČETNĚ ODVODŮ) celkem
1.1.1. Pracovní smlouvy
1.1.2. Dohody o pracovní činnosti
1.1.3. Dohody o provedení práce
1.1.4. Jiné osobní náklady*
1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ
ODVODŮ) celkem
1.2.1. Pracovní smlouvy
1.2.2. Dohody o pracovní činnosti
1.2.3. Dohody o provedení práce
1.2.4. Jiné osobní náklady*
2. DLOUHODOBÝ MAJETEK celkem
2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč
2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč
3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY celkem
3.1. Potraviny
3.2. Kancelářské potřeby
3.3. Pohonné hmoty
3.4. Léky a zdravotnický materiál
3.5. Jiné spotřebované nákupy*
4. ENERGIE celkem
4.1. Elektřina
4.2. Plyn
4.3. Vodné a stočné
4.4. Jiné*
5. SLUŽBY celkem
5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje
5.2. Nájemné
5.3. Právní a ekonomické služby
5.4. Školení a kurzy
5.5. Opravy a udržování
5.6. Cestovní náhrady
5.7. Inzerce, reklama, propagace
5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo HPP, DPP, DPČ)
5.9. Ostatní pracovníci (mimo HPP, DPP, DPČ)
5.10. Jiné služby*
6. DANĚ A POPLATKY celkem
*blíže specifikujte v komentáři
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Údaje k nákladovosti a financování sociální služby na současný rok
Plánovaný roční rozpočet
Dotace MPSV prostřednictvím ÚK
Plánované zdroje

Dotace Ústeckého kraje
Dotace od obce

tj. rozdělení plánovaného
ročního rozpočtu mezi
plánované zdroje
financování

Příspěvek zřizovatele
Příspěvky od Úřadu práce ČR
Úhrady od uživatelů služby
Fondy zdravotních pojišťoven

Jiné zdroje (uveďte jaké)

Údaje k nákladovosti a financování sociální služby na následující rok
Plánovaný roční rozpočet
Dotace MPSV prostřednictvím ÚK
Plánované zdroje

Dotace Ústeckého kraje
Dotace od obce

tj. rozdělení plánovaného ročního
rozpočtu mezi plánované zdroje
financování

Příspěvek zřizovatele
Příspěvky od Úřadu práce ČR
Úhrady od uživatelů služby
Fondy zdravotních pojišťoven

Jiné zdroje (uveďte jaké)
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Osoba odpovědná za zpracování žádosti
Příjmení, Jméno, titul

E-mail

Telefon

Datum vyplnění

Tímto čestně prohlašuji, že v Žádosti o zařazení sociální služby do Základní sítě kraje, byly uvedeny
přesné, pravdivé a úplné údaje. Pokud by uvedené informace byly shledány jako nepravdivé, bude
Žádost o zařazení sociální služby do Základní sítě kraje vyřazena a nebude dále posuzována.

V

Dne

Podpis statutárního orgánu:

Žádost lze podat elektronicky, osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, nebo zaslat poštou na Odbor sociálních
věci Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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Příloha č. 4

Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v regionu
Formulář vyplní kompetentní pracovník obce (např. koordinátor plánování rozvoje sociálních služeb)
Údaje o poskytovateli, kterému obec vydává vyjádření
Název poskytovatele
IČ
Identifikátor sociální
služby
Druh sociální služby

Obec, která vyjádření
vydává
Typ obce

Zdůvodnění potřebnosti
sociální služby obcí
Soulad sociální služby
s komunitním plánem obce
(název dokumentu, číslo a název
opatření/priority )

Spolupráce poskytovatele
sociální služby s obcí
Záměr spolufinancování
sociální služby obcí –
ANO/NE
(v případě ANO, uveďte
předpokládanou výši finanční
podpory)

Vyjádření obce
Další informace
k vyjádření

Tímto potvrzujeme, že podporujeme/nepodporujeme* zařazení
sociální služby do Základní/Rozvojové* sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje.

Příjmení, jméno a titul
kompetentní osoby
Pracovní pozice
kompetentní osoby
Kontakt (e-mail, telefon)
Datum a podpis
*nehodící se vymažte

V případě žádosti o zařazení sociální služby do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
a/nebo rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje poskytovatel sociální služby předloží obci
zpracovanou Žádost o zařazení sociální služby do základní/rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého
kraje podepsanou statutárním orgánem. Kompetentní pracovník obce stvrzuje svým podpisem
na tomto formuláři prostudování přiložené žádosti.
V případě vyjádření obce k sociální službě již zařazené do Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje dle článku IX. Monitoring a veřejnosprávní kontrola ze strany Ústeckého kraje
Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje se nevyžaduje po poskytovateli sociální
služby předložení Žádosti o zařazení do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Obec
se označením „podporujeme/nepodporujeme zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje“ vyjadřuje k ponechání sociální služby v Základní síti kraje či vyřazení
sociální služby ze Základní sítě kraje.

Příloha č. 5

Výzva k podávání žádostí
a) o zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého
kraje
b) o zařazení sociální služby do Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého
kraje
c) o změnu průměrných přepočtených úvazků sociální služby

Ústecký kraj v souladu s Metodikou zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje vyhlašuje výzvu
k podávání Žádostí o zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
(dále jen „Žádost o zařazení do základní sítě kraje“), Žádostí o zařazení sociální služby
do Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Žádost o zařazení do rozvojové sítě
kraje“) a Žádostí o změnu průměrných přepočtených úvazků sociální služby (dále jen „Žádost
o změnu úvazků“), a to v souladu s prioritami a cíli stanovenými v Akčním plánu rozvoje sociálních
služeb Ústeckého kraje na daný rok.

Způsob podání žádostí
1. Žádost o zařazení do základní sítě kraje lze podat v termínu od … do …
a) elektronicky na:
e-podatelna@kr-ustecky.cz
datovou schránku Ústeckého kraje, ID: t9zbsva,
b) osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, Odbor sociálních věcí,
c) poštou na adresu Krajský úřad Ústeckého
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

kraje,

Odbor

sociálních

věcí,

2. Pro podání žádostí je rozhodující datum přijetí podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Na Žádosti o zařazení do základní sítě kraje doručené po termínu podávání žádostí nebude
brán zřetel.
3. Žádost o zařazení do základní sítě kraje a/nebo rozvojové sítě kraje v listinné podobě žadatel
překládá v jednom originále, kdy všechny listy žádosti musí být pevně spojeny.
4. Žádosti se podávají na předepsaném formuláři, které jsou zveřejněny na webových stránkách:
www.kr-ustecky.cz, v sekci: sociální péče – plánování a síť sociálních služeb.
5.

Žádosti se podávají samostatně na každý identifikátor sociální služby.
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Žádost o zařazení do základní sítě kraje
Druhy Žádosti o zařazení do základní sítě kraje
1. Ve formuláři Žádosti o zařazení do základní sítě kraje žadatel vybírá druh žádosti:
a) žádost o zařazení nové sociální služby,
b) žádost o zařazení stávající sociální služby,
c) žádost o změnu kapacity sociální služby zařazené v Základní síti sociálních služeb
Ústeckého kraje,
d) žádost o nové místo poskytování sociální služby zařazené v Základní síti sociálních
služeb Ústeckého kraje.

Náležitosti Žádosti o zařazení do základní sítě kraje
1. Formální náležitosti:
- údaje o poskytovateli sociální služby,
- druh Žádosti o zařazení do základní sítě kraje.
2. Obsahové náležitosti:
údaje o sociální službě,
kvantifikace sociální služby,
údaje o personálním zajištění sociální služby,
rozpočet sociální služby,
údaje k nákladovosti a financování sociální služby.
3. Povinné přílohy:
- vyjádření obce k potřebnosti sociální služby.

Způsob hodnocení Žádostí o zařazení do základní sítě kraje
1. Žádost o zařazení do základní sítě kraje je hodnocena v souladu s Metodikou zajištění sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje.
2. Po přijetí Žádosti o zařazení do základní sítě kraje bude provedena formální kontrola Žádosti
o zařazení do základní sítě, tj. podání Žádosti o zařazení do základní sítě kraje ve stanoveném
termínu, řádné vyplnění Žádosti o zařazení do základní sítě kraje, dodání vyjádření obce
k potřebnosti sociální služby v regionu. Jestliže kraj shledá nedostatky, vyzve žadatele
k doplnění. Pokud žadatel nedostatky neodstraní do lhůty stanovené zástupcem odboru
sociálních věcí KÚÚK, bude Žádost o zařazení do základní sítě z procesu hodnocení žádostí
vyřazena.

3. Na základě podané Žádosti o zařazení do základní sítě bude proveden v místě poskytování
sociální služby monitoring, v rámci kterého bude sociální služba hodnocena podle hodnotících
parametrů.
4. Sociální službu hodnotí Odborná pracovní skupina odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Ústeckého kraje pro plánování, kvalitu a financování sociálních služeb (dále jen „pracovní
skupina odboru SV“) na základě hodnotících parametrů uvedených v Metodice zajištění sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje.
5. Návrh pracovní skupina odboru SV o zařazení sociální služby do základní sítě kraje schvaluje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
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6. Žadatel o procesu zařazování sociální služby do Základní sítě kraje není písemně informován.
Do 10 pracovních dnů od schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje je na webových
stránkách Ústeckého kraje zveřejněna Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje, pokud
zde sociální služba není uvedena, nebyla do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
zařazena.

Žádost o zařazení do rozvojové sítě sociálních služeb
Druhy Žádosti o zařazení do rozvojové sítě kraje
1. Ve formuláři Žádosti o zařazení do rozvojové sítě kraje žadatel vybírá druh žádosti:
e) žádost o zařazení nové sociální služby,
f) žádost o zařazení stávající sociální služby,
g) žádost o změnu kapacity sociální služby zařazené v Rozvojové síti sociálních služeb
Ústeckého kraje,
h) žádost o nové místo poskytování sociální služby zařazené v Rozvojové síti sociálních
služeb Ústeckého kraje.

Náležitosti Žádosti o zařazení do rozvojové sítě kraje
1. Formální náležitosti:
- údaje o poskytovateli sociální služby,
- druh Žádosti o zařazení do rozvojové sítě kraje.
2. Obsahové náležitosti:
údaje o sociální službě,
údaje o personálním zajištění sociální služby,
údaje k nákladovosti a financování sociální služby.
3. Povinné přílohy:
- vyjádření obce k potřebnosti sociální služby.

Způsob hodnocení Žádostí o zařazení do rozvojové sítě kraje
1. Žádost o zařazení do rozvojové sítě kraje je hodnocena v souladu s Metodikou zajištění
sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.
2. Sociální službu hodnotí pracovní skupina odboru SV na základě hodnotících parametrů
uvedených v Metodice zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.
3. Návrh pracovní skupiny odboru SV o zařazení sociální služby do rozvojové sítě kraje
schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

Žádost o změnu průměrných přepočtených úvazků sociální služby
1. V případě, kdy poskytovatel mění průměrný přepočtený úvazek sociální služby na další
období aktualizace, je povinen podat Žádost o změnu úvazků současně s výzvou pro podávání
žádostí.
2. Posuzuje se, zda je personální zajištění služby v souladu se SPRSS a AP na daný rok.
Současně se posuzuje přiměřené personální zajištění v návaznosti na okamžitou kapacitu
služby a její časovou dostupnost.
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Příloha č. 6

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Žádost o úpravu rozsahu sociální služby
Dle bodu 5.6 Pověření Ústeckého kraje č. … k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby
zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 Vás žádáme
o úpravu rozsahu sociální služby stanovený v příloze A.
Na základě získaných finančních prostředků dle níže uvedené tabulky žádáme o úpravu rozsahu
sociální služby následovně:

Identifikátor
sociální
služby

Druh sociální služby

Individuální
okamžitá kapacita
uvedená
v pověření

Průměrný
přepočtený
úvazek uvedený
v pověření

Návrh úpravy
individuální
okamžité
kapacity

Návrh úpravy
průměrného
přepočteného
úvazku

Získané finanční prostředky
Identifikátor
sociální
služby

Dotace
kraje

Dotace od
obcí

Příspěvek
od ÚP

Příspěvek
zřizovatele

Strukturální
fondy

Resorty
státní
správy

uživatelé

Výnosy
v oblasti
zdravotnictví

Jiné zdroje

Odůvodnění žádosti:

V ………………. dne ……………

Podpis: ……………………

Příloha č. 7

Žádost o zařazení sociální služby do Rozvojové sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje

Údaje o poskytovateli sociální služby
Název poskytovatele
Adresa poskytovatele
IČO
Jméno
Statutární orgán
oprávněný
k jednání za
organizaci

Funkce
E-mail
Telefon

Právní forma
Registrace

Datum
právní moci
Účinnost od

Žádost o zařazení nové sociální služby
Žádost o zařazení stávající sociální služby

Druh žádosti:
(nehodící se škrtněte)

Žádost o změnu kapacity sociální služby zařazené
v Rozvojové síti sociálních služeb Ústeckého kraje
Žádost o nové místo poskytování sociální služby
zařazené v Rozvojové síti sociálních služeb Ústeckého
kraje
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Údaje o sociální službě
Identifikátor sociální služby
Druh sociální služby
Forma poskytování služby
Okamžitá kapacita
individuální (u pobyt. formy –
počet lůžek) – dle registrace
Okamžitá kapacita skupinová
– dle registrace

z toho zařadit do Základní sítě kraje
z toho zařadit do Rozvojové sítě kraje
z toho zařadit do Základní sítě kraje
z toho zařadit do Rozvojové sítě kraje

Místa realizace služby
Okruh osob (cílová skupina)
služby
Popis nepříznivé sociální
situace, kterou chcete řešit
poskytováním sociální služby
(max. 15 řádků)

Popis realizace služby
(max. 15 řádků,
včetně popisu časové dostupnosti)

Dopady absence služby
v Základní síti kraje
(max. 10 řádků)
Forma a způsob zjištění
potřebnosti
(max. 10 řádků)
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Údaje k personálnímu zajištění sociální služby
Počet
fyzických osob

Pracovní pozice

Přepočtený
úvazek

Poznámka

CELKEM pracovníci v přímé
péči
Sociální pracovníci
Pracovníci v sociálních službách
Zdravotničtí pracovníci
Pedagogičtí pracovníci
Manželští a rodinní poradci a
další odborní pracovníci
CELKEM ostatní pracovníci
Vedoucí pracovníci
(ředitel, vedoucí služby, …)
Administrativní pracovníci
(ekonom, účetní, asistentka,
projektový manažer, …)
Ostatní pracovníci
(řidič, údržba, vrátný, úklid, …)

Údaje k nákladovosti a financování sociální služby
Plánovaný roční rozpočet
Dotace MPSV prostřednictvím ÚK
Plánované zdroje

Dotace Ústeckého kraje
Dotace od obce

tj. rozdělení plánovaného
ročního rozpočtu mezi
plánované zdroje
financování

Příspěvek zřizovatele
Příspěvky od Úřadu práce ČR
Úhrady od uživatelů služby
Fondy zdravotních pojišťoven
Evropský sociální fond (uveďte č.
výzvy)
Jiné zdroje (uveďte jaké)
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Osoba odpovědná za zpracování žádosti
Příjmení, Jméno, titul

E-mail

Telefon

Datum vyplnění

Tímto čestně prohlašuji, že v Žádosti o zařazení sociální služby do Rozvojové sítě kraje, byly uvedeny
přesné, pravdivé a úplné údaje. Pokud by uvedené informace byly shledány jako nepravdivé, bude
Žádost o zařazení sociální služby do Rozvojové sítě kraje vyřazena a nebude dále posuzována.

V

Dne

Podpis statutárního orgánu:

Žádost lze podat elektronicky, osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, nebo zaslat poštou na Odbor sociálních
věci Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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Bod 7.10 priloha 7.pdf k usnesení č. 022/6Z/2017

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma poskytování

číslo regionu

Sociální služby nezařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018

Název zařízení

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
Úvazky
okamžitá pracovníků
kapacita v přímé péči
(sk/pr)

3

24128325 ANAVITA a.s.

1742787

domovy pro seniory

P Domov seniorů Kréta

45

0

0

14,7

3

24128325 ANAVITA a.s.

6622118

domovy se zvláštním režimem

P Domov seniorů Kréta

105

0

0

34,3

4

27043797 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

3272817

Odborné sociální poradenství

A/T Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

0

1

0

5

70863601 Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

2013307

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Sociální práce v ohrožených rodinách Most, Sociální práce v
ohrožených rodinách Litvínov

0

1

5/1

1

3

41328523 Diakonie ČCE středisko v Krabčicích

8792332

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Diakonie ČCE Krabčice

0

2

0

2,1

3

46769382 Farní charita Litoměřice

5624320

domovy se zvláštním režimem

P

Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - domov
se zvláštním režimem

2

0

0

1,03

6

22772511 Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

3532163

Podpora samostatného bydlení

T

Podpora samostatného bydlení Pastelky

0

1

0

2,06

6

22772511 Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

4181497

osobní asistence

T

Osobní asistence Pastelky

0

1

0

2,13

1

68975244 Indigo Děčín, z.s.

9082399

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád

0

1

30/3

4,4

6

70872686

9980976

Sociálně terapeutické dílny

A

0

4

25/4

5,1

6

28744349 JIPRO-CASH s. r. o.

5037445

domovy se zvláštním režimem

P Domov Potoky

70

0

0

27,5

9

70929688 Kolpingova rodina Smečno

7676136

Raná péče

0

4

0

2,4

5

25030302 Krušnohorská poliklinika s. r. o.

6426990

pečovatelská služba

T

0

5

0

4,2

5

25030302 Krušnohorská poliklinika s. r. o.

6373201

domovy pro seniory

P Domov pro seniory Naděje

20

0

0

10

5

47310189 Medicína Litvínov, s.r.o.

3132557

domovy pro seniory

P Domov pro seniory SENMED

9

0

0

3,25

4

01808168 Medika Louny

4717953

pečovatelská služba

T

Domácí péče MEDIKA s. r. o.

0

3

0

7

00266230 Město Bílina

2680198

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Bílina

0

1

0

4

00264784 Město Blšany

3071047

pečovatelská služba

T

Město Blšany

0

1

0

1

3

00263362 Město Bohušovice nad Ohří

6406334

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba

0

1

0

1

1

00261408 Město Jílové

2069270

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Jílové

0

4

0

3,15

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením
Horní Poustevna

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením
Horní Poustevna - Dílna u Markétky

A/T Středisko Rané péče Slaný
Pečovatelská služba Krušnohorské polikliniky

1

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma poskytování

číslo regionu

Sociální služby nezařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018

Název zařízení

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
Úvazky
okamžitá pracovníků
kapacita v přímé péči
(sk/pr)

8

28523369 Muži a ženy, o. p. s.

7331057

osobní asistence

T

Muži a ženy o.p.s.

0

2

0

1,85

4

00265233 Obec Měcholupy

8521213

pečovatelská služba

T

Obec Měcholupy

0

1

0

1,1

4

00265292 Obec Nové Sedlo

4973681

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba

0

2

0

1

3

00264202 Obec Polepy

6338750

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba

0

2

0

2,2

3

00264431 Obec Straškov - Vodochody

5012765

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba

0

1

0

1

6

00261769 Obec Vilémov

9879751

pečovatelská služba

0

1

0

1,6

1

70818134 Oblastní charita Česká Kamenice

9215872

Odborné sociální poradenství

T

0

1

10

0,5

5

70828920 Oblastní charita Most

5778636

Odborné sociální poradenství

A Sociální poradna Janov

0

1

2/1

1

7

27284506 PAMPELIŠKA, o. p. s.

1296529

Odborné sociální poradenství

0

1

0

0,1

1

70100691 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.

4963723

Odborné sociální poradenství

A Podpora integrace znevýhodněných skupin do společnosti

0

1

0

1,4

8

68974922 Romano jasnica, spolek

9250152

Odborné sociální poradenství

A Poradenské informační centrum Trmice

0

1

0

0,25

5

28736133 Sestřičky, s.r.o.

2026889

pečovatelská služba

T

0

1

0

0

5

00266094 Statutární město Most

2898140

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

1

21/3

2,5

3

70809828 ŠANCE Lovosice, z.s.

7363041

Sociálně terapeutické dílny

0

1

4/1

2,7

8

26611716 Tichý svět, o.p.s.

1679799

Odborné sociální poradenství

A/T Tichý svět, o.p.s. - Poradna

0

1

0

0,13

8

26611716 Tichý svět, o.p.s.

4385424

Sociální rehabilitace

A/T Tichý svět, o.p.s. - sociální rehabilitace

0

3

0

2,87

7

22794581 Vaše harmonie, o. p. s.

6998154

Odborné sociální poradenství

A/T Seniorcentrum Pohoda

0

1

0

1

2

28716736 Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.

1819216

pečovatelská služba

T

Zdravotní sestry a pečovatelky s. r. o.

0

2

0

3,4

4

26595575 Žatecký spolek Handicap z. s.

5355584

Terénní programy

T

Terénní programy

0

2

0

2

1

49888421 Židovská obec Děčín

3303922

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

0

1

16

1

A/T Dům s pečovatelskou službou
Odborné sociální poradenství

A/T Pampeliška, o.p.s.

Sestřičky, s. r. o.

A/T NZDM Svět
A Sociálně terapeutická dílna Šance

A/T Židovská obec Děčín

2

Bod 7.11 priloha 1.pdf k usnesení č. 023/6Z/2017

Příloha č. 1 Vyhodnocení

Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: VZOR
Číslo smlouvy u příjemce dotace: VZOR

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Poskytovatel“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Mgr. Martin Klika, MBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje

a
Příjemce:
Název/obchodní firma/jméno a příjmení
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce“)
zapsaný ve veřejném rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka…....... / v
živnostenském rejstříku u ……….
Kopie dokladu o právní subjektivitě Příjemce je součástí složky .………… ,uložené na odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“ nebo
„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 přiměřeně závazné/závazné ve věcech
touto smlouvou neupravených.
ČÁST I.
OBECNÉ VYMEZENÍ DOTACE

1. Pověření, předmět a výše dotace
Na základě žádosti Příjemce evidenční číslo … předložené v rámci programu „Podpora
vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ (dále jen „5. dotační program“)
o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje Poskytovatel poskytuje a uzavírá
s Příjemcem tuto Smlouvu.
Dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby
hrazené Příjemci v souladu s Rozhodnutím Komise 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, ze dne 20. prosince 2011 č. 2012/21/EU (dále jen „Rozhodnutí
EK“).
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje………… č. …..
ze dne ……. poskytuje dotaci v celkové maximální výši […],-Kč, z toho minimálně částka
[...] ,-Kč je určena na platy, mzdy a jejich navýšení, a to v následujícím členění:
Číslo registrace
sociální služby –
identifikátor

Druh sociální
služby

Poskytnutá dotace
celkem
Kč

Minimální částka na
platy, mzdy a jejich
navýšení
Kč

Dotace je hrazená z rozpočtu Ústeckého kraje a je poskytnuta způsobem uvedeným
v části IV. této Smlouvy.
V rámci Pověření Ústeckého kraje č. … k zajištění dostupnosti poskytování sociální
služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období
2016-2018 (dále též „Pověření“) vzniká Příjemci závazek k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu specifikované v této Smlouvě a v Žádosti poskytovatele sociálních
služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu „Podpora vybraných
sociálních služeb 2017“ (dále jen „Žádost“) ve smyslu ustanovení článku 4 Rozhodnutí
EK.
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Poskytovatel na základě svých vlastních zkušeností s podmínkami poskytování
sociálních služeb na svém území a dále na základě zkušeností a doporučení Ministerstva
práce a sociálních věci (dále jen „MPSV“) má za to, že dotace, za předpokladu splnění
dalších částí Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům
sociálních služeb v rámci programu Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém
kraji 2017 (dále jen „Metodika 5. dotačního programu“) a 5. dotačního programu,
představuje slučitelnou veřejnou podporu (bez nutnosti notifikace) v souladu
s Rozhodnutím EK.
2. Účel dotace
Dotace je určena na financování běžných (uznatelných) výdajů souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném
základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky
jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.
3. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu
Dotace je poskytnuta účelově (viz Část I., odst. 1. a 2. této Smlouvy) a lze ji použít pouze
na úhradu uznatelných nákladů (dle Metodiky 5. dotačního programu) přímo souvisejících
s poskytováním sociální služby a vzniklých v době od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
pro stávající služby a v době od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2007 pro služby nově zařazené
do Základní sítě.

ČÁST II.
PRÁVNÍ RÁMEC PRO POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
1. Na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje není právní nárok.
2. Právní vztahy související s poskytnutím dotace se řídí zejména ustanoveními
Rozhodnutí EK, zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“)
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád). Pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace
jsou stanovena v Metodice 5. dotačního programu. Metodika 5. dotačního programu je
pro Příjemce dotace závazná. Příjemce dotace prohlašuje, že se s Metodikou
5. dotačního programu seznámil a souhlasí s ní.
3. Nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy je Žádost Příjemce ze dne ……..
a následující dokumenty dostupné na webových stránkách Poskytovatele
www.kr-ustecky.cz:
-

Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům
sociálních služeb v rámci programu Podpora vybraných sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2017

-

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje

Příjemce dotace se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil, souhlasí
s nimi a považuje je za závazné.
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V případě rozporu ujednání této Smlouvy a výše uvedených dokumentů (nebo těchto
dokumentů navzájem) je stanoveno následující pořadí závaznosti pro účely odstranění
rozporů:
- Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“)
- Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům
sociálních služeb v rámci programu Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém
kraji 2017;
- Pověření;
- tato Smlouva;
- Žádost.

ČÁST III.
POVINNOSTI PŘÍJEMCE
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem,
na který byla dotace poskytnuta.
2. Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů na poskytování
sociální služby/sociálních služeb, uvedené/uvedených v Části I., odst. 1. a 2. této
Smlouvy, v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální
služby zákonem o sociálních službách, a ve lhůtě uvedené v Části I., odst. 3. této
Smlouvy, v souladu s Metodikou 5. dotačního programu.
3. Při čerpání dotace je Příjemce povinen postupovat v souladu s údaji uvedenými
v Žádosti a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování sociálních služeb, které jsou
uvedeny v této Žádosti, a které jsou pro rok 2017 podpořeny.
4. Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné náklady)
specifikované v Části IV., odst. 17. Metodiky 5. dotačního programu.
5. Příjemce je povinen vést přidělenou dotaci na jednotlivé Služby v účetnictví odděleně
a vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označit
tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený na základě této Smlouvy, tzn. uvést
„Výdaj na službu je hrazen z dotace od ÚK ÚZ 13305 ve výši …..Kč“
Příjemce je při vedení účetnictví povinen postupovat v souladu s příslušnými právními
předpisy a Metodikou 5. dotačního programu (zejména její Částí X., odst. 3. a 4.).
6. Příjemce je povinen dodržet nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb, které
jsou nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy, uložené ve složce na Krajském
úřadě Ústeckého kraje odboru sociálních věcí. Od jednotlivých nákladových rozpočtů
služeb je možno se odchýlit (za předpokladu nepřekročení limitu optimální výše dotace)
jen následujícím způsobem:
a. bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových
položek hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu
za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu
uznatelného nákladu a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení,
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b. vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených
z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém
rozpočtu služby) maximálně o 20 % z částky dotace přiznané na tento nákladový
druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace
a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení; na snižování uznatelných
nákladů v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje,
c. část dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení musí být použita pouze
k tomuto účelu a nesmí být snížena.
7. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně nezahájí
od 1. 1. 2017 nebo bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odst.
3 zákona o sociálních službách, je povinen do patnáctého dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto skutečnostem došlo, ohlásit
tuto skutečnost Poskytovateli písemně na Formuláři hlášení změn (v případě
poskytovatele sociální služby registrovaného v Ústeckém kraji se oznamovací
povinnost týká jen nezahájení realizace sociální služby) a následně vrátit poměrnou
část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých služba nebyla realizována) zpět
na účet Poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však
do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným
okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele je den
jejich odepsání z účtu Příjemce. V případě, že Příjemce nevrátí poskytnuté finanční
prostředky ve stanovené lhůtě, jedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu
ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech a poskytovatel dotace zahájí další
kroky k jejich vymáhání. Ustanovení tohoto odstavce se použije i v případě výpovědi
smlouvy Poskytovatelem.
8. Při použití dotace je Příjemce povinen zajistit, aby nedocházelo k duplicitnímu použití
finančních prostředků z více zdrojů na stejný uznatelný náklad.
9. O převodu dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými žadatelem
rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje na základě písemné žádosti žadatele,
a to s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného dotačního programu a za předpokladu
nepřekročení limitu optimální výše dotace a limitu vyrovnávací platby u služby, k jejímuž
krytí nákladů má být dotace převedena s ohledem na zajištění dostupnosti služby, u níž
se část dotace převede na jinou službu. Obdobně se postupuje u převodu dotace
v případě sloučení či rozdělení sociálních služeb.
10. V případě, že během roku, na který byla dotace poskytnuta, Příjemce obdrží podporu
na poskytování sociální služby od jiného poskytovatele, a to i z veřejných prostředků
nebo finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“), je povinen
o této skutečnosti písemně informovat Poskytovatele a uvést veškeré údaje o výši
a účelu poskytnuté podpory (dotace). Hlášení dle tohoto odst. jsou předmětem hlášení
v rámci průběžného přehledu a závěrečného vyúčtování vyjma finančních prostředků
z ESF (Finanční prostředky z ESF podléhají hlášení na Formuláři hlášení změn, a to
nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, ve kterém Příjemce obdrží rozhodnutí/smlouvu o přidělení této podpory).
11. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto 5. dotačního programu získá/la na rok,
na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím
grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace přidělená na službu
z rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr
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dvanáctin a podíl okamžité kapacity, resp. průměrných přepočtených úvazků
pracovních úvazků pracovníků v přímé péči, služby financované z ESF.
12. V případě, že by na základě svého posouzení Poskytovatel dospěl k závěru, že by
vzhledem k poskytnuté podpoře z veřejných zdrojů mohla část přiznané dotace v rámci
tohoto 5. dotačního programu představovat neslučitelnou veřejnou podporu s vnitřním
trhem, uvědomí o tom neprodleně Příjemce a případně nárok na poskytnutí dotace
přiměřeně zkrátí či vyzve Příjemce k vrácení části dotace, která představuje zakázanou
veřejnou podporu.
13. Příjemce je povinen písemně informovat Poskytovatele o následujících změnách údajů
uváděných v Žádosti, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo na Formuláři
hlášení změn:
a) změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace,
b) změna bankovního účtu Příjemce.
Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení,
e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci)
či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů povinně hlášených
dle zákona o sociálních službách (na oddělení sociálních služeb (registrace) odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje).
Poskytovatel sociální služby (Příjemce) registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně
informovat odbor sociálních věcí, oddělení plánování a rozvoje služeb Krajského úřadu
Ústeckého kraje, o změnách údajů uváděných v Žádosti ve výše uvedeném termínu.
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení
možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory
s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v průběžném přehledu a závěrečném
vyúčtování vyjma nahlášení finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.
Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné
uzavírat dodatek ke Smlouvě.
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. Má se za to, že předchozí souhlas
Poskytovatele byl dán, pokud se Poskytovatel nevyjádří k Příjemcem doručenému
oznámení o záměru likvidace nebo přeměny ve lhůtě 90 dnů od jeho doručení.
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 na žádost Poskytovatele bezodkladně písemně poskytnout
požadované doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami.
16. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním
sociální služby a prokazující čerpání poskytnuté dotace na sociální službu po dobu
10 let od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu s platnými
právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. následujícího roku
po roce, na který byla dotace poskytnuta.
17. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je Příjemce povinen postupovat
v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.
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18. Příjemce je povinen předložit Poskytovateli průběžný přehled o čerpání finančních
prostředků na podpořené služby. Průběžný přehled bude obsahovat: přehled čerpání
finančních prostředků poskytnutých na základě Smlouvy, zdroje krytí a dále plán
finančního zajištění podpořených Služeb do konce roku, na který byla dotace
poskytnuta. Průběžný přehled bude zpracován za období od 1. 1. do 30. 6. roku,
(včetně zahrnutí souvisejících nákladů – osobní náklady, nájemné, energie, telefon,
internet, které budou uhrazeny do 15. 7. roku, na který byla dotace poskytnuta),
na který byla dotace poskytnuta. Přehled bude doručen na podatelnu KÚÚK (osobně,
poštou, datovou schránkou, emailem opatřeným elektronickým podpisem) v termínu
do 20. 7. roku, na který byla dotace poskytnuta (rozhodující je datum otisku razítka
podatelny).
19. Příjemce je povinen provést Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace v souladu
se Smlouvou a Metodikou 5. dotačního programu za období týkající se celého roku
2017, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 31. ledna
2018:
a) Příjemce předloží do 5. února následujícího roku KÚÚK podklady pro vyúčtování
dotace na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 Metodiky 5. dotačního programu,
b) k podkladům Příjemce přiloží komentář a současně převede na účet kraje případnou
vratku dotace.
Při vyúčtování dotace postupuje Příjemce zejména v souladu s pravidly obsaženými
v Části X., odst. 13., 14., 15. Metodiky 5. dotačního programu.
Bez řádného finančního vypořádání dotace v předepsaném termínu nebudou Příjemci
v následujícím roce uvolněny prostředky dotace.
Příjemce je v rámci vyúčtování povinen doložit, že poskytnutá dotace spolu s další
finanční podporou, kterou Příjemce na Službu obdrží, nepřesáhla výši vyrovnávací platby
ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK, která je stanovena v příloze B Pověření.
V případě, že došlo k nadměrnému vyrovnání, je Příjemce povinen nadměrně
vyplacenou částku vrátit na bankovní účet Poskytovatele č. … v termínu do 5. února
2018.
20. Pokud Příjemci byla na příslušný rok přidělena dotace ve výši 3 mil. Kč a více, předloží
do 31. 8. 2018 odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústecké kraje (dále také
„KÚÚK“) výrok auditora nebo vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití
poskytnuté dotace bez ohledu na to, zda se na příjemce dotace vztahuje povinnost
ověřování účetní závěrky auditorem podle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů. Výrok a vyjádření auditora musí být předloženy jako
samostatný dokument nikoli jako součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž
předložení KÚUK nepožaduje).
21. V případě, že Příjemce nedodá výrok nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu,
může být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace v následujících letech.
22. Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto smlouvou se postupuje
dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád). Při uplatnění sankcí za neoprávněné použití nebo zadržení
dotace se postupuje podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. V rámci
veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno dodržení veškerých podmínek čerpání
dotace včetně splnění podmínek pro poskytnutí vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5
Rozhodnutí EK.
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23. Příjemce je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci
a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito
oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru kontroly
Krajského úřadu Ústeckého kraje a přizvané osoby dle § 6 zákona č. 255/2012Sb.,
o kontrole (kontrolní řád).
24. Příjemce je povinen s Poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
25. Příjemce je povinen registrovat se v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje,
v případě změny v něm aktualizovat uvedené údaje a do 31. 7. 2018, vyplnit výkaznictví
registrovaných sociálních služeb, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci.
26. Příjemce je povinen plnit i veškeré další povinnosti vyplývající z Metodiky 5. dotačního
programu.

ČÁST IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Dotace je poskytována bezhotovostně a vyplácena v souladu s případnými regulačními
opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními
samosprávnými celky a poskytovatelem dotace, platebním poukazem na jejich
běžné účty,
b) příspěvkovým organizacím zřizovanými územními samosprávnými celky
platebním poukazem na běžné účty zřizovatele příjemce, a to prostřednictvím
účtu zřizovatele příjemce, ………………….., č.ú.: ………………, pod UZ
(účelovým znakem) ………….., v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů,
c) příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem na jejich běžné účty.
Výše a termíny splátek:
Finanční podpora (dotace/příspěvek) bude poskytnuta Příjemci jednorázově.

ČÁST V.
PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ, SANKCE A OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ
JAKÉKOLIV NADMĚRNÉ VYROVNÁVACÍ PLATBY
1. Příjemce je povinen Poskytovateli do 5. února 2018 vrátit poměrnou část dotace
v případě, že při vyúčtování převyšuje poskytnutá dotace maximální výši dotace
dle Části VII. Metodiky 5. dotačního programu.
2. Pokud příjemce předloží závěrečné finanční vyúčtování v termínu stanoveném
ve smlouvě, ale finanční vyúčtování nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené
ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní
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neúplné finanční vyúčtování ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátí Příjemce
Poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků.
4. V případě, že Příjemce nepředloží Poskytovateli finanční vyúčtování dotace
ani do 5. února roku, který následuje po roce, na který byla dotace poskytnuta, dopustí
se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 písm. c)
zákona o rozpočtových pravidlech, za který mu bude uložen odvod za porušení
rozpočtové kázně ve výši celé částky vyplacené dotace na základě Smlouvy.
5. Převýší-li poskytnutá dotace celkové náklady služby, je příjemce povinen vrátit tu část
účelové dotace, která tvoří „zisk“ služby (zisk z dotace nesmí být realizován).
V případě kladného rozdílu mezi výnosy a náklady služby, je příjemce povinen vrátit tu
část dotace, která tvoří „zisk“ služby.
6. Za splnění podmínek v tomto bodu je porušení povinností uvedených v Části III., odst.
5, 13., 18., 25. a v Části VI., odst. 2. a 4. Smlouvy považováno za méně závažné
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových
pravidlech. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím
procentním rozmezím:
a. vedení účetnictví v rozporu s Části III., odst. 5. této Smlouvy (např.: vedení
účetnictví v rozporu se zákonem o účetnictví; není odděleně účtováno v rozsahu
veškerých příjmů a výdajů, respektive výnosů a nákladů vzniklých při poskytování
sociální služby); - 10 % částky vyplacené dotace na základě Smlouvy
b. informování Poskytovatele dotace o změnách vymezených v Části III., odst. 13.
Smlouvy po stanovené lhůtě:
-

do 7 kalendářních dnů -5 % dotace poskytnuté na danou Službu,

-

od 8 do 30 kalendářních dnů -10 % dotace poskytnuté na danou Službu,

-

od 31 do 50 kalendářních dnů -20 % dotace poskytnuté na danou Službu,

-

nad 50 kalendářních dnů -30 % dotace poskytnuté na danou Službu,

c. nevyplnění nebo neúplné vyplnění nebo nepravdivé vyplnění výkaznictví
registrované sociální služby, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci,
v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje v termínu stanoveném v části III.,
bodu 25. Smlouvy; - 15 % dotace poskytnuté na danou Službu,
d. nepředložení průběžného přehledu o čerpání finančních prostředků v termínu
stanovém v Části III., odst. 18. Smlouvy; -50 % částky vyplacené dotace
na základě Smlouvy.
e. Porušení povinnosti stanovené v Části VI., odst. 2. a 4. Smlouvy – 1 % dotace
poskytnuté na danou službu.
7. 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
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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.

ČÁST VI.
VÝPOVĚĎ A ZRUŠENÍ SMLOUVY
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou v Části III., odst. 10., 13., 14. a 15., nebo do patnáctého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám
došlo, neoznámí změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci)
či zrušením registrace sociální služby. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi.
Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany mohou 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.

ČÁST VII.
PUBLICITA
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že Služba
byla podpořena Ústeckým krajem (Poskytovatelem).

2.

Při propagaci Služby typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce skutečnost, že Službu podpořil Poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“)
v provedení respektující logomanuál Poskytovatele. Příjemce podpisem Smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.

3.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu“
ke schválení Poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek Poskytovatele
a předložit ho Poskytovateli ke konečnému schválení. Za Poskytovatele rozhoduje
kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.
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4.

Příjemce je povinen prezentovat Poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání Programu tj. do 31. 12. 2017:
a) logo Poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci Služby,
b) verbální prezentace Poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce propagující Službu, včetně prezentace
moderátorem akce,
c) oficiální pozvání zástupců Poskytovatele na výše uvedené akce,
d) viditelné a prominentní umístění loga Poskytovatele v místech konání akce
(realizace Služby) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací Služby).

5.

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.
ČÁST VIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu. Spory z právních
poměrů při poskytnutí dotace podle této smlouvy rozhoduje Ministerstvo financí.
3. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména/názvu (obchodní firmy), sídla/adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
Poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a Příjemce jedno vyhotovení.
5. Varianta 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. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
(Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem,
která je zveřejňována pouze na úřední desce)
Varianta 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění,
v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. 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 na e-mail: ……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření
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a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. (Pozn.: Použije se pouze v případě, že
smlouva je uveřejňována v registru smluv)
Varianta 3 - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.: U
smluv do 50 000,- Kč)
6.

Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a o uzavření této smlouvy bylo
rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. …………….ze dne……

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Martin Klika, MBA
na základě pověření
Ústeckého kraje

………………………………………………
Příjemce

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Výpočet optimální výše dotace

Stránka 12 z 12

Bod 7.11 priloha 2.pdf k usnesení č. 023/6Z/2017

Hodnocení Dotační program "Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017"
13 249 800

1 130 100

13 249 800

adresa (dle RES)

název (dle RES)

IČ

ulice, číslo

PSČ, obec

ID služby

číslo žádosti

žadatel

druh služby/aktivity

návrh dotace na službu v
roce 2017 HODNOTITEL

Minimální částka na platy,
mzdy a jejich navýšení

celkový návrh dotace ÚK
organizaci v roce 2017

Odlehčovací služby

73 900

6 300

73 900

1 Agentura "NADĚJE", z.s.

26635933 Děčín XXVI-Bechlejovice 7

405 02 Děčín

8363222

2 Agentura Osmý den, o.p.s.

26667649

Lužická 727/7

405 02 Děčín

6514992 Odborné sociální poradenství

95 200

8 100

95 200

3 Arkadie, o.p.s.
4 Camphill na soutoku, z.s.

556203
68923147

Purkyňova 2004/10
České Kopisty 6

415 01 Teplice
412 01 Terezín

8349589
6570110

0
49 500

0
4 300

0
49 500

154 300

13 200

24 800
208 000

2 200
17 700

185 600

15 800

61 900

5 300

379 100

32 300

106 600

9 100

1542857
5

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková
organizace

71235868

28. října 1155/2

405 02 Děčín 1

2682796
5463800
9923023

6

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v
Litoměřicích

7 Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

46768041

Rooseveltova 716/7

412 01 Litoměřice Předměstí

41328523

Rovné 58

411 87 Krabčice

2027319
2185972
9753639

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková
8
organizace

47274549

U stadionu 1425/3

Chráněné bydlení
Domovy se zvláštním
režimem
Domovy pro seniory

572 700

61 900
485 700

2636005

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

145 500

12 400

2920689

Chráněné bydlení

272 700

23 200

259 600

22 100

259 600

217 300

18 500

217 300

138 100

11 800

408 01 Rumburk 1

Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková
organizace

830381

Tuchořice 1

439 69 Tuchořice

9567874

10 Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

47274581

Filipov 65

40753 Jiříkov

7051562

11 Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace

63787725

Pražská 236, 417 61
Světice

417 61 Bystřany

9

Chráněné bydlení
Chráněné bydlení
Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Chráněné bydlení
Domovy se zvláštním
režimem

6986535

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
Domovy se zvláštním
režimem

Domovy pro seniory

418 200

538 100

Hodnocení Dotační program "Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017"

číslo žádosti

žadatel

13 249 800

Pražská 236, 417 61
ulice,
číslo
Světice

417 61 Bystřany
PSČ, obec

ID služby

IČ
63787725

9313776
12 Domov harmonie a klidu s.r.o.

24713589

Pod Břízami 5598

430 04 Chomutov

4605047
2434997

14

13 249 800

adresa (dle RES)

(dledůchodců
RES)
11 název
Domov
Bystřany, příspěvková organizace

13

1 130 100

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Brtníky, příspěvková organizace

47274484

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká
Kamenice, příspěvková organizace

47274565

Sládkova 344

407 21 Česká Kamenice

830411

Šafaříkova 852

438 01 Žatec

44555661

Za Vozovnou 783/1

400 01 Ústí nad Labem Bukov

15 Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
16 Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

Brtníky 119

druh služby/aktivity

Domovy se zvláštním
režimem
Domovy se zvláštním
režimem
Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

návrh dotace na službu v
roce 2017 HODNOTITEL

Minimální částka na platy,
mzdy a jejich navýšení

400 000

34 000

115 000

9 800

347 000

29 500

407 60 Staré Křečany

celkový návrh dotace ÚK
538v100
organizaci
roce 2017

115 000

371 700
3395152

Chráněné bydlení

24 700

2 100

4578763

Domovy pro seniory

154 000

13 100

9823316

Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním
režimem

171 600

14 600

155 600

13 300

9714807

Domovy pro seniory

58 700

5 000

58 700

8541500

154 000
327 200

17

Domov pro seniory Chlumec, příspěvková
organizace

44555296

Pod Horkou 85

403 39 Chlumec

9595541

Domovy pro seniory

196 800

16 800

196 800

18

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková
organizace

44555334

Rozcestí 798/9

400 07 Ústí nad Labem Neštěmice, Krásné Březno

6172420

Domovy pro seniory

317 300

27 000

317 300

19

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro
matky s dětmi, příspěvková organizace

44555270

Orlická 2893/1

40011 Ústí nad Labem Severní Terasa

3270327

Domovy pro seniory

155 500

13 300

155 500

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková
organizace

4159038

Domovy pro seniory

225 400

19 200

20

65650964

Nádražní 933

441 01 Podbořany
7285141

Domovy se zvláštním
režimem

89 500

7 700

2501932

Domovy se zvláštním
režimem

272 700

23 200

2744287

Domovy pro seniory

326 300

27 800

4860158

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

83 100

7 100

2103509

Domovy pro seniory

222 800

19 000

21

22

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková
organizace

Domov pro seniory U Pramene Louny, příspěvková
organizace

44555326

49123688

V Klidu 3133/12

Rakovnická 2502

40011 Ústí nad Labem Severní Terasa

440 01 Louny

314 900

682 100

222 800

Hodnocení Dotační program "Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017"

název (dle RES)

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková
24
organizace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí
nad Labem, příspěvková organizace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
26
Oleška - Kamenice, příspěvková organizace

27

28

29

1 130 100

13 249 800

adresa (dle RES)

IČ

23 Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace 68454864

25

13 249 800

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa,
příspěvková organizace

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves,
příspěvková organizace

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,
příspěvková organizace

49872516

75149541

47274522

47274573

63787911

46789910

ulice, číslo

PSČ, obec

Kryrská 102

439 82 Vroutek

Okružní 104

Čajkovského 1908/82

Stará Oleška 131

Křečanská 630

Kubátova 269

Březinova 1093

ID služby

číslo žádosti

žadatel

druh služby/aktivity

návrh dotace na službu v
roce 2017 HODNOTITEL

Minimální částka na platy,
mzdy a jejich navýšení

celkový návrh dotace ÚK
organizaci v roce 2017

2862640

Domovy se zvláštním
režimem

0

0

0

2068891

Domovy pro seniory

174 800

14 900

4100257

Domovy se zvláštním
režimem

264 600

22 500

2550019

Sociálně terapeutické dílny

0

0

8907909

Chráněné bydlení

190 800

16 300

7734108

Chráněné bydlení

92 300

7 900

3899971

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

160 800

13 700

8791049

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

215 300

18 400

4403315

Domovy pro seniory

246 900

21 000

1351633

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

250 000

21 300

6172133

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

250 000

21 300

7293077

Chráněné bydlení

27 100

2 400

5935431

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

284 500

24 200

435 13 Meziboří

400 01 Ústí nad Labem centrum

439 400

376 100

405 02 Huntířov

Křečanská 630, 407 77
Šluknov

417 22 Háj u Duchcova

432 01 Kadaň

283 100

246 900

527 100

745 000

Hodnocení Dotační program "Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017"
13 249 800

název (dle RES)

IČ

ulice, číslo

PSČ, obec

6075842
29

30

1 130 100

13 249 800

adresa (dle RES)
ID služby

číslo žádosti

žadatel

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,
příspěvková organizace

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková
organizace

31 DRUG-OUT Klub, z.s.

46789910

Březinova 1093

432 01 Kadaň

6916747
7012291

8 700

102 200

9258026 Odborné sociální poradenství

65081374

36 Kamarád - LORM

Týdenní stacionáře
Domovy se zvláštním
režimem

10 100

900

105 000

9 000

6566711

Domovy pro seniory

268 800

22 900

9518537

Domovy pro seniory

22 400

2 000

3935206

Chráněné bydlení

102 000

8 700

5419883

Sociální služby poskytované
ve ZZ lůžkové péče

114 900

9 800

406 300

102 000

Rybářšké náměstí 662/4

412 01 Litoměřice předměstí

6770385

Odlehčovací služby

53 200

4 600

63778718

Pěší 9

405 02 Děčín XXXIIINebočady

5807228

Chráněné bydlení

0

0

0

830437

Zeyerova 859

438 01 Žatec

3210011

111 200

9 500

111 200

152 500

13 000

400 000

34 000

369 200

31 400

6278016
7891821
37 Městská správa sociálních služeb Vejprty

745 000

102 200

400 01 Ústí nad Labem

34 Hospic sv. Štěpána, z.s.

9 800

244 800

Velká hradební 13/47

400 01 Ústí nad Labem centrum

114 300

20 900

44554559

44226586 Stroupežnického 1372/9

7 200

244 800

4410973

33 Fokus Labe, z.ú.

84 200

Domovy pro seniory

435 42 Litvínov - Janov

412 01 Litoměřice

2 300

20 000

Zátiší 177

Zahradnická 1534/5

26 900

celkový návrh dotace ÚK
organizaci v roce 2017

235 100

49872541

46769382

Minimální částka na platy,
mzdy a jejich navýšení

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

5624320

35 JURTA, o.p.s.

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním
režimem

návrh dotace na službu v
roce 2017 HODNOTITEL

7255944

5488355

32 Farní charita Litoměřice

druh služby/aktivity

46789863

S. K. Neumanna 842/2

431 01 Vejprty
9493656

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
Domovy se zvláštním
režimem

168 100

992 200

Hodnocení Dotační program "Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017"
13 249 800

1 130 100

13 249 800

adresa (dle RES)

název (dle RES)

37 Městská správa sociálních služeb Vejprty

IČ

46789863

ulice, číslo 842/2
S. K. Neumanna

obec
431PSČ,
01 Vejprty

ID služby

číslo žádosti

žadatel

návrh dotace na službu v
roce 2017 HODNOTITEL

Minimální částka na platy,
mzdy a jejich navýšení

70 500
116 700

6 000
10 000

114 600

9 800

2848286

Chráněné bydlení
Domovy pro seniory
Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
Domovy pro seniory

245 000

20 900

8647982

Odlehčovací služby

11 100

1 000

9761290 Odborné sociální poradenství

38 000

3 300

3072534

Chráněné bydlení

70 200

6 000

6087352

Chráněné bydlení

94 300

8 100

7055199

Chráněné bydlení

76 700

6 600

9925245
3890327
38 Městský ústav sociálních služeb Jirkov

46787682

U Dubu 1562

431 11 Jirkov

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří,
39
příspěvková organizace

65082125

Lípová 545

43151 Klášterec nad Ohří

40 MOSTY - sociálně psychologické centrum, z.s.

26661306

Hošťálkovo náměstí 138

438 01 Žatec

41 NADĚJE

570931

K Brance 11/19E

155 00 Praha - Stodůlky

5655847

druh služby/aktivity

celkový návrh dotace ÚK
organizaci
roce 2017
992v200

231 300

256 100

38 000

241 200

42 Národní ústav pro autismus, z.ú.

26623064

Brunnerova 1011/3

163 00 Praha 17 - Řepy

9864940

Odlehčovací služby

0

0

0

43 Nemocnice Louny a.s.

27332730

Rybalkova 1400

440 37 Louny

3954535

Sociální služby poskytované
ve ZZ lůžkové péče

222 100

18 900

222 100

44 Nemocnice Žatec, o.p.s.

25026259

Husova 2796

438 01 Žatec

5594962

Sociální služby poskytované
ve ZZ lůžkové péče

48 100

4 100

48 100

7629312

Domovy se zvláštním
režimem

149 700

12 800

9806102

Chráněné bydlení

145 900

12 500

434 01 Most

7544686

Terénní programy

0

0

400 01 Ústí nad Labem Klíše

2179469

54 600

4 700

96 500

8 300

45 Oblastní charita Česká Kamenice

70818134

Tyršova 350

46 Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1

47 Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512

Štefánikova 246/1

407 21 Česká Kamenice

7141935

Domovy se zvláštním
režimem
Domovy pro seniory

295 600

0

151 100

Hodnocení Dotační program "Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017"
13 249 800

1 130 100

13 249 800

adresa (dle RES)
ID služby

číslo žádosti

žadatel

druh služby/aktivity

návrh dotace na službu v
roce 2017 HODNOTITEL

Minimální částka na platy,
mzdy a jejich navýšení

celkový návrh dotace ÚK
organizaci v roce 2017

2794196

Domovy se zvláštním
režimem

76 600

6 600

76 600

417 01 Dubí

6621591

Domovy pro seniory

125 200

10 700

125 200

Lípová 2881

415 01 Teplice

1142741
1049767

0
400 000

0
34 000

0

46789944

Písečná 5030

430 04 Chomutov

138 600

11 800

70948062

Snědovice č.p. 1

411 74 Snědovice

275 400

23 500

9558522

Týdenní stacionáře
Domovy pro seniory
Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
Odlehčovací služby

0

0

53 Valerie Machová

60269375

Arnoltice 100

407 14 Arnoltice u Děčína

1713039

Domovy pro seniory

200 000

17 000

0

0

54 Vaše Harmonie, o.p.s.

22794581

Sídliště 1019

407 77 Šluknov

118 000

10 100

název (dle RES)

IČ

ulice, číslo

PSČ, obec

426067

Mírové mám. 234/3

405 02 Děčín

63787849

Na Výšině 494

26598442

51 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace

48 Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí Teplice, příspěvková organizace
50 Senior Teplice, z.s.
49

52

8986384
3856868

6998154 Odborné sociální poradenství
3293142

Domovy se zvláštním
režimem

Služby, které nejsou v souladu s vybraným okruhem žadatelů způsobilých pro podporu v rámci programu a nebo navrhovaná podpora nedosáhla hranice 30 000,- Kč na organizaci

Služby nově zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
Služba, u které v rámci ekonomického hodnocení byla optimální výše dotace pro účely Programu stanovena v záporné hodnotě.

538 600
275 400
200 000

118 000

Bod 7.11 priloha 3.pdf k usnesení č. 023/6Z/2017

Redukční koeficienty dle druhů služeb
I. hladina redukce – nejnižší 81,33 %
ambulantní a terénní služby prevence
sociálně terapeutické dílny
terénní programy
II. hladina redukce – nízká ŽADATEL NEPŘIHLÁŠEN
pobytové služby prevence a ambulantní služby s lůžkovou kapacitou
III. hladina redukce – střední ŽADATEL NEPŘIHLÁŠEN
ambulantní a terénní služby péče
IV. Hladina redukce - vysoká - služby sociálního poradenství – 95,03 %
odborné sociální poradenství
Redukční koeficienty dle druhů služeb VYBRANÉ DRUHY SLUŽEB S:
V. hladina redukce - nejvyšší - pobytové služby péče – 97,54 %
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
odlehčovací služby
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
týdenní stacionáře

Bod 7.13 priloha 1.pdf k usnesení č. 025/6Z/2017

Vyhodnocení Strategie prevence kriminality na území
Ústeckého kraje na období 2012 – 2016
Cíl 1: Informace o systému prevence dostupné veřejnosti, podpora k aktivnímu
přístupu
Stručný popis cíle:
Poskytování informací o možnostech ochrany před trestnou činností a možnostech pomoci
obětem trestné činnosti, informování o realizaci preventivních aktivit na území Ústeckého
kraje a subjektech působících v oblasti prevence, zapojení obyvatel do aktivit prevence
kriminality. Zapojení Ústeckého kraje do centrálního informačního systému prevence
kriminality (www.prevencekriminality.cz).
Opatření 1.1 Podpora informačních systémů zaměřených na prevenci, informování
o možnostech ochrany před TČ a o možnostech pomoci obětem TČ. Informace
o realizaci preventivních aktivit.
Stručný popis opatření:
-

podpora (materiální i finanční) stávajících informačních systémů a preventivně informačních
center
sběr aktuálních dat z oblasti prevence
poskytování dostatečného množství relevantních informací veřejnosti (webové stránky, média,
tiskoviny, reklamní předměty, přednášky, besedy a jiné)
napojení na centrální informační portál MV ČR
šíření bulletinu MV ČR do všech obcí v kraji

Plnění opatření:
-

-

-

Ústecký kraj má vytvořen na svých webových stránkách odkaz přímo na prevenci
kriminality, kde jsou uváděny aktuální informace k této problematice, jsou zde
k dispozici analytické, metodické i strategické dokumenty Ústeckého kraje
a Ministerstva vnitra (Bezpečnostní analýzy za jednotlivé roky, Strategie prevence
kriminality na území Ústeckého kraje), zprávy o realizovaných seminářích nebo
tematicky zaměřených konferencích, informace o projektech kraje aj.
Ústecký kraj dále informuje pravidelně o této problematice prostřednictvím dalších
informačních médií – Listy Ústeckého kraje, Seniorské listy. V regionálních
denících a jejich webových aplikacích jsou průběžně zveřejňovány informace
o preventivních aktivitách kraje, obcí i jiných institucí (např. Policie ČR či městské
policie).
Realizace vlastních informačních projektů – například v roce 2016 Ústecký kraj
realizoval projekt „Senioři jako oběti trestné činnosti“. Projekt svou soustředěnou
kampaní představoval aktivitu v širokém slova smyslu, kdy cílové skupiny byly
oslovovány v měsících květen až září prostřednictvím tisku – Seniorských listů,
v měsících září – listopad prostřednictvím rozhovorů, reportáží a spotů v rozhlase,
v měsíci září prostřednictvím spotů v MHD a v období od září do listopadu byl
školen střední zdravotní personál ve všech nemocnicích Krajské zdravotní a.s.,
v listopadu pak proběhl seminář k tomuto tématu pro sociální pracovníky na
krajském úřadu. Zároveň se projektu účastnili odborníci partnerských institucí,
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-

-

které mají tuto oblast v kompetenci – Policie ČR (policejní psycholog,
vyšetřovatel), Probační a mediační služba ČR a Intervenční centrum Ústecký kraj.
Každoročně dochází k předávání informací prostřednictvím besed s odborníky či
akcí větších rozměrů (konferencí), které realizuje odbor sociálních věcí KÚ i ve
spolupráci s dalšími partnery. Níže jsou uvedeny vybrané příklady akcí
realizovaných odborem sociálních věcí KÚ zaměřených přímo na prevenci
kriminality:
o V roce 2012 byl např. realizován projekt ve spolupráci s Krajským
ředitelstvím Policie ČR Ústeckého kraje – „Zavřít dveře nestačí“, který
kromě semináře určených pro preventisty městské a státní policie byl
určen pro zástupce (správce) bytových družstev a SVJ. Preventisté policií
pak oslovovali správce nejen bytových domů v místě a předávali jim
příručku – posouzení bezpečnosti obytného domu obsahující rady
a návody k lepšímu zabezpečení domů.
o V roce 2013 byla realizována konference „Domov: Místo bezpečí a násilí“
(132 zúčastněných) a „Situační prevence – ochrana majetku“
(43 zúčastněných). V tomto roce byla také zajištěna projekce
dokumentárního filmu „Šmejdi“ pro cílovou skupinu seniorů, po skončení
byla k dispozici psycholožka krajského úřadu a vedoucí odboru správních
činností a Krajského živnostenského úřadu.
o V roce 2014 proběhlo „Mezioborové setkání s Bílým kruhem bezpečí
v Ústeckém kraji“ (80 zúčastněných), dále semináře „Obchodování s lidmi
a vykořisťování“ (33 zúčastněných).
o V roce 2015 bylo realizováno Mezioborové setkání s Bílým kruhem
bezpečí (73 zúčastněných), seminář „Identifikační forenzní značení
majetku“, ve spolupráci s Intervenčním centrem Ústecký kraj – seminář
„Setkání s bezmocí a nadějí“ (110 zúčastněných) a „Držitelé mezinárodní
ochrany“. Dále bylo v tomto roce realizováno dvoudenní vzdělávání
v rámci projektu Ústeckého kraje „Situační opatření prevence kriminality“
(80 zúčastněných) a „Sociální opatření prevence kriminality“
(90 zúčastněných).
o V roce 2016 byl realizován seminář „Romové a cikáni, známí a neznámí“
(74 zúčastněných) a „Aplikace normy CSN 734400/Prevence kriminality –
řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských
zařízení“ (80 zúčastněných). V tomto roce dále Ústecký kraj realizoval
projekt Senioři jako oběti trestné činnosti, kde jednou z aktivit bylo
vzdělávání středního zdravotního personálu (bylo realizováno 5 seminářů
v nemocnicích Krajské zdravotní a.s.) a sociálních pracovníků v této
oblasti (1 seminář) – celkem se zúčastnilo 214 pracovníků.
Ústecký kraj také distribuuje obcím (např. manažerům prevence kriminality obcí,
orgánům sociálně-právní ochrany dětí aj.) a dalším partnerům (Probační
a mediační službě ČR, poskytovatelům soc. služeb aj.) informace z oblasti
prevence kriminality, které získává od ústředních orgánů veřejné správy či dalších
institucí
Informace jsou předávány také na metodických poradách pro pracovníky obcí
a jiných subjektů, probíhají zde i prezentace institucí.
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-

-

Většina obcí Ústeckého kraje informuje na svých webových stránkách laickou
i odbornou veřejnost o této problematice, jsou zde uváděny analytické
i strategické dokumenty dané obce vč. informace o realizovaných preventivních
aktivitách.
Manažeři prevence kriminality nejen zapojených obcí a další partneři byli
opakovaně informováni o informačním portálu MV k prevenci kriminality, kde jsou
uváděny informace o činnosti MV a dalších partnerů, příklady dobré praxe aj.
z oblasti prevence kriminality: http://www.prevencekriminality.cz/
V Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje lze vyhledat služby, které působí
v oblasti prevence kriminality, které poskytují nejen registrované sociální služby
jednak obětem, tak pachatelům trestné činnosti (služby sociální prevence) –
adresář subjektů působících v prevenci kriminality a sociální prevenci. Katalog je
k dispozici na webových stránkách: http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/

Opatření 1.2 Zlepšení veřejné prezentace programů prevence.
Stručný popis opatření:
-

shromažďování příkladů dobré praxe
veřejná prezentace realizátorů preventivních programů a publikace informací o nich na
webových stránkách kraje, obcí a Policie ČR atd.)
zařazení prezentace příkladů dobré praxe do programu konferencí a seminářů věnovaných
prevenci kriminality a sociální prevenci

Plnění opatření:
-

-

-

-

Informování probíhá pravidelně elektronickou formou (prostřednictvím webových
stránek Ústeckého kraje; e-mailovou korespondencí), prostřednictvím tištěných
médií (Ústecké listy, Seniorské listy), spotů v rozhlase, v regionálních médiích.
Kraj pravidelně realizuje semináře, workshopy, konference k této problematice
Např. v roce 2015 byly realizovány akce: Identifikační forenzní značení majetku,
Mezioborové setkání s Bílým kruhem bezpečí, Setkání s bezmocí a nadějí.
Proběhlo dvoudenní vzdělávání v rámci projektu Ústeckého kraje – první den byl
realizován seminář zaměřený na situační prevenci kriminality, druhý na sociální
prevenci kriminality. V roce 2016 byly realizovány vzdělávací bloky v oblasti
prevence kriminality, a to pro střední zdravotní personál a sociální pracovníky
v rámci projektu ÚK „Senioři jako oběti trestné činnosti“; dále byl realizován
seminář pro manažery PK a sociální pracovníky „Romové a Cikáni, známí
a neznámí“. Výčet seminářů za celé období platnosti Strategie prevence
kriminality na území Ústeckého kraje na období 2012 – 2016 je uvedeno v plnění
opatření 1.1.
V rámci konferencí, seminářů a mezioborových setkání, které jsou výše uvedeny,
byly prezentovány také příklady dobré praxe. Prezentace a jiné výstupy pak byly
distribuovány účastníkům jednotlivých akcí a také zveřejněny na webových
stránkách kraje.
V letech 2012 až 2013 byl v rámci individuálního projektu Ústeckého kraje
vytvořen
elektronický
Katalog
sociálních
služeb
Ústeckého
kraje
(http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/), který má oproti národnímu Registru
sociálních služeb (správce je MPSV) řadu výhod – je srozumitelný také laické
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-

veřejnosti, má vybudovaný interaktivní vyhledávač služeb dle klíčových slov
(poskytovatelé sociálních služeb mohou zveřejňovat další údaje o službách
a o dalších činnostech mimo rámec registrovaných sociálních služeb, vkládat
fotografie, prezentace atd. Každoročně je katalog rozšiřován a doplňován.
V oblasti prevence byl Katalog v letech 2015 a 2016 rozšířen o další oblasti
v podobě samostatných záložek – oblast protidrogové prevence a oblast služeb
pro rodiny s dětmi. V rámci protidrogové politiky kraje byly pro zlepšení
informovanosti a veřejné prezentace sociálních služeb – služeb protidrogové
politiky vytvořeny video spoty na jednotlivé druhy soc. služeb (celkem 5 druhů
soc. služeb), které jsou zpracovány tak, aby byly srozumitelné laické veřejnosti.
Spoty jsou zveřejněny v podobě, která umožňuje volné stažení (pro potřeby
základních a středních škol v oblasti školské primární prevence rizikového
chování aj.).
V roce 2014 byl pro potřeby kraje vytvořen video spot zaměřující se na
problematiku domácího násilí (k dispozici: http://2014.kr-ustecky.cz/spot-domacinasili/gs-9318/p1=204835), který obsahuje kontakty na odborné služby. Spot byl
distribuován orgánům veřejné správy (nejen těm, kteří pracují s cílovou skupinou),
ale také distribuován v rámci Školního informačního kanálu (k tomuto systému
jsou připojeny stovky škol po celé ČR).

Opatření 1.3 Zapojení obyvatel do aktivit v oblasti prevence kriminality.
Stručný popis opatření:
-

podpora šíření osvědčených projektů: asistent prevence kriminality, asistent městské policie
a (školská) dohledová služba
aktivní přístup občanů k ochraně osob a majetku

Plnění opatření:
-

-

-

Projekt Asistent prevence kriminality (dále jen asistent PK). Tento projekt je
realizován od roku 2009, kdy byl pilotně zaveden v rámci komplexního přístupu
řešení bezpečnostní situace v sociálně vyloučené lokalitě Most – Chanov
a finančně podpořen v rámci Programu MV – „Úsvit“. Projekt se osvědčil a jejich
počet se každoročně zvyšuje. Původně byl financován pouze z národních zdrojů
(v rámci Programu Prevence kriminality MV a aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu
práce – dále APZ ÚP) a následně také z Evropského sociálního fondu.
Ústecký kraj se aktivně zapojil do spolupráce s MV a oslovoval jednotlivé obce,
aby se k projektu připojily jak v rámci programu Prevence kriminality MV nebo
v rámci APZ ÚP, tak i v rámci individuálních projektů MV (vždy bylo podpořeno
nejvíce asistentů PK z Ústeckého kraje). Obce v kraji tak každoročně
zaměstnávají nejvíce asistentů PK ve srovnání s ostatními kraji ČR. V letech 2012
– 2015 byla podpořena činnost asistentů PK ze dvou individuálních projektů MV
(lokality Most + Obrnice, Děčín, Chomutov, Litvínov, Šluknov – do r. 30. 6. 2014;
a v lokalitách Duchcov, Rumburk, Bílina, Ústí nad Labem – do r. 2015.
V roce 2016 působí v Ústeckém kraji 35 asistentů PK podpořených z Programu
prevence kriminality MV; další jsou hrazeni z ÚP v rámci aktivní politiky
zaměstnanosti ÚP (ve formě VPP) – 116 asistentů PK či z koordinovaného
přístupu sociálně vyloučených lokalit (aktuálně 34 asistentů PK) a dalších
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platforem – ITI (integrované územní investice) Ústecko-chomutovské aglomerace
– plán 2017-2019 45 asistentů PK aj.).
Dále je realizován projekt – školní dohledová služba – např. v Mostě, Ústí nad
Labem, ale i jiných městech.
Od roku 2014 je realizován projekt domovník – preventista, který je zaměřen na
udržování pořádku v obytných domech ve vlastnictví obcí (v ÚK v Obrnicích
a Štětí). Od roku 2016 probíhají jednání s MV a ÚP v tom smyslu, aby bylo
přistoupeno k rozšíření projektu a jeho financování také v rámci APZ (VPP)
a domovníci mohli být využíváni také v obytných domech, kde není vlastníkem
obec (bytová družstva nebo SVJ), protože obce vlastní minimum bytového fondu.
V roce 2016 realizoval Ústecký kraj projekt „Senioři jako oběti trestné činnosti“.
Projekt byl masivní informační kampaní, která upozorňovala jak seniory, tak jejich
blízké včetně laické i odborné veřejnosti na možnosti jejich ochrany i ochrany
jejich majetku. Šlo o kampaň, která nabádala a upozorňovala na nutnost aktivního
přístupu občanů k ochraně osob a majetku (viz. opatření 1.1).
Každoročně jsou realizovány konference, semináře, kulaté stoly k této
problematice (také v rámci projektů ÚK a aktivit dalších partnerů) – např.
Intervenčního centra, spolupráce s Bílým kruhem bezpečí aj.).

Hodnocení:










Pravidelné informování o způsobech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem
trestné činnosti se zapojením všech relevantních partnerů představuje efektivní
nástroj prevence obecně. Zároveň je vhodné, aby informování probíhalo pravidelně
a prostřednictvím různých forem sdělení – video spoty, tiskoviny (tisk, letáky, brožury,
samolepky), webové stránky aj.
„Vzdělávání“ laické i odborné veřejnosti zvyšuje efektivitu prevence:
o u laické veřejnosti přispívá k větší osobní odpovědnosti při ochraně vlastní
nebo jiné osoby a majetku – dochází ke snižování příležitostí páchání trestné
činnosti pro pachatele – jedná se o jeden z velice efektivních nástrojů
prevence
o u odborné veřejnosti přispívá ke zvyšování jejich odbornosti (kompetencí) –
např. při práci s oběťmi trestné činnosti.
Při realizaci vzdělávacích aktivit, seminářů, workshopů a konferencí pro zástupce
více institucí současně dochází k prohlubování spolupráce (vyjasnění si kompetencí,
seznámení se s postupy a metodami partnerů, dochází ke sdílení dobré praxe aj.)
Osvědčené projekty asistent prevence kriminality, školní dohledová služba nebo
domovník – preventista plní řadu funkcí – zvýšení zaměstnanosti osob více
ohrožených na trhu práce, udržování veřejného pořádku nejen v sociálně
vyloučených lokalitách či osobní zapojení obyvatel do aktivit prevence kriminality.
Přispívají ke zvyšování bezpečí (i pocitu bezpeční občanů) v rizikových lokalitách či
místech a zároveň ke zvyšování důvěry ze strany obyvatel žijících nejen v oblastech
se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.
Katalog sociálních služeb Ústeckého kraje plní funkci interaktivního média pro
poskytování informací o sociálních a dalších službách, který je určen nejen pro
odbornou veřejnost (vyhledávání informací a služeb pro klienty, neveřejná úroveň pro
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sledování vybraných dat o službách), ale také pro laickou veřejnost (vyhledávač dle
klíčových slov, fotografie, video spoty). Pravidelná aktualizace a rozšiřování
funkcionalit katalogu jsou jedním z předpokladů pro větší využívání katalogu
a zároveň předávání informací široké veřejnosti.

Cíl 2: Spolupráce všech partnerů jako základní pilíř pro kvalitní prevenci
Stručný popis cíle:
Podpora rozvoje sítě kooperujících skupin pro prevenci na území Ústeckého kraje
s přihlédnutím k místním specifikům; podpora zvyšování profesní odbornosti zástupců
subjektů působících v oblasti prevence, technická podpora jejich činnosti (zavádění systému
včasné intervence a vybudování výslechových a pohovorových místností a jiné).
Opatření 2.1 Zapojení příslušných subjektů do systému
a prohlubování spolupráce, koordinace jejich činnosti.

prevence,

podpora

Stručný popis opatření:
-

-

podpora vzniku a činnosti pracovních skupin pro prevenci na místní a regionální (okresní)
úrovni (s využitím již existujících osvědčených institucí)
podpora koordinace činnosti vzniklých i stávajících pracovních skupin
metodická pomoc pracovním skupinám – zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce,
zajištění součinnosti a pravidelných setkání, zapojení dalších subjektů do činnosti skupin
(preventivních programů)
podpora činnosti pracovních skupin pro prevenci

Plnění opatření:
-

-

-

Činnost pracovních skupin na krajské úrovni – např. pro prevenci kriminality, pro
sociálně vyloučené lokality v ÚK, k plánování rozvoje sociálních služeb na krajské
úrovni i lokálních úrovních, pro protidrogovou politiku – tyto pracovní skupiny byly
vytvořeny pro metodické vedení, spolupráci s partnery či koordinaci preventivních
aktivit kraje, obcí a dalších partnerů (např. Policie ČR, poskytovatelé sociálních
služeb aj.).
Spolupráce s obcemi přispěla také ke vzniku pracovních skupin (komisí), které se
zabývají prevencí na lokální úrovni – postupně se do systému prevence
kriminality v ČR zapojovala další města a obce v kraji (i menší obce) – jako jeden
z výstupů lze použít počet zapojených obcí do systému prevence kriminality v ČR
v daném období (vznik pracovních skupin pro prevenci kriminality je jednou
z institucionálních podmínek pro zapojení do systému) a počet předložených
projektových žádostí – každoročně dotaci na preventivní aktivity v rámci
Programu PK MV žádá vždy nejvíce obcí z Ústeckého kraje ve srovnání
s ostatními kraji v ČR. Z celkového počtu 50 mil. Kč určených pro Program PK
v ČR vždy obce kraje získají více jak 10 mil. Kč. Např. v roce 2016 to bylo 23 obcí
kraje a žádalo dotaci na 54 projektů (v roce 2015 žádalo 27 obcí na 70 projektů;
v roce 2014 pak 24 obcí na 74 projektů). Obce přistupují stále více k podpoře
projektů i z vlastního rozpočtu (nejen z národních či evropských zdrojů).
Metodická podpora kraje (prostřednictvím např. krajského manažera PK a dalších
členů Pracovní skupiny pro prevenci kriminality Ústeckého kraje) – komunikace
s manažery obcí k problematice prevence kriminality probíhá na několika
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-

-

-

úrovních – jsou realizovány konzultace k řešení bezpečnostních problémů v obci
a volba vhodných projektů (podpora při zvyšování kvality projektových žádostí), je
zajišťována podpora při sestavení pracovní skupiny PK na obcích, pomoc
s oslovením subjektů podílejících se na řešení nejen této problematiky
a koordinace jejich aktivit (např. bylo realizováno v obcích Rumburk, Duchcov,
Varnsdorf, Šluknov aj.).
Členové pracovních skupin na krajské úrovni také realizují společné projekty,
konference a jiné aktivity – např. s Policií ČR byla realizována konference na
téma situační i sociální prevence, ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí byla
realizována mezioborová setkání v letech 2014 a 2015, ve spolupráci s nestátní
neziskovou organizací Spirála byly realizovány konference na téma domácího
násilí také v letech 2014 a 2015. Pravidelně jsou realizována společná pracovní
setkání, semináře s partnery (veřejné správy i neziskového sektoru), které působí
v Ústeckém kraji.
Minimálně dvakrát ročně jsou realizována setkání s manažery prevence
kriminality měst a obcí Ústeckého kraje, součástí jsou také individuální metodické
konzultace, které na setkání navazují – je pravidelně využíváno manažery měst
a obcí zejména před podáním žádostí do Programu Prevence kriminality MV.
Dle aktuálních požadavků měst a obcí Ústeckého kraje jsou realizovány
individuální konzultace (metodických návštěv v místě) k problematice
preventivních opatření na území dotčených měst a obcí (v některých případech je
přizván také konzultant Ministerstva vnitra).

Opatření 2.2 Podpora systému vzdělávacích
participujících v systému prevence.

aktivit

pro

pracovníky

institucí

Stručný popis opatření:
-

nabídka kurzů, seminářů, workshopů a akreditovaných vzdělávacích programů pro pracovníky
institucí působících v oblasti prevence
zajištění vzdělávání zaměstnanců subjektů zapojených do systému prevence vycházející
z jejich potřeb
zajištění dostupnosti akreditovaného vzdělávacího programu pro manažery prevence
kriminality měst a obcí i kraje

Plnění opatření:
-

Každoročně jsou realizovány odborné konference, semináře, workshopy nebo
mezioborová setkání, které jsou organizovány přímo pracovníky krajského úřadu
nebo ve spolupráci s partnery – tyto akce jsou určeny především odborným
pracovníkům kraje a dalších institucí (veřejné správy i neziskového sektoru –
např. pro poskytovatele sociálních služeb) – tj., že jsou pravidelně zajišťovány
vzdělávací aktivity pro manažery prevence kriminality na obcích, pracovníky
orgánů sociálně-právní ochrany dětí (vč. kurátorů pro děti a mládež), sociální
pracovníky a terénní pracovníky na obcích a další pracovníky institucí veřejné
správy (Probační a mediační služba ČR, Úřad práce) a nestátních neziskových
organizací působících v oblasti prevence. Seminářů se účastní také pracovníci
městských a obecních policií a Policie ČR. V posledních dvou letech byly např.
realizovány vzdělávací projekty podpořené také z Programu Prevence kriminality
MV – např. dvoudenní seminář zaměřený jak na situační, tak sociální prevenci;
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mezioborové setkání s Bílým kruhem bezpečí; semináře s uznávanými lektory
Mgr. PhD. Slukovou, s Doc. Jakoubkem, Mgr. Veselou a dalšími odborníky.
Opatření 2.3 Zavádění systému včasné intervence (SVI) na území Ústeckého kraje
a zřizování speciálních výslechových a pohovorových místností.
Stručný popis opatření:
podpora činnosti participujících subjektů (týmů pro mládež)
zavádění SVI do všech obvodů obcí s rozšířenou působností v kraji
zřizování dalších výslechových a pohovorových místností na území kraje

-

-

Plnění opatření:
-

-

-

Týmy pro mládež působí v rámci metodické podpory Probační a mediační služby
ČR. V rámci těchto týmů jsou podporovány spolupracující subjekty (PMS, soud,
státní zastupitelství, OSPOD, školy a školská zařízení, NNO a další subjekty
působící ve prospěch dětí a mladistvých ohrožených nejen sociálně patologickými
jevy).
Systém včasné intervence (dále jen SVI) prozatím není na území Ústeckého kraje
plošně zaveden. V ČR systém využívá asi 30 obcí. V Ústeckém kraji je SVI zřízen
pouze v rámci ORP Most. Ministerstvo vnitra předalo metodické vedení SVI (na
základě rozhodnutí vlády) na Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde není zájem
o jeho další zavádění a rozvoj (již není zavádění systému finančně podporováno).
V případě, že MPSV začne podporovat rozvoj SVI (či ve formě jiné technické
platformy), je vhodné systém podporovat i z úrovně kraje.
Speciální pohovorové místnosti jsou zřízeny na všech úřadech obcí s rozšířenou
působností Ústeckého kraje.
Síť speciálních výslechových místností v Ústeckém kraji patří mezi nejhustší ve
srovnání s ostatními kraji v ČR. V současné době jsou v Ústeckém kraji speciální
výslechové místnosti vybudovány v Kadani, Chomutově, Mostě (2x – PČR
a magistrát města), Žatci, Litoměřicích (2x – PČR a městský úřad), Ústí nad
Labem a Rumburku. V dalším období je plánováno zřídit tyto místnosti také
v Děčíně a Teplicích.

Hodnocení:




Zájem o řešení bezpečnostních problémů v obcích a sociálně vyloučených lokalitách
se stává jednou ze základních priorit obcí (i samotného kraje) – lze dovodit nejen
z počtu obcí v Ústeckém kraji zapojených do systému prevence kriminality MV ČR či
koordinovaného přístupu sociálně vyloučených lokalit ve spolupráci s Agenturou pro
sociální začleňování.
Vzájemná koordinace činností (výměna informací a zkušeností, společná realizace
preventivních aktivit a dalších opatření) napomáhá k účinné součinnosti a efektivitě
činností a projektových aktivit všech zapojených subjektů. Jedním ze základních
předpokladů úspěšné práce v oblasti prevence je dostatek kvalitních a včasných
informací nejen o nežádoucích jevech, které se v dané obci či lokalitě vyskytují a jsou
partnery společně sdíleny a vyhodnocovány. Vzájemná spolupráce partnerů je
prohlubována, i když na řadě míst v kraji je ze strany kraje nutné spolupráci
dotčených subjektů nadále podporovat.
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V rámci systému prevence kriminality působí řada funkčních pracovních skupin
(komisí), které se zabývají prevencí na krajské i lokální úrovni. Členové pracovních
skupin jsou odborní pracovníci řady institucí, které působí na lokální i regionální
úrovni. Práce těchto skupin není pouze formální záležitostí, tyto přispívají
k implementaci preventivních opatření na všech úrovních v Ústeckém kraji.
V Ústeckém kraji je vybudována nejširší síť speciálních výslechových místností ve
srovnání s ostatními kraji v ČR. Speciální místnosti jsou vybudovány nejen na PČR,
ale také na úřadech obcí s rozšířenou působností) Místnosti na úřadech jsou
využívány nejen pro samotné výslechy, ale probíhají zde i pohovory s dalšími
cílovými skupinami (bez potřeby použití speciální techniky) – např. dětmi, osobami se
zdravotním postižením, žadateli o zprostředkování náhradní rodinné péče, osobami
s omezenou svéprávností aj. Zároveň všechny obce s rozšířenou působností (jako
orgány sociálně-právní ochrany dětí) mají zřízeny pohovorové místnosti ve všech
ORP Ústeckého kraje, v několika případech jsou zřízeny v kombinaci se speciální
výslechovou místností – hlavním důvodem k vybudování výslechových místností je
dále nepoškozovat dítě – oběť, popřípadě svědka trestné činnosti a zmírnit tak
traumatický zážitek prožité události zejména u zvlášť zranitelné oběti trestné činnosti
(tj., aby nedocházelo k sekundární viktimizaci oběti).
Pravidelná realizace vzdělávacích aktivit (pro pracovníky obcí, NNO a další institucí
zabývající se prevencí) i ve spolupráci s dalšími partnery přispívá ke zvyšování kvality
realizovaných akcí a ke zvyšování kompetencí odborných pracovníků a také
k prohlubování vzájemné spolupráce partnerů.
Metodická podpora pracovníků na obcích zabývajících se prevencí je ze strany kraje
zajištěna pracovníky krajského úřadu a také členy odborných pracovních skupin.
Význam systému včasné intervence a současně vytvořených pracovních skupin lze
hodnotit ve dvou úrovních. Na jedné straně dochází k včasnému předávání informací
mezi partnery (prostřednictvím provázaného elektronického systému) a na straně
druhé dochází k prohlubování spolupráce (např. v podobě týmů pro mládež) a také
provázané odborné pomoci poskytnuté ohroženým dětem a jejich rodinám (např.
při společném stanovení postupů řešení problémů).

Cíl 3: Provedení analýzy rizikových jevů a lokalit na území Ústeckého kraje.
Hodnocení efektivity realizovaných preventivních programů.
Stručný popis cíle:
Zpracování analýzy rizikových jevů a lokalit; pravidelná aktualizace bezpečnostní analýzy
kraje, popř. aktualizace analýzy potřeb a postojů občanů kraje v oblasti prevence kriminality.
Opatření 3.1 Analýza rizikových jevů a lokalit na území kraje a aktualizace
bezpečnostní analýzy, aktualizace analýzy potřeb a postojů občanů v oblasti prevence
kriminality.
Stručný popis opatření:
-

-

zpracování aktualizace bezpečnostní analýzy
zapojení do zpracování aktualizace analýzy veřejného mínění občanů kraje v oblasti prevence
kriminality
zpracování dalších analýz – zejména rizikových lokalit a výskytu rizikových jevů v kraji
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Plnění opatření:
-

-

-

-

-

Krajský úřad Ústeckého kraje aktualizuje každý rok tzv. Bezpečnostní analýzu
Ústeckého kraje (je k dispozici na stránkách kraje: http://2014.krustecky.cz/bezpecnosti-analyza-usteckeho-kraje/d-1679481/p1=204835. Města
a obce ÚK, které podávají nejen žádosti do Programu Prevence kriminality MV,
každoročně také aktualizují bezpečnostní analýzu daného města či obce.
Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje je podkladovým materiálem pro
zpracování nejen bezpečnostních analýz obcí, ale také pro zpracování
projektových žádostí kraje, obcí a dalších institucí (např. v rámci zdůvodnění
potřebnosti projektů podávaných do různých dotačních programů vč. výzev
operačních programů aj.). Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje obsahuje také
nad rámec doporučených oblastí další statistické údaje – počet dětí a dospělých
ohrožených sociálním vyloučením (počet dětí a mladistvých, kteří jsou v péči
kurátorů pro děti a mládež; počet dětí, které spáchaly trestný čin nebo počet dětí
umístěných do institucionální péče; počet dospělých osob, které jsou každoročně
propuštěny z vězení aj.).
V roce 2015 byla zpracována Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR (na
základě zadání MPSV), kde jsou popsány rizikové lokality a rizikové jevy v ČR
a jednotlivých krajích. Na zpracování (konzultace ke zjištěným údajům) se podíleli
také pracovníci obcí a kraje.
V rámci kraje je dále sledován výskyt rizikových lokalit (ubytoven nebo
neregistrovaných sociálních služeb) a také osob sociálně vyloučených nebo
vyloučením ohrožených a je sledována řada dalších jevů. Pracovníci KÚ se
pravidelně zapojují také do výzkumných šetření, které provádějí partneři či jiné
subjekty.
Analýza veřejného mínění občanů napříč celým Ústeckým krajem v oblasti
prevence kriminality nebyla v tomto období zpracována. V průběhu platnosti
tohoto strategického dokumentu bylo zpracováváno některými obcemi v kraji.
V rámci nově schváleném strategickém dokumentu na období 2017 – 2021 je
plánováno analýzu opět zpracovat a porovnat s dokumentem zpracovaným v roce
2009.
Analytické či jiné materiály (zpracovány krajem či jinými institucemi) jsou
distribuovány partnerům – orgánům veřejné správy či dalším subjektům.

Opatření 3.2 Hodnocení realizovaných preventivních projektů.
Stručný popis opatření:
-

zpracování metodiky pro hodnocení efektivity preventivních projektů
stanovení priorit preventivních projektů

Plnění opatření:
-

Odbor prevence kriminality MV nechal zpracovat metodiku pro hodnocení
efektivity preventivních projektů, kterou lze využít pro hodnocení všech typů
projektů.
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-

V rámci Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2012
– 2016 byly stanoveny priority preventivních programů, na základě hodnocení
plnění opatření (aktivit i z více oblastí prevence), vývoji ve společnosti či jiných
ukazatelů byly navrhovány priority pro další období. Na základě těchto a dalších
údajů byly stanoveny priority pro novou Strategii.

Hodnocení:




Pravidelný sběr dat a jejich porovnávání v různých rovinách (porovnávání jevů
navzájem či na vertikální úrovni od místního až po krajské srovnání) a času
a v neposlední řadě sdílení zjištěných údajů s partnery přispívá k efektivnějšímu
plánování a realizaci preventivních aktivit. Zároveň přispívá ke zvyšování kvality
koncepčních a strategických dokumentů.
Příprava evaluace projektu již při přípravě samotného projektu (cíle, výstupy, dopady
aj.) přispívá ke snižování rizik spojených s ohrožením realizace projektu a zároveň ke
zvyšování jeho efektivity (lepší naplánování jednotlivých částí z věcného a časového
hlediska).

Cíl 4: Zajištění nabídky kvalitních programů sociální a situační prevence
(úrovně primární, sekundární a terciární prevence)
Stručný popis cíle:
Zajištění služeb sociální prevence dostupných na území Ústeckého kraje. Jedná se zejména
o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, azylové bydlení, domy na půl cesty, krizová
pomoc, nízkoprahová zařízení pro všechny věkové skupiny, intervenční centra a další služby
pro cílové skupiny. Zajištění podpůrných (sociálně rehabilitačních, výchovných,
vzdělávacích, motivačních, terapeutických, probačních a jiných) programů pro děti a mládež,
oběti trestné činnosti a další osoby ohrožené sociálně nežádoucími jevy a sociálním
vyloučením.
Realizace aktivit typu situační prevence.
Opatření 4.1 Zajištění dostupnosti kvalitních služeb sociální prevence na území
Ústeckého kraje
Stručný popis opatření:
-

podpora služeb nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a dalších služeb sociální prevence

Plnění opatření:
-

-

-

Ústeckým krajem jsou pravidelně podporovány sociální služby a v rámci prevence
kriminality či prevence sociálního vyloučení také služby sociální prevence
a zároveň je podporován jejich rozvoj (např. vzděláváním pracovníků služeb, další
specializací činností). Služby jsou součástí Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje.
Tyto služby jsou financovány z různých zdrojů – především ze státního rozpočtu,
evropských fondů a také z rozpočtu Ústeckého kraje prostřednictvím dotačního
titulu KÚÚK „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační
program“,
Od roku 2016 byl v rámci protidrogové politiky Ústeckého kraje také vytvořen
samostatný program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové
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-

-

-

politiky 2016“. V tomto programu jsou speciálně podporovány sociální služby,
jejichž zaregistrovanou cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách.
Nejen pro větší finanční podporu jsou služby sociální prevence podporovány
prostřednictvím individuálních projektů ÚK – dva projekty byly realizovány v letech
2012 – 2014 (jeden přímo speciálně pro podporu služeb v sociálně vyloučených
lokalitách). Jednalo se o následující projekty: „Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji“ a „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2“.
První projekt byl realizován v období od 1. 10. 2012 do 31. 3. 2015 a bylo zde
podpořeno 30 sociálních služeb – 12 azylových domů, 4 sociálně terapeutické
dílny a 14 nízkoprahových denních center; na celé období realizace projektu byla
alokována částka ve výši 135 mil. Kč. Druhý projekt (zaměřený na vyloučené
lokality) podpořil celkem 16 sociálních služeb – 10 sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi a 6 terénních programů; na tento projekt byla alokovaná částka
ve výši cca 37 mil. Kč. Další individuální projekty kraje na podporu služeb sociální
prevence jsou v současné době již realizovány, další se připravují. Jedná se
zejména o individuální projekt Ústeckého kraje „Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2“. Projekt je realizován v období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2020,
podpořeny budou opět vybrané sociální služby (sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, terénní programy pro uživatele návykových látek a intervenční
centrum). Celkem je plánována podpora 31 služeb.
Ústeckým krajem jsou také podporovány další druhy sociálních služeb, např.
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dále NZDM), a to včetně vzniku nových
zařízení či rozšíření kapacit stávajících. Příkladem může být vznik nového NZDM
v Mostě, Šluknově či Varnsdorfu.
Sociální služby – služby sociální prevence jsou v současné době dostupné na
celém území Ústeckého kraje, jejich kapacity jsou dle potřeby posilovány. Již
existuje jen málo oblastí v kraji, kde je malá dostupnost vybraných sociálních
služeb.

Opatření 4.2 Realizace podpůrných programů pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením
Stručný popis opatření:
-

-

zajištění sociálně rehabilitačních a motivačních programů zaměřených na prevenci kriminality
a předcházení sociálního vyloučení
realizace akreditovaných probačních programů nejen pro děti a mládež
udržení a stabilita osvědčených projektů a příp. jejich rozšíření
podpora nových projektů nejen v nepokrytých lokalitách – zapojení více subjektů do prevence
kriminality
podpora pomoci osobám v tíživé finanční situaci (poradenství, bezplatné právní služby a jiné)
realizace fakultativních služeb v rámci preventivních sociálních služeb

Plnění opatření:
-

Podpůrné programy jsou zajišťovány prostřednictvím nejen projektů, které
realizují obce v rámci Programu Prevence kriminality MV. Jedná např. o projekt
Romský mentor aj.
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-

-

-

Zákonná povinnost zajišťování probačních programů je v kompetenci Probační
a mediační služby ČR a realizovány pak nejčastěji nestátními neziskovými
organizacemi. Další terapeutické, resocializační či jiné programy jsou zajišťovány
převážně NNO i ve spolupráci se sociálními kurátory obcí. Nejen v rámci
Ústeckého kraje je dostupnost těchto programů velmi omezená. Důvodem je
nedostatečné financování a občas také malý zájem ze strany klientů.
Finanční a dluhové poradenství se stává běžnou součástí základních činností
sociálních služeb – např. sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, terénní
programy, případně jsou rodiny odkazovány na organizace, které se zabývají
odborným poradenstvím (např. Poradna při finanční tísni). Významnou roli zde
mají občanské poradny, které pomáhají i při insolvenci občanů a jiných náročných
životních situací.
Nabídka fakultativních služeb je častou součástí sociálních služeb sociální
prevence (např. podpora realizace víkendových terapeutických pobytů, letních
táborů a příměstských táborů pro ohrožené děti a mládež – viz také opatření 4.3).

Opatření 4.3 Realizace podpůrných programů pro děti a mládež
Stručný popis opatření:
-

znovuzavedení účinných a plošných programů primární prevence na téma kriminalita
(i virtuální), drogy, šikana, záškoláctví, prostituce, finanční gramotnost atd.
udržení, popř. rozšíření stávajících programů prevence kriminality (výchovných, vzdělávacích,
terapeutických a jiných)
rozšíření nabídky probačních programů pro mládež
zajištění dalších programů zaměřených na mládež (nejen rizikovou) – víkendové
a terapeutické pobyty (např. v SVP), tábory, nízkoprahová zařízení apod.)

Plnění opatření:
-

-

-

V rámci Programu Prevence kriminality MV a jiných dotačních programech jsou
primárně podporovány programy zaměřené na děti a mládež. Jedním z nich jsou
terapeutické výjezdy dětí a mladistvých na víkendové nebo prázdninové pobyty
(popř. příměstské tábory). V současné době jsou tyto pobyty pravidelně
realizovány obcemi s rozšířenou působností (jedná se o 12 ORP v rámci
Ústeckého kraje, které tyto pobyty pravidelně realizují). Pobyty jsou realizovány
také nestátními neziskovými organizacemi (nebo jinými partnery – např. městskou
policií), které pracují s cílovou skupinou dětí a mladistvých, která je ohrožena
sociálně patologickými jevy. Ústecký kraj podporuje tyto víkendové (terapeutické)
či prázdninové pobyty pro děti a mládež, které jsou ve velké míře realizovány
odděleními sociálně-právní ochrany dětí napříč Ústeckým krajem, případně jsou
partnery při realizaci těchto projektů. K tomuto byla zpracována Metodická
příručka pro realizaci výchovně rekreačních pobytů.
V rámci Programu Prevence kriminality MV byly podporovány také projekty na
pořízení vybavení zařízení pro děti a mládež (např. nízkoprahových zařízení pro
děti a mládež) pro rozšíření nabídky programů a pořízení herních prvků na
venkovní hřiště pro mládež a děti (např. skate překážky aj.).
Problematika školské specifické primární prevence rizikového chování žáků není
dostatečně systémově a finančně ukotvena. V Ústeckém kraji je jediný subjekt,
který je držitelem certifikace primární protidrogové prevence. Ústecký kraj
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každoročně vyhlašuje v této oblasti program „Prevence rizikového chování
v Ústeckém kraji“. Primární prevence je realizována v každém regionu trochu
odlišně, a to podle dostupnosti nabízených programů. Drogová prevence je
realizována na Chomutovsku a Kadaňsku NNO Světlo Kadaň (jako jediní jsou
držiteli certifikace MŠMT), na Litoměřicku, Teplicku a Děčínsku je realizována
organizacemi působícími v protidrogové prevenci (organizace prozatím nemají
certifikované programy, jejich certifikace je připravována). Další programy na
primární prevenci jsou v ostatních lokalitách také realizovány, a to dle nabídky
subjektů, které v této oblasti působí (MP, PČR, PPP, zdravotnická zařízení ad.).
Bylo by vhodné nabídku programů primární prevence dále rozšiřovat, což je dále
zahrnuto v novém strategickém dokumentu – Strategii prevence kriminality na
území Ústeckého kraje pro období 2017 – 2021.
Opatření 4.4 Realizace podpůrných programů pro osoby dotčené dopady kriminálního
jednání
Stručný popis opatření:
-

-

podpora stávajících programů a služeb pro oběti trestné činnosti (služby intervenčního centra
atd.)
iniciace vzniku programů bezplatné psychologické a právní pomoci obětem trestné činnosti
zajištění dostupnosti pomoci obětem trestné činnosti v Ústeckém kraji

Plnění opatření:
-

-

-

Ústecký kraj podporuje stávající programy a služby pro oběti trestné činnosti – ve
formě spolupráce při organizaci konferencí s Intervenčním centrem – např. v roce
2013: „Domov: Místo bezpečí a násilí“ (132 zúčastněných), v roce 2015: „Setkání
s bezmocí a nadějí“ (110 zúčastněných). Dále kraj spolupracuje při organizaci
seminářů s Bílým kruhem bezpečí – např. v roce 2014: „Mezioborové setkání
s Bílým kruhem bezpečí v Ústeckém kraji“ (cca 80 zúčastněných) a v roce 2015:
„Mezioborové setkání s Bílým kruhem bezpečí (73 zúčastněných). Dále se jedná
o podporu výjezdů dětí – obětí v rámci programu prevence kriminality (např.
OSPOD v Žatci).
Ústecký kraj realizoval projekt „Hračky pro dětské oběti“, který byl podpořen
z Programu Prevence kriminality MV v roce 2015. V rámci projektu bylo pořízeno
2 100 látkových hraček – zvířecích postaviček, které byly předány orgánům
sociálně-právní ochrany dětí obcí s rozšířenou působností Ústeckého kraje
a zástupcům Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje. Cílovou skupinou
jsou děti ve věku cca do 10 let, které se dostaly do krizové situace. Hračky slouží
k usnadnění prvotního kontaktu s traumatizovaným dítětem. Pro takové dítě je
nejdůležitější pocit bezpečí, který byl u něj trestnou činností na něm samotném či
v jeho bezprostředním okolí, narušen. Část hraček bude k dispozici také ve
speciálních výslechových místnostech. Zpráva o projektu je k dispozici:
http://2014.kr-ustecky.cz/latkove-hracky-pomuzou-traumatizovanym-detem/d1693741/p1=204698.
Ústecký kraj byl jedním z partnerů týmu pro oběti trestné činnosti, který vznikl
v rámci individuálního projektu Probační a mediační služby ČR „Proč zrovna já?“.
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-

-

-

-

-

V Ústeckém kraji působí v rámci registrované sociální služby – intervenční
centrum organizace Spirála, která za podpory kraje (i prostřednictvím
individuálních projektů kraje na podporu sociálních služeb) rozšířila poradenská
pracoviště na dalších 6 míst v kraji pro lepší dostupnost pro klienty (hlavní
pracoviště v Ústí nad Labem – Skoroticích má celokrajskou působnost;
detašovaná poradenská pracoviště Intervenčního centra pro Ústecký kraj jsou
zřízena v Lounech, Rumburku, Litoměřicích, Mostě, Děčíně, Chomutově a na
objednání také v Chřibské).
V roce 2016 realizoval Ústecký kraj z Programu Prevence kriminality MV projekt
„Senioři jako oběti trestné činnosti“, v jehož rámci proběhlo několik aktivit, jejichž
cílem bylo informovat jak potencionální oběti trestné činnosti, tak širokou
veřejnost, kdo může být ohrožen a kde může získat takový člověk pomoc,
případně, jak taková konkrétní pomoc vypadá. V rámci projektu byl také ve všech
nemocnicích Krajské zdravotní a.s. nabízen akreditovaný seminář pro střední
zdravotní personál, v rámci těchto seminářů bylo proškoleno 134 osob. Dále byl
v rámci projektu realizován obdobný seminář pro sociální pracovníky, zde bylo
proškoleno 80 osob.
Za nový program bezplatné psychologické a právní pomoci obětem trestné
činnosti lze považovat výše uvedený projekt PMS, členové týmu pro oběti trestné
činnosti (zúčastněné organizace) poskytují pomoc bezplatně.
Probační a mediační služba poskytuje také bezplatnou pomoc obětem trestné
činnosti. V Ústeckém kraji působí v následujících městech: Rumburk, Děčín, Ústí
nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Louny, Litoměřice.
Pro oběti a svědky trestné činnosti (popř. i dětské a mladistvé pachatele
provinění) je v Ústeckém kraji vybudována široká síť speciálních výslechových
místností (podrobněji opatření 2.3)

Opatření 4.5 Cílené zaměření aktivit situační prevence
Stručný popis opatření:
-

-

podpora opatření směřujících ke snížení kriminogenních podmínek (určité druhy kriminality se
objeví v určité době, na určitých místech a za určitých okolností)
realizace opatření, která znesnadňují páchání trestné činnosti
podpora opatření, která zvyšují riziko odhalení a odsouzení pachatele trestné činnosti

Plnění opatření:
-

-

Ústecký kraj v rámci metodického vedení podporuje realizaci aktivit situační
prevence. V rámci projektů Ústeckého kraje byly realizovány vzdělávání
zaměřené na tuto oblast prevence a krajem byla také zpracována příručka na
téma posouzení bezpečnosti obytného domu a zároveň byly distribuovány další
materiály MV či jiných partnerů (podrobněji viz opatření 1.1). Podporovány jsou
projekty měst a obcí, která realizují opatření směřujících ke snížení
kriminogenních podmínek, znesnadňující páchání trestné činnosti – městské
kamerové dohlížecí systémy (MKDS), osvětlení, oplocení, mříže ad.
Ústecký kraj opakovaně realizuje projekt „Uzamykatelné skříňky“ na lůžkových
odděleních nemocnic Krajské zdravotní a.s. Např. v roce 2016 bylo celkem
předáno 299 skříněk do nemocnic v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě
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a Chomutově na 17 lůžkových oddělení – např. interní, rehabilitační, laboratorně
transfúzní, úrazové, plicní, novorozenecké a další.
Hodnocení:








Dle zkušeností největší efektivitu řešení bezpečnostní situace nese prevence
založená na komplexním přístupu – kooperace všech dotčených partnerů
a provázanost činností a preventivních aktivit (společná realizace, návaznost) v místě
a čase. V rámci prevence kriminality by měly být realizovány současně projekty typu
sociální a situační prevence vč. informování obyvatel a všech druhů prevence
(primární, sekundární a terciární).
Metodická a koordinační podpora kraje zahrnuje také širokou nabídku seminářů,
konferencí, mezioborových setkání pro pracovníky partnerských organizací, které
financuje z vlastního rozpočtu. Zároveň je zajištěna podpora těchto pracovníků při
přípravě a vlastním zpracování projektových žádostí.
Kraj realizuje vlastní preventivní aktivity s celokrajskou působností. Tyto aktivity jsou
kontinuální a navazující také na aktivity partnerů a subjektů zabývajících se prevencí
v Ústeckém kraji.
Kraj kromě realizace vlastních preventivních aktivit napříč druhy prevence (od
primární po terciární) podporuje také aktivity prostředky ze svého rozpočtu. Kraj
vyhlašuje řadu dotačních titulů (na podporu sociálních služeb, projektů školské
primární prevence, sportu, volnočasových aktivit aj.).
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Vyhodnocení Strategie prevence kriminality na území
Ústeckého kraje na období 2009 – 2011
Cíl 1: Zajištění dostatečné informovanosti obyvatel ÚK o systému prevence.
Stručný popis cíle:
Vytvoření informačního systému prevence kriminality, o možnostech ochrany před trestnou
činností a možnostech pomoci obětem trestné činnosti. Poskytování informací o realizaci
preventivních aktivit na území Ústeckého kraje.
Opatření 1.1 Vytvoření informačního systému o systému prevence, o možnostech
ochrany před TČ a o možnostech pomoci obětem TČ. Informace o realizaci
preventivních aktivit.
Stručný popis opatření:
-

vytvoření informačního systému pro sběr aktuálních dat z oblasti prevence
zajištění dostupnosti informací široké veřejnosti (webové stránky, média, tiskoviny, reklamní
předměty)

Plnění opatření – hodnocení:
Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 – 2011 (dále
Strategie ÚK) vycházela také z priorit Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2008
až 2011 (dále Strategie ČR), která byla platná pro období 2008 – 2011. Do té doby byl
systém prevence kriminality realizován od roku 1996 Ministerstvem vnitra přímo směrem
k obcím – k tomuto vyhlašoval dotační program Prevence kriminality na místní úrovni –
Partnerství. Ve Strategii ČR byla zcela nově vydefinována krajská úroveň prevence
kriminality, jejímž úkolem bylo vytvoření koordinační a metodické role na krajské úrovni ve
vztahu k obcím. Ústecký kraj zřídil nově pozici manažera prevence kriminality, který se podílí
na koordinaci nejen prevence kriminality na území kraje (zároveň byl zapojen do dalších
oblastí prevence – systému podpory a rozvoje sociálních služeb na území kraje, koordinace
integrace romské menšiny aj.). Nově zde začala pracovat Pracovní skupina pro prevenci
kriminality Ústeckého kraje, která byla jmenována Radou Ústeckého kraje. V pracovní
skupině jsou zastoupeni odborníci, kteří působí v různých oblastech prevence – pracovníci
orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zástupce Probační a mediační služby, zástupce Policie
ČR, zástupce městské policie, zástupci nestátních neziskových organizací, kteří se věnují
především službám sociální prevence (např. intervenční centrum – pomoc obětem domácího
násilí). Členové pracovní skupiny PK kraje se podílí na koordinaci prevence kriminality na
území kraje, hodnocení žádostí na dotaci v Programu prevence kriminality a také na přípravě
a zpracování Strategie ÚK. Obce Ústeckého kraje, které jsou zapojeny do systému prevence
kriminality, zřizují také pracovní pozice manažerů prevence kriminality (jedna
z institucionálních podmínek pro zapojení do systému prevence kriminality MV). Tito
pracovníci shromažďují data z této oblasti, které jsou dále využívány při realizaci
preventivních aktivit na krajské i místní úrovni, tedy na jednotlivých obcích. Důležitou
součástí v systému prevence kriminality se stávají pracovní skupiny (komise) na obcích,
které se této oblasti věnují. Manažer prevence kriminality Ústeckého kraje navštěvoval
jednotlivé obce a oslovoval je k zapojení do systému prevence kriminality. V rámci těchto
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návštěv v obcích docházelo zároveň k šíření informací o systému prevence kriminality
a preventivních aktivitách (příkladů dobré praxe) – jednání se účastnili jak zástupci obce, tak
i pracovníci, kteří působí v oblasti prevence (zástupci městské policie, sociálního odboru,
škol aj.).
V roce 2009 byl na webových stránkách Ústeckého kraje nově vytvořen přímý odkaz na
prevenci kriminality. Zde jsou zveřejněny strategické a analytické dokumenty (např.
Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje) vztahující se k této problematice, a další aktuální
informace z oblasti prevence kriminality. Také jednotlivé obce informují a zajišťují dostupnost
informací, které se týkají oblasti prevence prostřednictvím svých webových stránek, místních
tiskovin či reklamních předmětů.
Každoročně dochází k předávání informací také prostřednictvím seminářů, besed
s odborníky či akcí větších rozměrů (konferencí), které realizoval odbor sociálních věcí
a zdravotnictví KÚ i ve spolupráci s dalšími partnery.
Opatření 1.2 Podpora aktivit na zlepšení veřejné prezentace programů prevence.
Stručný popis opatření:
-

-

shromažďování příkladů dobré praxe veřejné prezentace realizátorů preventivních programů
a jejich publikace na webových stránkách kraje
zařazení prezentace příkladů dobré praxe do programu krajské konference prevence kriminality
a sociální prevence

Plnění opatření – hodnocení:
V době realizace Strategie ÚK, tedy v období 2009 – 2011, byl nastaven systém nejen
finanční podpory prevence kriminality na třech úrovních – celorepublikové, krajské a místní městské. Navazoval tak na nový systém prevence kriminality vytvořený novou Strategií ČR,
který zde byl nově uvedenými úrovněmi definován. Ministerstvo vnitra vyhlašovalo dotační
program „Program prevence kriminality“, který byl určen pro obce městské úrovně PK, tedy
pro obce nad 25 tisíc obyvatel. Zároveň byl Ministerstvem vnitra v letech 2009 – 2011
vyhlašován také „Program prevence kriminality a extremismu – Úsvit“. Jednalo se o program,
který byl určen pro města s problematikou sociálně vyloučených lokalit. V prvním roce byly
z tohoto programu v Ústeckém kraji podpořeny projekty města Mostu, které byly realizovány
v Chanově. Jednalo se např. o projekt „Asistent prevence kriminality“, „Romští mentoři“,
„Systém včasné intervence, „Nulová tolerance drogám“. V roce 2010 se do tohoto programu
zapojila další města – Obrnice, Trmice, Litvínov, Děčín a opět Most. V roce 2011 se zapojila
města Šluknov, Trmice, Bílina, Rumburk a Varnsdorf.
Na krajské úrovni byl v období 2009 – 2011 realizován dotační program „Prevence
kriminality v Ústeckém kraji“. Finance poskytovalo krajům Ministerstvo vnitra ze státního
rozpočtu. Výše alokované částky (cca 2 – 4 mil. Kč ročně pro krajský program) byla
stanovena zejména z rizikovosti (výskytu trestné činnosti) v daném kraji. Z tohoto programu
byla podporována města a obce Ústeckého kraje do 25 tisíc obyvatel. V případě, že
alokované finance nebyly zcela vyčerpány, bylo vyhlašováno druhé kolo programu, kdy
žádost o poskytnutí dotace mohla žádat i obce nad 25 tisíc obyvatel. V rámci tohoto
programu byly podporovány preventivní aktivity z oblasti sociální, situační prevence
a informování občanů. Z oblasti sociální prevence se jednalo zejména o víkendové
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a prázdninové pobyty pro děti, případně jiné preventivní aktivity v době prázdnin pro tuto
cílovou skupinu. Z oblasti situační prevence se jednalo kromě zavádění a rozšiřování
městského dohledového systému také o ochranu osobního majetku (např. jízdních kol). Díky
tomuto kroku Ministerstva vnitra a předání části kompetencí na kraje, došlo k výraznému
rozvoji a posílení preventivních aktivit na krajské a místní úrovni. Kraje mají blíže k obcím,
znají situaci v lokalitách, koordinují rozvoj sociálních a jiných služeb a jsou flexibilnější jak
v koordinační, tak metodické činnosti směrem k obcím. I z uvedených důvodů došlo k rozvoji
prevence kriminality i v menších obcích. V období realizace Strategie ÚK začala být
budována síť speciálních výslechových místností, tak, aby bylo postupně dosaženo časové
a místní dostupnosti především pro klienty a pro pracovníky, kteří pracují s oběťmi trestné
činnosti či jinak znevýhodněnými osobami (ať už se jedná o děti, mladistvé, zdravotně
handicapované, seniory a další). Vzhledem k tomu, že kraj byl příjemcem žádostí o dotaci na
preventivní projekty obcí, docházelo ke kumulaci všech preventivních aktivit, které obce
realizovaly. Informace o příkladech dobré praxe byly pak prostřednictvím krajského
manažera prevence kriminality a členů pracovní skupiny pro PK kraje přenášeny ostatním
manažerům a preventistům kriminality obcí a v případě zájmu bylo zprostředkováno osobní
setkání, v rámci kterých byly předány důležité informace o samotné přípravě či realizaci
projektů (rizika, problémy, které se vyskytly aj.).
Ústecký kraj realizoval také vlastní celokrajské projekty. V roce 2009 byly realizovány
2 projekty, a sice „Výzkum veřejného mínění k problematice kriminality, její prevence
a vlastní bezpečnosti občanů Ústeckého kraje“ a „Ajaxův zápisník“. Cílem prvního projektu
bylo zjištění potřeb občanů (bylo osloveno více jak tisíc respondentů v kraji) a analýza jejich
odpovědí v oblasti prevence kriminality a aktualizace bezpečnostní analýzy. Druhý projekt
byl realizován ve spolupráci s Krajským ředitelstvím PČR Ústeckého kraje, jeho cílem byla
systematická práce s dětmi 2. tříd základních škol v oblasti bezpečnosti a prevence
kriminality.
V roce 2010 byl realizován projekt „Ochrana seniorů Ústeckého kraje 2010“ a v roce 2011
navazující projekt „Ochrana seniorů a dalších ohrožených skupin obyvatel Ústeckého kraje
2011“. Uvedené projekty zahrnovaly přednášky městských a státních policistů pro seniory,
v jejich rámci byly předávány informační materiály a osobní bezpečnostní alarmy. V roce
2011 byly do projektu kromě seniorů zahrnuty i další cílové skupiny, zejména zdravotně
postižení. Celkem bylo realizováno 58 přednášek, kterých se zúčastnilo cca 3 000 osob, dále
bylo individuálně osloveno 2 500 osob.
Veřejná prezentace příkladů dobré praxe probíhala kromě na každoročně realizovaných
konferencích na KÚ na téma prevence kriminality také prostřednictvím pravidelných porad
s partnery – obcemi (např. na úseku prevence kriminality, sociálně-právní ochrany dětí,
romské integrace aj.), či jinými subjekty.
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Cíl 2: Podpora spolupráce participujících subjektů, uzavírání partnerství,
koordinace jejich činnosti – zapojení veřejnosti do prevence kriminality.
Stručný popis cíle:
Podpora vytvoření sítě kooperujících skupin (center) pro prevenci na území Ústeckého kraje
s přihlédnutím k místním specifikům (např. pro děti, žáky, studenty, rodiče a pracovníky škol
a školských zařízení) v Ústeckém kraji.
Opatření 2.1 Zapojení příslušných subjektů do systému prevence (obce, školy, NNO…)
a zajištění jejich koordinace.
Stručný popis opatření:
-

-

podpora vzniku a činnosti pracovních skupin pro prevenci na místní a regionální (okresní)
úrovni (s využitím již existujících osvědčených institucí) k zajištění vzájemné komunikace
a spolupráce všech subjektů realizujících prevenci, zejména škol a školských zařízení, obcí
(OSPOD), NNO, Policie ČR, městské policie, PMS…
podpora zajištění koordinace vzniklých pracovních skupin

Plnění opatření – hodnocení:
Ústecký kraj přistoupil do systému prevence kriminality MV, jmenoval krajského manažera
prevence kriminality, vytvořil Pracovní skupinu pro prevenci kriminality Ústeckého kraje (viz
opatření 1.1 a 1.2), která následně zpracovala Strategii ÚK a každoročně začal zpracovávat
(aktualizovat) Bezpečnostní analýzu Ústeckého kraje. Do uvedené pracovní skupiny byli
jmenování odborníci působící v různých institucích, které se zabývají prevencí kriminality
a sociální prevencí – pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí, státní a městští
policisté, pracovníci probační a mediační služby, zástupci NNO (vč. poskytovatelů sociálních
služeb), pracovníci zastupující systém školské primární prevence.
Krajský manažer prevence kriminality pomáhal při vzniku a rozvoji systému prevence
kriminality v obcích v kraji. Docházelo ke zřízení obdobných pracovních skupin pro prevenci
kriminality na obcích, které postupně vstupovaly do systému prevence kriminality. Manažeři
nebo preventisté kriminality jmenovaní orgány obcí pak úzce spolupracovali s manažerem
prevence kraje, který jim pomáhal s nastavením koordinace a spolupráce s partnery v rámci
systému prevence kriminality na území obce. Zároveň byla zajištěna podpora při výběru
vhodných preventivních aktivit a zpracování projektových žádostí o dotaci v rámci dotačních
programů na místní a krajské úrovni prevence kriminality. Výsledkem byl narůstající počet
zapojených obcí a také žádostí o dotaci na preventivní aktivity (např. nově v tomto období
přistoupila města a obce Štětí, Šluknov, Krásná Lípa, Obrnice, Podbořany, Lom aj.). Zároveň
města a obce v rámci programu prevence kriminality žádali o dotaci na nevíce projektů ve
srovnání s ostatními kraji v ČR.
Kromě již zmíněné spolupráce výše uvedených institucí nejen v rámci pracovní skupiny pro
prevenci kriminality kraje, bylo v uvedeném období pravidelně spolupracováno také
s Krajským ředitelstvím PČR Ústeckého kraje. Spolupráce byla prohlubována i při realizaci
společných projektů v oblasti prevence kriminality. Příkladem jsou projekty: „Ajaxův
zápisník“, „Ochrana seniorů Ústeckého kraje 2010“, „Ochrana seniorů a dalších ohrožených
skupin obyvatel Ústeckého kraje 2011“. V rámci projektu „Ajaxův zápisník“ byla navázána
úzká spolupráce se základními školami napříč Ústeckým krajem. Úzká spolupráce byla také
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navázána s Probační a mediační službou ČR. Zde se krajský manažer prevence kriminality
podílel na hodnocení projektů v programu na podporu probačních programů pro mládež,
zaměřených na resocializaci mladistvých pachatelů trestné činnosti (program vypisovaný
Ministerstvem spravedlnosti).
Opatření 2.2 Zavádění systému vzdělávacích aktivit pro pracovníky subjektů
participujících v systému prevence.
Stručný popis opatření:
-

-

vytvoření a pravidelná aktualizace nabídkového katalogu kurzů, seminářů a akreditovaných
vzdělávacích kurzů pro metodiky prevence a pracovníky prevence (pořádaných nejen školami
a školskými zařízeními v kraji)
vzdělávání zaměstnanců subjektů zapojených do prevence

Plnění opatření – hodnocení:
Ústecký kraj prostřednictvím krajského manažera prevence kriminality nebo ve spolupráci
s pracovníky krajského úřadu či partnery (zástupci jiných institucí) realizoval semináře pro
pracovníky, kteří se podílejí na činnostech v oblasti prevence kriminality a sociální prevence.
Nabízené vzdělávací aktivity (z oblasti prevence kriminality, sociální prevence aj.) byly
pořádány Ústeckým krajem, tak i spolupracujícími subjekty (PČR, NNO, obcí a další).
Katalog kurzů, seminářů a akreditovaných vzdělávacích kurzů nebyl vytvořen, protože
jednotlivé vzdělávací agentury či partneři (nejen ti, kteří jsou do prevence zapojeni) realizující
vzdělávací akce či odborné workshopy pravidelně zasílají své nabídky na krajský úřad, který
je napojený na řadu institucí v kraji. Zaměstnanci subjektů vždy obdrželi aktuální nabídku
vzdělávacích aktivit obratem prostřednictvím elektronické korespondence.
Opatření 2.3 Prohlubování spolupráce jednotlivých subjektů – interdisciplinární
setkávání zástupců obcí a dalších zainteresovaných subjektů.
Stručný popis opatření:
-

-

podpora zlepšení koordinace lokálních a územních pracovních skupin a územních center (již
vytvořených) k zajištění vzájemné komunikace a spolupráce všech subjektů realizujících
prevenci, zejména škol a školských zařízení, obcí, NNO, Policie ČR, městské policie
podpora činnosti pracovních skupin pro prevenci

Plnění opatření – hodnocení:
Plnění tohoto opatření je v souladu s plněním opatření 2.1. Opatření 2.1 bylo zaměřeno na
podporu vzniku nových pracovních skupin pro prevenci a následné metodické vedení nebo
jinou podporu. Opatření 2.3 bylo zaměřeno na podporu ze strany kraje a jeho institucí již
vytvořených pracovních skupin či jiných forem (komisí). Metodická podpora byla zaměřena
především na sestavování plánu preventivních aktivit pro jednotlivé lokality a podle druhů
kriminality (které se v obci v daném období vyskytovaly) a vlastní realizace naplánovaných
preventivních činností vlastními silami nebo ve spolupráci s partnery. Zároveň byl
podporován komplexní přístup – tedy kombinace opatření sociální a situační formy
současně. Podpora kraje byla také směřována ke zkvalitňování projektových žádostí pro
větší úspěšnost pro získání státních dotací. V roce 2008 obce a města Ústeckého kraje
žádala dotaci v programu prevence kriminality na 59 preventivních aktivit, dotaci obdrželo 31
projektů. V roce 2009 bylo dotací podpořeno 47 projektů, v roce 2010 již 60 projektů a v roce
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2011 obdržela města a obce státní dotaci na 56 projektů. Je nutné doplnit, že Ústecký kraj
obdržel státní dotaci na všechny projekty v rámci tohoto programu.
Příkladem spolupráce při plánování a realizaci společných projektů jsou aktivity realizované
Ústeckým krajem ve spolupráci s PČR a pracovníky škol a školských zařízení a městských
policií (viz plnění opatření 2.1) – „Ajaxův zápisník“, „Ochrana seniorů Ústeckého kraje 2010“,
„Ochrana seniorů a dalších ohrožených skupin obyvatel Ústeckého kraje 2011“. Jednotlivé
subjekty působící v oblasti prevence kriminality realizovaly preventivní aktivity samostatně
s návazností na další činnosti jiných subjektů, které v dané oblasti působí. Příkladem je
spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) s nevládními neziskovými
organizacemi, které realizovaly víkendové preventivní pobyty pro děti v evidenci OSPOD.
Prohlubovala se spolupráce s probační a mediační službou (postupně byly sestavovány týmy
pro mládež, rozvíjeny byly probační programy pro mládež i dospělé, na kterých participovali
pracovníci OSPODů, případně NNO – např. Sdružení pro probaci a mediaci v justici).

Cíl 3: Zjištění potřeb (názorů, postojů) občanů v oblasti prevence a hodnocení
efektivity realizovaných preventivních programů.
Stručný popis cíle:
Zpracování analýzy potřeb (názorů, postojů) občanů kraje v oblasti prevence kriminality.
Zjistit faktory, které ovlivňují pocit bezpečí občanů v Ústeckém kraji. Analýza potřeb a názorů
občanů a pravidelně aktualizovaná bezpečnostní analýza kraje jsou základními
podkladovými materiály pro plánování aktivit v oblasti prevence kriminality a sociální
prevence.
Opatření 3.1 Analýza potřeb (názorů, postojů) občanů kraje v oblasti prevence
kriminality a aktualizace bezpečnostní analýzy.
Stručný popis opatření:
-

-

zpracování aktualizace bezpečnostní analýzy
zpracování analýzy veřejného mínění občanů kraje v oblasti prevence kriminality
zapojování do preventivních programů nejen institucí, ale i občanů

Plnění opatření – hodnocení:
Ústecký kraj aktualizuje pravidelně od r. 2008 Bezpečnostní analýzu Ústeckého kraje.
Jednotlivé aktualizace jsou elektronicky rozesílány partnerům kraje (obcím, Policii ČR, PMS
aj.) a zároveň jsou dostupné na webových stránkách Ústeckého kraje:
http://www.kr-ustecky.cz/prevence-kriminality/ds-71832/p1=204835.
Ústecký kraj realizoval v roce 2009 projekt „Výzkum veřejného mínění k problematice
kriminality, její prevence a vlastní bezpečnosti občanů Ústeckého kraje“. Tento projekt
zjišťoval potřeby občanů a tyto analyzoval v oblasti prevence kriminality. V tomto výzkumu
bylo osloveno přes 1 000 respondentů z Ústeckého kraje, tento navazoval na výzkum
Ministerstva vnitra, kdy bylo osloveno také přes tisíc respondentů, ale v rámci celé ČR.
Výzkum byl zaměřen na vnímání bezpečnosti, kriminality a její prevence zúčastněných
respondentů. Z výzkumu vyplynulo, že obyvatelé Ústeckého kraje vnímají oblast kriminality
jako jeden z nejpalčivějších problémů. Větší obavu přitom mají obyvatelé menších obcí (do
5 tisíc obyvatel). Oslovení respondenti zmiňovali největší obavu z toho, že se stanou obětí
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trestného činu, relativně velkou obavu mají o svou bezpečnost v nočních hodinách.
Významná část respondentů (68 %) uvedla, že za nejrizikovější skupinu obyvatelstva
z pohledu bezpečnosti vnímají romskou minoritu, dále drogově závislé (50 %) a opilce
(40 %). Dále z výzkumu vyplynulo, že respondenti (subjektivně) považují za nejefektivnější
opatření v přítomnosti více policistů v ulicích, zpřísnění trestů za spáchané skutky
a zavádění městských kamerových dohledových systémů. Naopak za nejméně efektivní
opatření považují poradenskou činnost, osvětové akce pro veřejnost a výstavbu nových
sportovišť.
V období 2009 – 2011 byly realizovány preventivní aktivity, do kterých byly zapojeny různé
instituce působící v oblasti prevence (PČR, městské policie, NNO, OSPOD aj.), a to
prostřednictvím jimi realizovaných projektů. Veřejnost se zapojila do preventivních programů
prostřednictvím projektů „Asistent prevence kriminality“ (asistenti byly vybíráni z řad obyvatel
sociálně vyloučených lokalit se znalostí daného místa a lidí v něm žijících), „Romský mentor“
(i tento projekt cílil na osoby se znalostí mentality Romů opouštějících vězení, popř. uložen
alternativní trest, kterým má aktivita pomoci pro splnění podmínek náhrady za výkon trestu
odnětí svobody) či různé informační kampaně cílené např. na ochranu majetku osob.
Opatření 3.2 Hodnocení efektivity preventivních projektů
Stručný popis opatření:
-

zpracování hodnocení efektivity preventivních projektů
ustanovení hodnotící skupiny
vytýčení priorit preventivních projektů

Plnění opatření – hodnocení:
Zpracování hodnocení efektivity preventivních projektů nebylo Ústeckým krajem realizováno.
Důvodem byla skutečnost, že metodiku hodnocení projektů plánovalo zpracovat v té době
Ministerstvo vnitra. Metodika byla zpracována později, než bylo plánováno. Následně byla
předána prostřednictvím kraje všem manažerům prevence kriminality obcí dispozici na
webových
stránkách
MV:
http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-v-resortuministerstva-vnitra.aspx (cesta: přílohy – příloha č. 6 „Měření efektivity preventivních
programů, aneb jak měřit něco, co se nestalo“).
Příjemce dotace (v rámci uvedených dotačních programů v plnění opatření č. 1.2) je povinen
zhodnotit realizované preventivní aktivity. Toto hodnocení je nutné zaslat na Ministerstvo
vnitra k 31. 1. následujícího roku po realizaci projektu. Hodnotících indikátorů je celá řada –
např. počet oslovených osob z cílové skupiny, počet aktivit, počet účastníků aktivit, počet
partnerů projektu atd. V rámci kvalitativního hodnocení je využíváno např. dotazníků,
případně u dětí je využíváno jednoduchých testů (jako zpětná vazba o hodnocení
projektových aktivit cílovými skupinami). Vyhodnocování aktivit je realizováno i s určitým
časovým odstupem, zejména při aktivitách s dětmi, kde je nutný určitý časový odstup, aby
pracovníci např. OSPOD či NNO, kteří s dětmi pracují dlouhodobě, byli schopni zhodnotit,
zda a jak aktivita pomohla spolupráci, případně dítě ovlivnila.
Ve Strategii ÚK byly stanoveny priority – tj. předcházet vzniku kriminality a snižovat její
výskyt. Zároveň bylo cílem zajistit stabilizaci a rozvoj nově vytvořeného třístupňového
systému prevence kriminality. Z podporovaných preventivních aktivit (především projekty
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sociální prevence a aktivity zaměřené na informování obyvatel), což se následně odrazilo
v plánování a realizaci takto orientovaných projektů.

Cíl 4: Zajištění odpovídající nabídky programů sociální a situační prevence
(úrovně primární, sekundární a terciární prevence)
Stručný popis cíle:
Zajištění služeb sociální prevence dostupných pro uživatele z celého Ústeckého kraje. Jedná
se zejména o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, azylové bydlení, domy na půl
cesty a nízkoprahová zařízení pro všechny věkové skupiny a dalších služeb pro cílové
skupiny.
Opatření 4.1 Zajištění dostupnosti služeb sociální prevence na celém území Ústeckého
kraje (azylové bydlení, nízkoprahová zařízení, domy na půl cesty a další).
Stručný popis opatření:
-

podpora realizace nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a ostatní osoby ohrožené
sociálním vyloučením
zajištění rozvoje sítě domů na půl cesty
realizace azylového bydlení
zajištění terénních volnočasových programů

Plnění opatření – hodnocení:
Ústecký kraj provedl v roce 2007 analýzu všech poskytovatelů sociálních služeb a jimi
poskytovaných služeb (dle druhové a místní dostupnosti v rámci kraje) v souladu s nově
přijatým zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Na jejím základě
byl proveden rozbor jednotlivých druhů sociálních služeb a jejich působnosti v jednotlivých
lokalitách (obcích). Cílem Ústeckého kraje bylo (ve spolupráci se všemi zainteresovanými
partnery) rozvíjet dostupnost sociálních služeb pro všechny občany kraje, a to s důrazem
i na podporu služeb sociální prevence.
V období 2008 – 2011 došlo k výraznému rozvoji sociálních služeb poskytovaných na území
Ústeckého kraje. V tomto období byly sociální služby poprvé výrazněji financovány
z evropských strukturálních fondů. Mezi oprávněné žadatele patřily zejména kraje, ale i obce
nebo samotní poskytovatelé sociálních služeb. Jednalo se především o podporu služeb
sociální prevence – např. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, terénní programy, azylové domy, domy na půl cesty. Na podporu,
rozšíření a rozvoje těchto služeb realizoval Ústecký kraj individuální projekty (jednalo se
o 2 projekty): „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji“ – tento projekt
zahrnoval podporu 7 sociálních služeb se zaměřením na jejich působnost zejména
v sociálně vyloučených lokalitách a především projekt „Sociální služby v Ústeckém kraji“ –
zde bylo podpořeno celkem 84 sociálních služeb. Prostřednictvím individuálních projektů
došlo k navýšení počtu sociálních služeb v kraji, popř. k navýšení kapacit stávajících služeb
a tím bylo přispěno ke zvýšení jejich dostupnosti po celém území Ústeckého kraje.
V tomto období také došlo k rozvoji víkendových či prázdninových pobytových aktivit pro děti,
které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo sociálně nežádoucími jevy (např. již jsou
v evidenci orgánů sociálně-právní ochrany dětí). Zároveň byly také za finanční podpory
v rámci Programu prevence kriminality MV podporovány tzv. příměstské tábory. V roce 2011
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byla také vydána metodická příručka pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí
obecních úřadů s rozšířenou působností v Ústeckém kraji, která obsahovala informace pro
plánování, přípravu a realizaci těchto pobytů pro děti.
Opatření 4.2 Realizace podpůrných programů pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením
Stručný popis opatření:
-

zajištění sociálně rehabilitačních a motivačních programů zaměřených na prevenci kriminality
a předcházení sociálního vyloučení
realizace akreditovaných probačních programů nejen pro děti a mládež
udržení a stabilita osvědčených projektů a příp. jejich rozšíření
vznik nových projektů v „nepokrytých“ lokalitách – zapojení více subjektů do prevence
kriminality (spolupráce těchto subjektů)

Plnění opatření – hodnocení:
V období 2009 – 2011 spolu se zavedením nového tříúrovňového systému prevence
kriminality (celorepubliková, krajská a místní) došlo také k rozvoji a navýšení počtu
realizovaných programů za finanční podpory prostředků určených na krajskou úroveň
prevence kriminality. V Ústeckém kraji byly prioritně podporovány projekty zaměřené na
práci nejen s ohroženými dětmi a mládeží. Tento rozvoj byl podporován i z důvodu větších
kompetencí krajů, které se mohly prostřednictvím metodické a finanční podpory podílet na
zaváděných preventivních opatřeních v jednotlivých lokalitách kraje. K realizaci preventivních
opatření na svém území (i za finanční podpory z krajského programu prevence kriminality)
se průběžně připojovala také další města i menší obce (příkladem mohou být Obrnice,
Podbořany, Trmice nebo Krásná Lípa). V těchto lokalitách byly realizovány zejména aktivity
sociální prevence a práce s dětmi.
Kromě rozvoje projektů v rámci krajského programu prevence kriminality, ať již na
celorepublikové úrovni (u měst nad 25 tisíc obyvatel v rámci tzv. městské úrovně prevence
kriminality), tak i na krajské úrovni (obce do 25 tisíc obyvatel), došlo také k rozvoji
resocializačních programů pro děti a probačních programů pro mládež. Tyto programy byly
realizovány nestátními neziskovými organizacemi – v našem kraji se jednalo např.
o probační program „Právo pro každý den“, který byl realizován ve spolupráci NNO White
Ligth I. a Probační a mediační služby ČR.
Zároveň došlo k rozvoji resocializačních a probačních programů pro dospělé (často pro
osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo s kriminální minulostí). Významným partnerem
v této oblasti byla organizace Rubikon centrum (dříve Sdružení pro probaci a mediaci
v justici), které měla i Ústí n. L. zřízenu svou kancelář. Podobné programy pro uvedenou
cílovou skupinu realizovaly další organizace v kraji (např. sdružení Mosty – sociálně
psychologické centrum).
Opatření 4.3 Realizace podpůrných programů pro děti a mládež (nejen rizikovou)
Stručný popis opatření:
-

znovuzavedení účinných a plošných programů primární prevence (kriminalita, drogy, šikana,
záškoláctví, prostituce atd.
udržení popř. rozšíření stávajících programů prevence kriminality
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-

-

probační programy a jejich plošné rozšíření do dalších lokalit
programy zaměřené na rizikovou mládež (víkendové pobyty, tábory, nízkoprahová zařízení,
hřiště apod.)

Plnění opatření – hodnocení:
V období platnosti Strategie ÚK na období 2009 – 2011 byly také zaváděny programy
primární prevence ve školách. Jednalo se jak o školskou primární prevenci nespecifickou,
tak i specifickou. Realizace těchto programů byla také podporována novým dotačním
programem Ústeckého kraje na odboru školství mládeže a tělovýchovy „Prevence rizikového
chování v Ústeckém kraji“. V rámci tohoto programu jsou podporovány projekty zaměřené na
specifickou primární prevenci rizikového chování, žadateli jsou školy a školská zařízení.
Stávající programy jak primární, tak sekundární a terciární prevence byly v období 2009 –
2011 rozšiřovány. Podpůrným mechanismem byly i větší kompetence krajů v oblasti
koordinační, metodické a finanční.
V tomto období byly také podporovány probační programy, zejména díky dotačnímu
programu Ministerstva spravedlnosti „Probační programy pro mládež“, které byly realizovány
nestátními neziskovými organizacemi ve spolupráci s Probační a mediační službou
(podrobněji opatření 4.2).
Opatření 4.4 Cílené zaměření situační prevence
Stručný popis opatření:
-

-

realizace opatření směřujících ke snížení kriminogenních podmínek (určité druhy kriminality se
objeví v určité době, na určitých místech a za určitých okolností)
realizace opatření, která znesnadňující páchání trestné činnosti
informování veřejnosti o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností, medializace
úspěšných preventivních aktivit
zapojení Policie ČR do preventivních aktivit na místní úrovni

Plnění opatření – hodnocení:
Ústecký kraj v uvedeném období podporoval preventivní opatření zaměřené také na situační
prevenci. Zejména docházelo k zavádění, rozšiřování nebo modernizaci městských
kamerových dohlížecích systémů nejen ve větších městech (v Mostě, Ústí nad Labem,
Děčíně aj.), ale také v menších městech – např. Kadani, Roudnici nad Labem, Klášterci nad
Ohří. Podpora byla zaměřena také na zavádění mobilních kamerových bodů, které mohly být
přeinstalovány v případě změny bezpečnostní situace v jiných lokalitách obce.
Dále byly realizovány další projekty situační prevence – např. projekt „Osvětlení temných
míst“ v Ústí nad Labem“ v roce 2010, obdobný projekt byl také realizován v Bílině. Mezi
preventivní opatření zaměřené na situační prevenci lze zařadit zabezpečení jízdních kol
(stojany na kola, mikročipy), projekty tohoto typu byly realizovány např. v Mostě, Duchcově,
Lomu.
Dále byly v tomto období realizovány informační kampaně „Auto není trezor“. Do všech zde
uvedených projektů byla zapojena Policie ČR, v některých se přímo PČR podílela na
aktivitách, v jiných (např. MKDS) spíše vyhodnocovala přínosnost projektu v konkrétní
lokalitě.
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Příloha č. 1 - Informace o možnosti využití objektu v ulici Dvořákova 722, Kadaň

Využití objektu ve vazbě na plánování rozvoje sociálních služeb
Strategickým dokumentem pro sociální oblast Ústeckého kraje je „Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb na období 2016–2018 (dále jen „SPRSS“). Je jedním z nejdůležitějších
nástrojů kraje pro vytvoření kvalitní, efektivní a dostupné sítě sociálních služeb a zohledňuje
požadavky Evropské unie v sociální oblasti. Prováděcím dokumentem SPRSS na období
jednoho roku je „Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji“ (dále jen „Akční
plán“). Cílem Akčního plánu je naplňování stanovených priorit SPRSS, priorit regionů, řízení a
aktualizace sítě sociálních služeb na území kraje na základě znalosti aktuálních potřeb, a to
v souladu s měnícími se zákonnými normami a vývojem prostředí v závislosti na finančních
prostředcích.
V Akčním plánu na rok 2017 jsou podrobně rozpracovány popisy služeb v jednotlivých
regionech za oblast služeb sociální péče a oblast služeb sociální prevence a odborného
sociálního poradenství, včetně kapacit dle míst poskytování služeb. Akční plán obsahuje
vypracované souhrnné tabulky o počtu a kapacitách sociálních služeb za jednotlivé obce
s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a konkrétní místa poskytování v souladu s vydanými
rozhodnutími o registraci služby.
K navrženému návrhu Města Kadaň ze dne 27. 5. 2016, v objektu č. p. 722 v ul. Dvořákova
Kadaň zařízení hospicové péče pro seniory ve vazbě na proces plánování rozvoje sociálních
služeb uvádíme, že SPRSS a Akční plán pracují s potřebností sociálních služeb, registrovaných
dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o sociálních službách“). Hospicová péče není dle zákona o sociálních službách sociální
službou, nicméně v zařízeních poskytujících hospicovou péči jsou poskytovány dle § 44
zákona o sociálních službách Odlehčovací služby. Dále může být jako pobytová služba
poskytována podle § 52 zákona o sociálních službách, druh sociální služby - Sociální služby,
poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. Lůžka slouží pouze pro potřeby
nemocnice, která nemůže pacienta vrátit do přirozeného prostředí. Nejedná se o nabídku
sociální služby pro veřejnost.
V aktuálně platném Akčním plánu na rok 2017 není v ORP Kadaň vydefinována kapacita
pro poskytování Odlehčovacích služeb (§ 44). Nicméně na základě zjištěné potřebnosti je

do připravovaného dokumentu s názvem „Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém
kraji na rok 2017 – Věcné vyhodnocení plnění cílů a změny kapacit na rok 2018“ pracováno
s vydefinovanou potřebností pro Odlehčovací služby s tzv. „Místě poskytování neurčeno“
v rámci ORP Kadaň ve výši 5 lůžek.
Pro další sociální služby není vydefinována taková potřebnost, a to zejména s ohledem na
daný objekt, v pobytové formě sociálních služeb, která by mohla vést ke vzniku sociální
služby a využití objektu k jejímu poskytování.
Dále je v Akčním plánu na rok 2017 ve SWOT analýze pro oblast Chomutovska uvedeno:
„Podporovat vznik a provoz domácí hospicové paliativní péče“. Což je také v souladu
se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016–2018,
cíl 1.2 Podporovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb v kraji, opatření 1.2.2 – Odklon
od institucionálního poskytování sociálních služeb k deinstitucionalizaci (vytváření kruhů
podpory uživatelům z přátel, podpůrců a osob blízkých). Vznik nového pobytového zařízení
by byl tudíž v rozporu s výše uvedeným.
Při Monitoringu sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého
kraje na období 2016–2018 poskytovatelé hospicové péče uvedli, že hospicová péče je pro
Ústecký kraj zabezpečena a poskytována v dostatečné míře (viz níže: obložnost Hospice
v Mostě,o. p. s. a obložnost Hospice sv. Štěpána, z.s.).

Využití objektu z pohledu sociálních služeb zabezpečovanými příspěvkovými organizacemi
Ústeckého kraje
Ústecký kraj (i obce) převzal zřizovatelské funkce příspěvkových organizací poskytující
sociální služby zákonem č. 290/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů o přechodu některých
dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v
oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o
přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona
č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
V současné době je Ústecký kraj zřizovatelem 14 příspěvkových organizací v oblasti sociální:
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
V těchto organizacích se poskytují převážně pobytové sociální služby, jak pro cílovou skupinu
senioři, tak i pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Celková kapacita
pobytových sociálních služeb činí 2 541 lůžek, z toho téměř 1 250 je pro cílovou skupinu
senioři.
Snahou Ústeckého kraje je i zajištění dosažitelnosti potřebných služeb v rámci území kraje
a dodržení principu subsidiarity, již schváleného usnesením Rady Ústeckého kraje
č. 26/42/2002 v Koncepci rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje – I. etapa. (princip
subsidiarity – všechna opatření týkající se občanů se mají řešit na nejnižší úrovni správy, to
co se dá řešit ve státě, se řeší ve státě).
Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 84/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 vzalo na
vědomí zpracované materiály včetně závěrů a doporučení z nich vycházejících:
-

Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje
(Informaci o možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem).

-

Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (situační
přehled).

Každoročně jsou Zastupitelstvu Ústeckého kraje předkládány Informace o možnostech
rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem. Mezi jedním ze závěrů a doporučení
je dodržování výše uvedeného principu subsidiarity, potažmo, že Ústecký kraj bude

prostřednictvím svých zřízených příspěvkových organizací zajišťovat převážně pobytové
sociální služby a nebude rozšiřovat zřizovatelské funkce. Terénní a ambulantní služby bude
zajišťovat pouze pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením, a to v souvislosti
s transformačním procesem poskytovaných služeb „domovy pro osoby se zdravotním
postižením“.

V návaznosti

na

transformační

procesy,

které

probíhají

v souladu

s transformačními plány v jednotlivých organizacích (v poskytovaných sociálních službách) se
výše uvedené týká také cílové skupiny osob s chronicky duševním onemocněním.
Pro tuto sociální službu budou i nově vznikat další místa poskytovaní z důvodu jejich
potřebnosti.
K navrženému návrhu Města Kadaň ze dne 27. 5. 2016 v objektu č. p. 722 v ul. Dvořákova
Kadaň zřízení hospicové péče pro seniory a zajištění zřizovatelské funkce Ústeckým krajem
lze konstatovat následující:
-

Tento krok - rozšíření zřizovatelské funkce by byl v rozporu se schválenými
strategickými

dokumenty

Ústeckého

kraje

pro

oblast

sociálních

služeb

zabezpečovaných příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje.
-

Na území okresu Chomutov jsou zajišťovány sociální služby příspěvkovou organizací
zřizovanou Ústeckým krajem. Jedná se o Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,
příspěvková organizace. Tato organizace zajišťuje sociální služby v zařízení v Mašťově
(kapacita 70 klientů pro cílovou skupinu senioři) a přímo v Kadani ve dvou objektech
(kapacita 65 klientů s cílovou skupinou osob se zdravotním postižením).

-

V ČR je dle dostupných zdrojů 15 lůžkových hospiců, z toho dva jsou na území
Ústeckého kraje (Most, Litoměřice). Tyto dvě lůžková zařízení mají nenaplněnou
obložnost a přijímají klienty i z jiných krajů:

Hospic v Mostě, o.p.s. – poskytuje vedle zdravotních služeb i sociální služby, a to odlehčovací
služba (pobytová forma) s kapacitou 10 lůžek (obložnost za rok 2015 = 22,93%), odborné
sociální poradenství (terénní a ambulantní forma s registrovaným počtem intervencí pro obě
formy s kapacitou 1 po dobu jednání 30 minut – využití – nelze stanovit, neboť se uvádí
pouze počet poskytnutých intervencí a to pouze u anonymních uživatelů). Dále jsou zde
poskytovány sociální služby dle § 52 zákona o sociálních službách (sociální služby
poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče) s kapacitou 7 lůžek (obložnost za rok
2015 = 44,4%). Pro oblast zdravotních služeb je vyčleněno 15 lůžek. Jelikož v oprávnění pro

poskytování zdravotních služeb se neuvádí údaj o kapacitě a poskytování zdravotní péče je
záležitostí smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, byly údaje
čerpány z výroční zprávy daného poskytovatele (pozn. v době zpracování tohoto materiálu
nebyla poskytovatelem zveřejněna výroční zpráva za rok 2016; poslední zveřejněná výroční
zpráva je za rok 2015), kde je uvedeno: že „v roce 2015 jsme se starali o 172 klientů, což je o
21 více než v roce 2014. Průměrná ošetřovací doba 26 dnů (o 12 dní méně než v r. 2014).
Nejvíce pacientů bylo z Mostu (74), následuje Litvínov (12) a Teplice (11), poté Chomutov
(10) a Bílina (8). Celkem bylo ošetřeno 163 pacientů z Ústeckého kraje a 9 z jiných krajů“. Při
stoprocentní obložnosti u kapacity 15 lůžek by měla být oš. dnů 5475. Dle výše citovaných
údajů oš. dnů v roce 2015 činila cca 4472, což je cca 82%. Sám poskytovatel zdravotních
služeb uvádí, že se „postaral o 21 klientů méně“.
Hospic sv. Štěpána, z.s. - poskytuje vedle zdravotních služeb i sociální služby, a to
odlehčovací služba - pobytová forma s kapacitou 10 lůžek (obložnost za rok 2015 = 20, 6%) a
terénní služba s kapacitou 2 (obložnost za rok 2015 není vykazována, odborné sociální
poradenství (terénní a ambulantní forma s registrovaným počtem intervencí pro obě formy
s kapacitou 1 po dobu jednání 30 minut – využití – nelze stanovit, neboť se uvádí pouze
počet poskytnutých intervencí a to pouze u anonymních uživatelů). Dále jsou zde
poskytovány sociální služby dle § 52 zákona o sociálních službách (sociální služby
poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče) s kapacitou 8 lůžek (obložnost za rok
2015 = 93,6%). Pro oblast zdravotních služeb je vyčleněno 26 lůžek. Jelikož v oprávnění
pro poskytování zdravotních služeb se neuvádí údaj o kapacitě a poskytování zdravotní péče
je záležitostí smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, byly údaje
čerpány z výroční zprávy daného poskytovatele (pozn. v době zpracování tohoto materiálu
nebyla poskytovatelem zveřejněna výroční zpráva za rok 2016; poslední zveřejněná výroční
zpráva je za rok 2015), kde je uvedeno: že „na dvaceti šesti hospicových lůžkách jsme se v
lůžkovém hospici postarali o 266 těžce nemocných, kteří v hospici strávili 6 323 dní. Je to
o 170 dní méně než v předchozím roce, což bylo způsobeno nízkou obložností v měsících
únoru až květnu 2015. Na začátku roku jsme se potýkali s velkým propadem obložnosti. Od
ledna do května bylo průměrné využití kapacity na hospicových lůžkách pouhých 67 procent.
To i přesto, že jsme informovali spolupracující nemocnice i laickou veřejnost o těchto
volných kapacitách. Bohužel příchod nemocných do našeho zařízení nejsme schopni

zásadnějším způsobem ovlivnit. Nejvíce nemocných bylo samozřejmě z Ústeckého kraje
(182), na druhém místě v četnosti jsou nemocní ze Středočeského kraje, kterých bylo celkem
50. Přičemž 26 nemocných bylo z okresu Kladno a 14 z okresu Mělník. Dvanáct nemocných
bylo z Hlavního města Prahy a osm z Libereckého kraje. Průměrná doba pobytu byla 24 dní.
Medián je 12 dní, to znamená, že polovina nemocných u nás strávila 12 a méně dní“.
-

Vzhledem k tomu, že skutečnou výší úhrady výkonů odbornosti 913 (poskytování
zdravotní péče v zařízení sociálních služeb), nepokryje ani 13% nákladů na plat
zdravotní sestry, se zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb tak stává nejvíce
a nejlépe sponzorovanou péčí v ČR, a to zejména ze strany zřizovatelů těchto zařízení.
Pro úplnost je nutné zdůraznit, že „Hospic“ je zdravotnické zařízení, které slouží k
péči o nevyléčitelně a těžce nemocné osoby, tedy k tzv. paliativní péči. Hospicová
péče nespadá do okruhu sociálních služeb. V tzv. velké novele zákona o sociálních
službách, kterou schválila vláda a která je v legislativním procesu se zvažuje
„hospicovou péči“ začlenit do sociálních služeb.

-

Další ekonomická zátěž na rozpočet Ústeckého kraje, jak z oblasti investic, tak i
s provozem.

-

V horizontu cca 10 let bude muset Ústecký kraj zajistit investiční finanční zdroje
na rekonstrukci stávajících objektů, kde jsou provozovány sociální služby, tak aby byl
naplněn legislativně připravovaný (viz výše citovaná novela zákona o sociálních
službách bude obsahovat zmocnění pro MPSV vydat vyhlášku pro tuto oblast)
materiálně technický standard pro poskytování daných pobytových služeb, což bude
čítat v řádu několika set mil. Kč.

Rekapitulace financování p.o. z rozpočtu Ústeckého kraje v tis. Kč
Rekapitulace

–

financování

p.o.

z rozpočtu

Ústeckého

kraje
na

včetně

2014

2015

2016

- 2016

provoz
odpisů

nem.maj.

(budov)

187 778 181 355 203 380 231 307 803 820

odpisy budov
na

za

období 2013
2013

PZ

PZ

Celkem

provoz

30 818

31 765

30 301

25 523

118 407

bez

odpisů

156 960 149 590 173 079 205 784 685 413

účelová inv. dotace

7 346

37 564

18 390

15 627

78 927

PZ na velkou údržbu

0

9 354

2 800

1 585

13 739

30 214

60 163

37 892

15 200

143 469

Inv. prostředky kraje zajišťovat odbor INV
CELKEM

nárok

rozpočet ÚK

na
225 338 288 436 262 462 263 719 1 039 955

Využití objektu ve vazbě na převod nemovitosti jinému subjektu
V souvislosti s objektem a jeho využitím byl dne 6. 2. 2017, pod JID: 24411/2017KUUK/V10 a
dále dne 25. 4.2017 pod JID 66749/2017/KUUK (příloha č. 2 tohoto usnesení) osloven Úřad
práce ČR – generální ředitelství, zastoupený PhDr. Kateřinou Sadílkovou, MBA, generální
ředitelkou, s nabídkou převodu nemovité věci, a to:
-

pozemku: p. č. 1421 o výměře 684m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Kadaň, č. p. 722, občanská vybavenost, umístěná na p.č. 1421

-

pozemku: část p. č. 1422 o výměře max. 1250 m2, druh pozemku: ostatní plocha

v k.ú. Kadaň, obec Kadaň na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov.

Ústecký kraj nabídl v případě zájmu Úřadu práce ČR i možnost směny za nemovitosti v k.ú.
Ústí nad Labem (znaleckým posudkem byla stanovena obvyklá cena předmětných
nemovitých věcí na 7.200.000,- Kč).
Dne 11. 5. 2017 obdržel odbor sociálních věcí, pod JID: 75979/2017/KUUK/, odpověď od
PhDr. Kateřiny Sadílkové, generální ředitelky ÚP ČR. Přestože Úřad práce ČR hledá v Kadani
změnu dislokace, nemůže nabídku od Ústeckého kraje přijmout z důvodu efektivního a
hospodárného využívání prostředků státního rozpočtu. Pro 29 pracovníků ÚP ČR je budova
prostorově nadměrná. Rovněž pořizovací náklady jsou s předpokládanými náklady na
rekonstrukci a zřízení kontaktního pracoviště Úřadu Práce ČR příliš vysoké. Tato informace
byla s ohledem na termín doručení a termín odevzdání materiálu přednesena na Radě
Ústeckého kraje ústně dne 17.5.2017.
Závěr:
Z uvedených informací vyplývá, že v souvislosti s plánováním a rozvojem sociálních služeb
v Ústeckém kraji a z pohledu sociálních služeb, které jsou zabezpečované příspěvkovými
organizacemi Ústeckého kraje, není objekt, z hlediska potřebnosti a z hlediska financování
příspěvkových organizací z rozpočtu Ústeckého kraje, vhodný k poskytování hospicové péče.
Po podrobné analýze možností využití výše zmiňovaného objektu se jeví jako optimální
řešení jeho prodej či směna.
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Příloha č. 1

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 43
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. 1
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),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 20/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 40),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 41),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 024/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 42),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2017 ze dne 26. června 2017 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
a) doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Skalice u Žitenic
Parcela
výměra
druh pozemku
2
zastavěná plocha a nádvoří
St. 161
3m
Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná stavba
378/4
39 m2
zahrada

způsob využití
bez LV

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 26. 6. 2017
V Ústí nad Labem dne 26. 6. 2017

Mgr. Martin Klika, MBA,
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje,
na základě pověření
Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
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Příloha č. 2

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 27
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 236/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
se sídlem v Meziboří, Okružní čp. 104, PSČ 435 13, IČ: 49872516
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem v Mostě dne 6.12.1994
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12. 2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8. 2003 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4. 2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/59R/2006 ze dne 11.10.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 24),
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. 25),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 26),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…Z/2017 ze dne 26. června 2017 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 položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

Příloha č. 2
Ostatní majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
Katastrální území
název
oplocení pozemku
Meziboří

na parcele
st. p. 186, 225/62, 225/65,
225/152

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 26. 6. 2017

V Ústí nad Labem dne 26. 6. 2017

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

Bod 7.17 priloha 1.pdf k usnesení č. 029/6Z/2017

Ověřovací doložka
k datové zprávě

podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)

1. ODDÍL - Záznam o konverzi
Pořadové číslo konverze:

97615817-154649-170613130426

Název organizace:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jméno a příjmení:

Jana Krimová

Datum:

13.6.2017 13:04:20

2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
Výstup odpovídá vstupu:

ANO

Počet listů:

2

Zajišťovací prvek:

Žádný

NE

3. ODDÍL - Poznámky

13. 6. 2017
Datum vyhotovení
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Elektronický podpis

Bod 7.17 priloha 2.pdf k usnesení č. 029/6Z/2017

Bod 7.17 priloha 3.pdf k usnesení č. 029/6Z/2017

Bod 7.17 priloha 4.pdf k usnesení č. 029/6Z/2017

bod 9.2 priloha3.pdf k usnesení č. 030/6Z/2017

Číslo smlouvy u poskytovatele: 17/SML2628/SOVS/ZD

JID: 101141/2017/KUUK

Smlouva
o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby
(dále také „smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI:

(1)

Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 311/48, PSČ 400 02, IČ 708 921 56,
DIČ CZ 708 921 56 („Kraj") zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

a
(2)

Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ 254 88 627, DIČ CZ
254 88 627, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl
B, vložka 1550 („Nemocnice“) zastoupená Ing. Jiřím Novákem, předsedou představenstva a.s.
a Mgr. Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva

(společně též „Strany")

PREAMBULE
A. Smlouva je uzavřena v souladu s rozhodnutím Komise (EU), ze dne 20. prosince 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 významu (2012/21/EU) (dále jen „Rozhodnutí“).
B. Kraj je jediným akcionářem Nemocnice a dbá a dohlíží v souladu se svými zákonnými
povinnostmi na řádné a efektivní hospodaření Nemocnice.
C. Kraj jako vyšší územní samosprávný celek má rovněž zájem na zajištění čtyřiadvacetihodinové
nepřetržité urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče na území
Ústeckého kraje, jejichž podrobná specifikace je uvedena v čl. II této smlouvy.
D. Nemocnice je poskytovatelem zdravotních služeb a je kapacitně, odborně a v souladu s
příslušnými předpisy způsobilá zajistit poskytování služeb vymezených v čl. II této smlouvy.
E. V minulosti byly některé investice či jiné náklady Nemocnice nutné pro poskytování služeb
obecného hospodářského významu, tak jak jsou specifikovány v čl. II této smlouvy, ze strany
Kraje kofinancovány různými metodami (mimo jiné zvyšováním základního kapitálu Nemocnice
či účelovými dotacemi), a to převážně na základě aplikace doktríny soukromého investora, jejíž
použití bylo na místě vzhledem k postavení Kraje jako jediného akcionáře Nemocnice.
F. Mimo jiné s ohledem na potřebu zajištění financování nákupu zdravotnické technicky, resp.
realizace některých investic v rámci Nemocnice, za využití kofinancování ze zdrojů IROP bylo
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 4. 9. 2016 č. 19/31Z/2016 schváleno uzavření /
vydání Pověřovacího aktu dle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy
o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského významu
uveřejněného v Úředním věstníku EU dne 11. 1. 2012 ve formě právního jednání – smlouvy (dále
také „Pověření I“), které bylo mezi Krajem a Nemocnicí uzavřeno dne 5. 9. 2016.
G. Pověření I však bylo pouze provizorním řešením financování služeb obecného hospodářského
významu poskytovaných ze strany Nemocnice, čemuž odpovídala i výše v Pověření I stanovené
maximální výše vyrovnávací platby, která činí 5.000.000,- Kč ročně (čl. III odst. 11 Pověření I),

a která by bez dalších jiných transferů ze strany Kraje na zajištění služeb obecného
hospodářského významu definovaných v čl. II odst. 2 Pověření I zřejmě postačovala. Přijetím
Pověření I se však zúžila možnost využití doktríny soukromého investora pro kofinancování
i investic do majetku, který bude sloužit i pro poskytování služeb obecného hospodářského
významu.
H. Proto Kraj již při jednání se zástupci Nemocnice o podobě Pověření I, vyjádřil jednoznačný záměr
zajistit do budoucna kofinancování odůvodněných potřeb Nemocnice na základě jednotné
a transparentní metodiky, která bude vycházet z důkladné analýzy hospodaření Nemocnice, která
bude odpovídat podmínkám Rozhodnutí a zároveň zajistí, aby Kraj jako jediný akcionář
Nemocnice umožnil představenstvu a managementu Nemocnice správu majetku Nemocnice
v souladu s povinností řádného hospodáře.
I. Na základě analýzy hospodaření Nemocnice nazvané „Vyhodnocení systému financování
investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s.“ ze dne 28. 3. 2017 (dále také „Analýza"),
kterou provedla společnost SVI AJAK services s.r.o., se sídlem Palackého třída 283, 288 02
Nymburk, IČ: 27447014 (dále také „SVI AJAK“), byly identifikovány tři pro přípravu této smlouvy a
výpočet příslušné výše vyrovnávací platby stěžejní skutečnosti:
• zdroje veřejného zdravotního pojištění jsou dlouhodobě nedostatečné pro řádné a úplné
financování obnovy majetku Nemocnice, který je nutný pro řádné poskytování služeb
obecného hospodářského významu specifikovaných v čl. II smlouvy;
• ostatní provozní náklady na poskytování služeb obecného hospodářského významu
specifikované v čl. II smlouvy jsou ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění takřka
zcela kryty;
• vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu, v jakém ekonomickém stavu byla
Nemocnice Krajem převzata v minulosti, vykazuje Nemocnice poměrně významnou
část svého majetku na hranici či za hranicí jak účetní, tak i reálné životnosti, což vede
k potřebě vyšších reprodukčních investic v následujícím desetiletém období.
I když Analýza není součástí smluvních ujednání založených touto smlouvou, vzhledem k tomu,
že smlouva je uzavřena na základě závěrů a doporučení Analýzy a vzhledem k tomu, že obě
smluvní strany jsou s Analýzou detailně seznámeny, tvoří Analýza významnou interpretační
pomůcku pro jednotlivá ustanovení této smlouvy.
Kraj je proto připraven Nemocnici za podmínek stanovených touto smlouvou poskytnout
příspěvek na obnovu a pořízení infrastruktury, nutné k dodržení závazku poskytování služeb
obecného hospodářského významu specifikovaných v čl. II smlouvy.
K. Tato smlouva nastavuje nejenom transparentní model kofinancování Nemocnice a zajistí
poskytování služeb obecného hospodářského významu specifikovaných v čl. II smlouvy na území
Ústeckého kraje, nýbrž na základě této smlouvy Kraj rovněž nabude další nástroje kontroly
řádnosti a efektivnosti hospodaření Nemocnice.
J.

I.
Předmět smlouvy
Nemocnice se touto smlouvou zavazuje po dobu trvání této smlouvy a za podmínek dále v této smlouvě
stanovených provozovat níže specifikované zdravotní služby jako služby obecného hospodářského
významu, přičemž Kraj se naproti tomu zavazuje poskytovat Nemocnici na provozování těchto služeb
vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby (dále jen „Vyrovnávací platba“) způsobem níže v této
smlouvě dohodnutým.

II.
Vymezení zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského významu a vymezení
některých pojmů
1.

Nemocnice poskytuje Služby prostřednictvím svých odštěpných závodů – Nemocnice Děčín,
o.z., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnice Teplice, o.z., Nemocnice
Most, o.z. a Nemocnice Chomutov, o.z., a to na území Ústeckého kraje.

2.

Pro účely této smlouvy se za služby obecného hospodářského významu považuji tyto
vymezené zdravotní služby:
a.
Adiktologie
b.
Alergologie a klinická imunologie
c.
Algeziologie
d.
Anesteziologie a intenzivní medicína
e.
Angiologie
f.
Cévní chirurgie
g.
Cytologie
h.
Dermatovenerologie
i.
Dětská endokrinologie a diabetologie
j.
Dětská gastroeneterologie a hepatologie
k.
Dětská gynekologie
l.
Dětská chirurgie
m.
Dětská kardiologie
n.
Dětské lékařství
o.
Dětská nefrologie
p.
Dětská neurologie
q.
Dětská onkologie a hematologie
r.
Dětská pneumologie
s.
Dětská revmatologie
t.
Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
u.
Dorostové lékařství
v.
Endokrinologie a diabetologie
w.
Ergoterapie
x.
Foniatrie
y.
Fyzioterapie
z.
Gastroenterologie
aa.
Geriatrie
bb.
Gynekologie a porodnictví
cc.
Hematologie a transfuzní lékařství
dd.
Hrudní chirurgie
ee.
Chirurgie
ff.
Infekční lékařství
gg.
Kardiologie
hh.
Klinická biochemie
ii.
Klinická farmakologie
jj.
Klinická logopedie
kk.
Klinická onkologie
ll.
Klinická psychologie
mm. Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
nn.
Koloproktologie
oo.
Léčebně rehabilitační péče

Lékařská genetika
Lékařská mikrobiologie
Lékárenská péče – nemocniční lékárenství
Následná intenzivní péče
Následná ošetřovatelská péče
Nefrologie
Neonatologie
Neurochirurgie
Neurologie
Neurologie – cerebrovaskulární centrum
Neurologie – iktové centrum
Nutriční terapeut
Nukleární medicína
Oftalmologie
Orální a maxilofaciální chirurgie
Ortopedická protetika
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Ošetřovatelská péče
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Paliativní péče
Paliativní medicína
Patologie, mimo zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení
Pneumologie a ftizeologie
Praktické lékařství pro děti a dorost
Přeprava pacientů neodkladné péče
Psychiatrie
Radiologie a zobrazovací metody
Radiační onkologie
Rehabilitační a fyzikální medicína
Revmatologie
Sexuologie
Soudní lékařství
Tělovýchovné lékařství
Toxikologie
Transfuzní lékařství
Traumatologie
Urgentní medicína
Urologie
Vnitřní lékařství
Všeobecné praktické lékařství
Všeobecná sestra (zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí
pacienta)
eeee. Zubní lékařství

pp.
qq.
rr.
ss.
tt.
uu.
vv.
ww.
xx.
yy.
zz.
aaa.
bbb.
ccc.
ddd.
eee.
fff.
ggg.
hhh.
iii.
jjj.
kkk.
lll.
mmm.
nnn.
ooo.
ppp.
qqq.
rrr.
sss.
ttt.
uuu.
vvv.
www.
xxx.
yyy.
zzz.
aaaa.
bbbb.
cccc.
dddd.

(dále též „Služby“).
Bližší specifikace výše uvedených zdravotních služeb může být upravena v dodatcích této smlouvy či ve
Smlouvě o dotaci.
3.

Následující pojmy mají s odkazem na Analýzu v rámci smluvních ujednání dle této smlouvy
následující význam:
• obnovovací investicí se rozumí investice do majetku Nemocnice (náklady spojené
s pořízením majetku Nemocnice), který zcela nahrazuje účetně a funkčně zcela identický

•

•

účetně odepsaný a již reálně nevyužitelný majetek Nemocnice, který slouží pro
poskytování Služeb;
rozvojová investice je investice do majetku příjemce (náklady spojené s pořízením
majetku), který s výjimkou stavebních investic sice funkčně nahrazuje účetně a funkčně
zcela účetně odepsaný a již reálně nevyužitelný majetek příjemce, který slouží pro
provozování Služeb, nicméně který nelze považovat vzhledem k jeho komplexnosti,
technické vyspělosti či dalším vlastnostem za identický s majetkem, který je rozvojovou
investicí nahrazován. Rozvojovou stavební investicí je investice do stávajícího
nemovitého majetku, která mění či modifikuje účel jeho užívání nebo mění či modifikuje
jeho technické parametry nebo vybavenost. I po realizaci rozvojové stavební investice
musí nemovitý majetek, do něhož byla rozvojová stavební investice realizována, sloužit
k poskytování Služeb. Rozvojová investice (včetně rozvojové stavební investice) by
zpravidla měla zlepšit standard poskytovaných Služeb;
novou investicí se rozumí investice do majetku Nemocnice (náklady spojené s pořízením
majetku Nemocnice), který Nemocnice do okamžiku realizace nové investice nevlastnila a
za pomocí něhož Nemocnice bude realizovat nové výkony (do okamžiku realizace nové
investice nerealizované), které nicméně budou poskytovány v rámci Služeb definovaných
v odst. 2 tohoto článku. Novou stavební investicí je investice do zhotovení či pořízení
nové stavby (stavební objekt, budova), která před realizací investice neexistovala, nebo ji
příjemce nevlastnil, a za pomoci níž bude příjemce poskytovat Služby.

III.
Doba trváni smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2026.

IV.
Způsob vypočtu výše Vyrovnávací platby
1.

2.

3.

S ohledem na provedenou Analýzu a s ohledem na platnou právní úpravu účetnictví, podle
které by vyrovnávací platba určená na náklady spojené s investicemi neměla mít vliv na přímé
náklady vynaložené při poskytování služby obecného hospodářského významu, ani na
odpovídající podíl nákladů společných službě obecného hospodářského významu a jiným
činnostem (provozní náklady), nebude Vyrovnávací platba poskytována na žádné přímé
náklady vynaložené při Službě, ani na odpovídající podíl nákladů společných Službám a jiným
činnostem (provozní náklady), a je povinností Nemocnice zajistit financování těchto nákladů
z vlastních prostředků, případně z komerčně poskytovaných služeb. Vyrovnávací platba bude
poskytována pouze na náklady spojené s investicemi do majetku užívaného pro poskytování
Služeb.
Výše platby za závazek veřejné služby je omezena rozsahem nezbytným pro úhradu nákladů
na obnovu a pořízení infrastruktury (budovy a technologie) nezbytné pro výkon plnění
závazku veřejné služby dle této smlouvy.
Základ pro stanovení výše platby za závazek veřejné služby dle této smlouvy bude pro každý
kalendářní rok trvání této smlouvy stanoven dle níže uvedených pravidel, zejména pak dle
přílohy č. 1 této smlouvy, která obsahuje mimo jiné počítačovou aplikaci („Aplikace“ nebo
„Ekonomický model“), která byla Nemocnici předána na datovém nosiči v den uzavření této
smlouvy a která je výsledem spolupráce společnosti SVI AJAK, Kraje a Nemocnice, a dále i

4.
5.

6.

vysvětlující manuál pro řádné vyplnění Aplikace (dále jen „ Základ pro stanovení Vyrovnávací
platby“).
Při stanovení Základu pro stanovení Vyrovnávací platby dle odst. 3 tohoto článku se
zohledňují veškeré nezbytné náklady vynaložené Nemocnicí na poskytování Služeb.
O celou částku, odpovídající vykázanému zisku Nemocnice za příslušné roční období, bude
v souladu s přílohou č. 1 Základ pro stanovení Vyrovnávací platby ponížen. Pokud je zisk
nebo jeho část po zdanění použit k úhradě ztráty minulých let, nebude tento zisk nebo jeho
část po zdanění využit na snížení nároku na obnovu majetku.
Investiční náklady spojené s jinými činnostmi Nemocnice, než je poskytování Služeb, musí být
hrazeny výhradně z výnosů, spojených s jinými činnostmi Nemocnice, než je poskytování
Služeb. Na tyto náklady se Vyrovnávací platba neposkytuje.

V.
Splatnost Vyrovnávací platby a skutečná výše
1.

2.

3.

4.

Nemocnice je povinna vždy nejpozději do konce února kalendářního roku, za který bude
Vyrovnávací platba dle této smlouvy Krajem Nemocnici poskytována, zpracovat předběžnou
kalkulaci Základu pro stanovení Vyrovnávací platby pro příslušný kalendářní rok, a to
způsobem stanoveným v příloze č. 1 a Aplikaci (dále jen „Předběžná kalkulace“) a takto
zpracovanou Předběžnou kalkulaci v uvedené lhůtě předložit Kraji. V roce 2017 je Nemocnice
povinna předložit Předběžnou kalkulaci na rok 2017 nejpozději do konce měsíce června 2017.
Pro vyloučení veškerých pochybností, musí být součástí Předběžné kalkulace rovněž veškeré
dokumenty specifikované v Aplikaci, tj. Písemná žádost o Vyrovnávací platbu pro příslušný
kalendářní rok spojená se specifikací obnovovacích investic s odůvodněním jejich účelnosti a
hospodárnosti v souladu s touto smlouvou, seznam náhradních investic (viz odst. 6 tohoto
článku), specifikace rozvojových a nových investic s detailním odůvodněním jejich potřebnosti
pro poskytování Služeb.
Nebude-li Předběžná kalkulace Nemocnicí zpracována v souladu s touto smlouvou,
popřípadě pokud údaje v ní budou nedostatečné pro posouzení účelnosti a hospodárnosti
investic financovaných na základě této smlouvy, je Kraj oprávněn Předběžnou kalkulaci vrátit
Nemocnici k opravě či doplnění. Nemocnice je v takovém případě povinna nejpozději do 7
dnů Předběžnou kalkulaci v souladu s požadavky Kraje opravit a takto opravenou Předběžnou
kalkulaci v této lhůtě předložit Kraji. Stejným způsobem bude postupováno i v případě, bude-li
i po opravě provedené dle předchozí věty tohoto odstavce Předběžná kalkulace stále
vykazovat jiné formální či obsahové nedostatky.
Pokud nebude ze strany Kraje postupováno dle odst. 2 tohoto článku, případně bude-li
předběžná kalkulace postupem dle odst. 2 tohoto článku Nemocnicí řádně opravena Kraj
Předběžnou kalkulaci schválí a o této skutečnosti Nemocnici písemně vyrozumí. Předběžná
kalkulace schválená ze strany Kraje bude podkladem pro uzavření Smlouvy o dotaci dle
odst. 5 tohoto článku.
Smluvní strany se dohodly, že Kraj bude poskytovat Nemocnici zálohy na Vyrovnávací platbu.
Výše zálohy Vyrovnávací platby vyplývající z Předběžné kalkulace schválené Krajem dle
odst.3 tohoto článku bude splatná jednorázově nebo ve splátkách dle možností rozpočtu
Kraje, přičemž však první splátka zálohy bude Nemocnici na účet Nemocnice uvedený v
záhlaví této smlouvy poskytnuta nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku. V roce
2017 bude celá záloha na Vyrovnávací platbu Nemocnici poskytnuta nejpozději do 15 dnů od
uzavření Smlouvy o dotaci pro rok 2017.
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Vyrovnávací platba bude poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace pro příslušný
kalendářní rok („Smlouva o dotaci“), která bude uzavřena v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů („Zákon“). Smlouva o dotaci bude uzavřena nejpozději do 30. 5.
příslušného kalendářního roku a bude kromě zákonných náležitostí obsahovat zejména:
a) výši poskytované Vyrovnávací platby,
b) případnou detailnější úpravu způsobu a termínů uvolňování záloh na Vyrovnávací
platbu a samotné Vyrovnávací platby,
c) specifikace obnovovacích, rozvojových a nových investic, které by měly být
(ko)financovány z Vyrovnávací platby a specifikace způsobů minimalizace nákladů
spojených s realizací těchto investic,
d) specifikace možných náhradních investic (viz odst. 6 tohoto článku),
e) detailnější podmínky a náležitosti Výsledného vyúčtování,
f) podmínky vrácení neoprávněně využité nebo nadměrné Vyrovnávací platby,
g) výši odvodu za porušení rozpočtové kázně ukládaného za jednotlivá porušení
povinností Nemocnice vyplývající z této smlouvy a ze Smlouvy o poskytnutí dotace –
uvedení nepravdivých či jakkoliv zavádějících či neúplných informací v Předběžné
kalkulaci, ve Výsledné kalkulaci (viz odst. 9 tohoto článku) jakékoliv porušení
povinností Pověřené společnosti poskytnout součinnost Ústeckému kraji při kontrole
plnění povinností Pověřené společnosti vyplývající z Pověření či Smlouvy o poskytnutí
dotace,
h) další detailnější úpravu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.
V roce 2017 bude Smlouva o dotaci pro rok 2017 uzavřena nejpozději do tří měsíců od
účinnosti této smlouvy.
Součástí Předběžné kalkulace a následně i Smlouvy o dotaci může být i specifikace tzv.
náhradních investic, kterými se rozumí investice do majetku používaného pro poskytování
Služeb, které Nemocnice nehodlá realizovat v příslušném kalendářním roce, anebo je hodlá
realizovat bez užití prostředků z Vyrovnávací platby za předpokladu, že hospodárnost a
účelnost těchto náhradních investic bude v Předběžné kalkulaci a Smlouvě o dotaci náležitě
specifikována v souladu s pravidly stanovenými v odst. 1 tohoto článku, a v případě, že
některé z investic, které měly být realizovány v souladu se Smlouvou o dotaci v příslušném
kalendářním roce, v tomto kalendářním roce nebudou realizovány, může Nemocnice použít
prostředky z Vyrovnávací platby na (ko)financování těchto náhradních investic.
Pokud Nemocnice nerealizuje vůbec či pouze z části jakoukoliv investici předvídanou
v Předběžné kalkulaci, resp. v příslušné Smlouvě o dotaci a (ko)financovanou z finančních
prostředků Vyrovnávací platby v příslušném kalendářním roce (dále také „odložená investice“)
a na místo ní nebude realizovat žádnou náhradní investici a pokud zároveň tuto odloženou
investici bude realizovat, resp. pokud ji dokončí, v následujícím kalendářním roce, je
Nemocnice oprávněna nevyčerpanou část finančních prostředků z Vyrovnávací platby použít
v souladu s detailními pravidly Smlouvy o dotaci na financování odložené investice
v následujícím kalendářním roce, a to vše za předpokladu, že odložená investice, důvody její
(částečné) nerealizace a výše tomu odpovídajících nevyčerpaných finančních prostředků
z Vyrovnávací platby bude řádně specifikována ve Výsledné kalkulaci dle odst. 9 a 10 tohoto
článku.
V případě, že v průběhu příslušného kalendářního roku nastane potřeba realizovat nenadálou
investici do majetku užívaného pro poskytování Služeb, která v době schvalování Předběžné
kalkulace nemohla být předvídatelná (jedná se například o nutnou investici do majetku, který
byl poškozen havárií apod.), je Nemocnice oprávněna užít v nutné míře prostředky
z Vyrovnávací platby na financování takové nenadálé investice. Před užitím finančních
prostředků z Vyrovnávací platby dle předchozí věty je však Nemocnice povinna Kraj o
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nutnosti realizace takové investice za užití prostředků z Vyrovnávací platby písemně
informovat, přičemž v této písemné informaci je Nemocnice povinna minimálně specifikovat
výši finančních prostředků z Vyrovnávací platby, kterou hodlá na financování předmětné
nenadálé investice užít, a dále veškerá opatření, která zajistí, že finanční prostředky
z Vyrovnávací platby budou užity hospodárně a účelně. V případě, že Kraj do 10 dnů od
doručení této písemné informace vyjádří nesouhlas s financováním předmětné nenadálé
investice z prostředků Vyrovnávací platby, není Nemocnice oprávněna jakékoliv prostředky
z Vyrovnávací platby na předmětnou nenadálou investici použít. Pro vyloučení veškerých
pochybností je stanoveno, že v případě, že Nemocnice bude financovat nenadálé a
nepředvídatelné investice v souladu s tímto odstavcem, nezvýší se celková výše Vyrovnávací
platby dle Smlouvy o dotaci, tzn., že financování z Vyrovnávací platby některých investic
předvídaných ve Smlouvě o dotaci nebude moci být z Vyrovnávací platby zrealizováno, a to
minimálně ve výši nákladů na nepředvídatelnou a nenadálou investici financovanou
z prostředků Vyrovnávací platby.
Nemocnice se zavazuje vždy nejpozději do konce března kalendářního roku následujícího po
kalendářním roce, za který Vyrovnávací platba přísluší, zpracovat výslednou kalkulaci výše
Vyrovnávací platby pro uplynulý kalendářní rok (dále jen „Výsledná kalkulace“), přičemž
Výsledná kalkulace bude obsahovat, pokud Smlouva o dotaci nestanoví další nutné
náležitosti, minimálně
i.
údaje o skutečných nákladech spojených s realizací obnovovacích, rozvojových a
nových investic, jejichž realizace měla být a skutečně byla (ko)financována
z Vyrovnávací platby;
ii.
odůvodnění účelnosti a hospodárnosti realizovaných investic, tj. zejména informaci o
systémových opatřeních pro zajištění minimalizace nákladů spojených s investicí
(výběrové řízení, srovnání cen možných substitutů apod.);
iii.
specifikaci investic předvídaných v Předběžné kalkulaci a Smlouvě o dotaci
(obnovovacích, rozvojových a nových investic), které nebyly v příslušném
kalendářním roce zcela či částečně realizovány a odůvodnění jejich
plného/částečného neuskutečnění v příslušném kalendářním roce;
iv.
specifikaci náhradních investic, které byly realizovány namísto investic uvedených
pod bodem (iii), a to včetně odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti v souladu
s bodem (ii);
v.
specifikaci odložených investic, jejichž financování z prostředků Vyrovnávací platby
bude realizováno v následujícím kalendářním roce;
vi.
specifikace nevyhnutelných havarijních investic do majetku sloužícího pro
poskytování Služeb realizovaných v souladu s pravidly odst. 8 tohoto článku.
Nebude-li Výsledná kalkulace Nemocnicí zpracována v souladu s touto smlouvou, případně
Smlouvou o dotaci, je Kraj oprávněn Výslednou kalkulaci vrátit Nemocnici k opravě či
doplnění. Nemocnice je v takovém případě povinna nejpozději do 7 dnů Výslednou kalkulaci v
souladu s požadavky Kraje opravit a takto opravenou Výslednou kalkulaci v této lhůtě
předložit Kraji. Shodně bude postupováno i v případě, bude-li i po opravě provedené dle
předchozí věty tohoto odstavce Výsledná kalkulace stále vykazovat jiné formální či obsahové
nedostatky.
Pokud nebude ze strany Kraje postupováno dle odst. 10 tohoto článku, případně bude-li
Výsledná kalkulace postupem dle odst. 10 tohoto článku Nemocnicí řádně opravena, Kraj
Výslednou kalkulaci schválí a o této skutečnosti Nemocnici písemně vyrozumí, a to nejpozději
do 30. 6., resp. do 14 dnů ode dne předložení řádně opravené Výsledné kalkulace podle odst.
10 tohoto článku.
V případě, že bude souhrn záloh na Vyrovnávací platbu poskytnutých Krajem Nemocnici dle
odst. 4 tohoto článku vyšší než výše Vyrovnávací platby vyplývající z Výsledné kalkulace
schválené Krajem dle odst. 11 tohoto článku, bude takto vzniklý rozdíl představovat
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nadměrnou Vyrovnávací platbu, kterou je Nemocnice povinna vrátit na účet Kraje uvedený v
záhlaví této smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne schválení Výsledné kalkulace.
V případě předčasného ukončení této smlouvy se Nemocnice zavazuje nejpozději do jednoho
měsíce ode dne předčasného ukončení této smlouvy zpracovat Výslednou kalkulaci výše
Vyrovnávací platby za období od 1. ledna kalendářního roku, v němž k předčasnému
ukončení této smlouvy dojde, do dne předčasného ukončení této smlouvy, a v uvedené lhůtě
takto zpracovanou Výslednou kalkulaci předložit Kraji. Ve vztahu k výši a způsobu výpočtu
Vyrovnávací platby za období uvedené v předchozí větě tohoto odstavce a ve vztahu ke
kontrole a případným opravám Výsledné kalkulace platí přiměřeně předchozí ustanovení
tohoto článku této smlouvy. Podrobnosti může upravit Smlouva o dotaci.
Kraj je oprávněn pozastavit placení záloh na Vyrovnávací platbu v případě, že Nemocnice
nebude provozovat Služby v souladu s touto smlouvou či obecně závaznými právními
předpisy, a to až do doby, kdy dojde ze strany Nemocnice k odstranění veškerých zjištěných
nedostatků. Podrobnosti může upravit Smlouva o dotaci.
V závislosti na aktuální ekonomické situaci Kraje je Kraj oprávněn jednostranně upravit
splatnost záloh na Vyrovnávací platbu, jakož i případných doplatků Vyrovnávací platby,
případně Vyrovnávací platbu či zálohy na ni jednostranně snížit, případně Vyrovnávací platbu
či zálohy na ni Nemocnici vůbec neposkytnout. O opatřeních dle předchozí věty tohoto
odstavce je Kraj povinen Nemocnici bez zbytečného odkladu písemně informovat. Pro
vyloučení veškerých pochybností je stanoveno, že Nemocnici nevznikne v důsledku jednání
Kraje předvídaného v předchozí větě žádný nárok na náhradu škody či jiné újmy. Částka
odpovídající rozdílu mezi částkou odpovídající Vyrovnávací platbě dle Smlouvy o dotaci
(stanovená na základě ze strany Kraje schválené Předběžné kalkulace) a skutečně
uhrazenou částkou vyrovnávací platby za příslušný kalendářní rok bude v ekonomickém
modelu dle přílohy č. 1 označena na řádku XII jako „Rozdíl mezi původním základem a
skutečně vyplacenou Vyrovnávací platbou za rok XXX“ (v textu modelu bude konkrétní rok
přesně označen). Kraj v následujícím /následujících období(ch), zejména pokud mu to jeho
ekonomické možnosti dovolí, může o tuto částku maximální limit výše Vyrovnávací platby
zvýšit.

VI.
Kontrola výše Vyrovnávací platby
1.

2.

3.

Nemocnice je povinna umožnit Kraji nebo jím určenému subjektu kdykoliv na vyžádání Kraje
provedení kontroly veškerých dat, účetních dokladů a dalších dokumentů potřebných pro
posouzení správnosti výpočtu Vyrovnávací platby v rámci Předběžné kalkulace a v rámci
Výsledné kalkulace. Při těchto kontrolách je Nemocnice povinna poskytnout Kraji veškerou
nezbytnou součinnost.
Kraj je dále oprávněn provést srovnání, zda náklady na provozování Služeb Nemocnicí
vykázané v rámci Předběžné kalkulace nebo v rámci Výsledné kalkulace odpovídají nákladům
obvykle vynakládaným na provozování shodných služeb subjekty srovnatelnými s Nemocnicí.
Dospěje-li Kraj na základě srovnání nákladů provedeného podle odst. 2 tohoto článku k
závěru, že náklady vykázané Nemocnicí v rámci Předběžné kalkulace nebo v rámci Výsledné
kalkulace převyšují náklady obvykle vynakládané na provozování shodných služeb subjekty
srovnatelnými s Nemocnicí, je oprávněn Vyrovnávací platbu za příslušný kalendářní rok
způsobem odpovídajícím zjištěnému rozdílu snížit. Bude-li Vyrovnávací platba v době zjištění
rozdílu dle předchozí věty tohoto odstavce již Nemocnici vyplacena, bude takto zjištěný rozdíl
představovat nadměrnou Vyrovnávací platbu, kterou je Nemocnice povinna vrátit na účet
Kraje uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do jednoho měsíce ode dne, v němž bude k
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vrácení této nadměrné Vyrovnávací platby Krajem vyzvána, pokud Smlouva o dotaci
nestanoví jinak.
Nemocnice je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení výzvy Kraje vrátit na
účet Kraje uvedený v záhlaví této smlouvy rovněž vyplacenou vyrovnávací platbu, která byla
ve skutečnosti Nemocnicí použita za jiným účelem, než je úhrada nákladů, které mohou být
ve smyslu článku IV. odst. 2 této smlouvy zohledněny při stanovení výše Vyrovnávací platby,
a to vždy v rozsahu, v jakém byla Vyrovnávací platba takto nesprávně Nemocnicí použita.

VII.
Další povinnosti Nemocnice
Nemocnice je nad rámec ostatních svých povinností vyplývajících z této smlouvy zejména povinna:
a) používat prostředky z vyplacených Vyrovnávacích plateb výlučně na úhradu nákladů, které
mohou být ve smyslu článku IV. této smlouvy zohledněny při stanovení výše Vyrovnávací platby;
b) poskytovat Služby v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy a veškerými obecně
závaznými právními předpisy na náležité odborné úrovni;
c) zajistit dostatečné personální zabezpečení, technické a věcné vybavení nezbytné pro
provozování Služeb;
d) zajistit, aby po celou dobu trvání této smlouvy byla Nemocnice ve smyslu příslušných právních
předpisů řádně oprávněna provozovat veškeré Služby v souladu s touto smlouvou;
e) vykazovat výnosy a náklady spojené s poskytováním Služeb na straně jedné a s jinými činnostmi
Nemocnice na straně druhé ve svém účetnictví odděleně a zároveň vždy uvést, podle jakých
měřítek byly jednotlivé výnosy a náklady Nemocnicí zařazeny do té či oné skupiny;
f) vést účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy, tedy zejména tak, aby bylo správné,
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a aby zaručovalo trvalost účetních záznamů;
g) uchovávat veškeré účetní doklady prokazující správnost výpočtu výše Vyrovnávací platby po
dobu deseti let od konce kalendářního roku, za který byla Vyrovnávací platba Krajem Nemocnici
poskytnuta;
h) postupovat při provozování Služeb, jakož i v rámci své veškeré další činnosti, s péčí řádného
hospodáře, to je zejména nezvyšovat náklady na svoji činnost nad míru obvyklou a nesnižovat
bezdůvodně výnosy ze své činnosti. V tomto směru je Nemocnice především povinna při nákupu
zdravotnického materiálu, zařízení jakož i dalšího zboží a služeb dbát důsledně na to, aby
náklady s tím spojené byly při zachování nezbytné kvality pořizovaného zboží a služeb
minimalizovány, a postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy o zadávání
veřejných zakázek v rozsahu těmito právními předpisy vyžadovaném;
i) na vyžádání Kraje prokázat, že jakékoliv náklady na činnost Nemocnice byly vynaloženy účelně, a
že odpovídají obvyklé tržní ceně zboží či služeb srovnatelných se zbožím či službami, které byly
za tyto náklady Nemocnicí pořízeny;
j) bez předchozího písemného souhlasu Kraje neprovozovat Služby či některou z nich
prostřednictvím třetího subjektu;
k) nepřevést žádná práva ani povinnosti z této smlouvy na jiný subjekt bez souhlasu Kraje.

VIII.
Kontrola plnění povinností Nemocnice
1. Kraj má právo kontrolovat plnění povinností Nemocnice při provozování Služeb sjednaných v této
smlouvě nebo vyplývajících z příslušných právních předpisů, a to sám nebo prostřednictvím
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pověřeného subjektu. Pověří-li Kraj prováděním kontroly jiný subjekt, má tento subjekt všechna
práva Kraje uvedená v tomto článku a Nemocnice má vůči němu tytéž povinnosti, jako vůči Kraji,
nebude-li Krajem určeno jinak.
Za účelem provádění kontroly má Kraj právo přístupu do všech prostor, v nichž Nemocnice
provozuje své činnosti, pokud to nevylučují právní předpisy.
Nemocníce je povinna poskytnout Kraji součinnost při provádění všech kontrol a zejména
poskytnout Kraji veškeré nezbytné doklady, elektronicky i v listinné podobě.
Nemocnice je povinna poskytnout na výzvu Kraje dle jeho požadavku ústní nebo písemné
vysvětlení k dotazům Kraje.
V případě, že Kraj zjistí, že Nemocnice Službu neposkytuje, nebo že Služba není dostupná sedm
dní v týdnu, dvacet čtyři hodin denně, anebo že Služba není poskytována řádně, oznámí Kraj tato
svá zjištění neprodleně Nemocnici („Oznámení“). Oznámeni musí obsahovat popis zjištění Kraje,
důvody, z nichž Kraj vyvozuje porušeni povinností Nemocníce, návrhy opatření k nápravě a lhůtu
pro provedení nápravy. Lhůta pro nápravu nedostatků v poskytování Služby Nemocnicí musí být
přiměřená finanční a časové náročnosti implementace nápravných opatření, přičemž nesmí být
kratší než 30 dní.
Nemocnice je oprávněna se k Oznámení vyjádřit a navrhnout nápravná opatření odlišná od těch,
která navrhuje Kraj v Oznámení. Kraj je povinen nápravná opatření navržená Nemocnicí
akceptovat místo nápravných opatření uvedených v Oznámení, pokud nápravná opatření
navržená Nemocnicí vedou k nápravě závadného stavu ve lhůtě uvedené v Oznámení.
V případě, že Nemocnice neimplementuje nápravná opatření navržená Krajem v Oznámení nebo
nápravná opatření navržená Nemocnicí a akceptovaná Krajem ve lhůtě uvedené v Oznámení,
je Kraj oprávněn tuto smlouvu vypovědět dle článku IX. odst. 2 písm. a) této smlouvy.
Další práva Kraje týkající se kontroly výše Vyrovnávací platby jsou sjednána v článku VII. této
smlouvy.

IX.
Předčasné ukončení smlouvy
Tato smlouva může být před uplynutím doby trvání této smlouvy sjednané v článku III. této smlouvy
ukončena
1. písemnou dohodou smluvních stran;
2. písemnou výpovědí ze strany Kraje v případě, že:
a. Nemocnice podstatným způsobem nebo opakovaně poruší kteroukoliv z povinností
vyplývajících jí z této smlouvy či obecně závazných právních předpisů;
b. Nemocnice pozbude oprávnění k poskytování Služeb nebo některé z nich; přičemž
výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počítá se od prvého dne kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi Nemocnici;
3. písemnou výpovědí ze strany Kraje bez udání důvodu doručenou Nemocnici nejpozději dva
měsíce před koncem kalendářního roku, přičemž v případě této výpovědi skončí tato smlouva
dnem 31. prosince kalendářního roku, v němž byla výpověď Nemocnici doručena.

X.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran, přičemž uzavření této
smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje č. …………….. ze dne 26. 6. 2017

2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze na základě dohody smluvních stran, a to
formou písemných změn čí dodatků.
3. Stane-li se po uzavření této smlouvy v důsledku přijetí nového zákona, jiného obecně závazného
právního předpisu nebo jiné normy či předpisu vztahujícího se k této smlouvě plnění jakéhokoliv
závazku z této smlouvy vyplývajícího zakázaným, zavazují se smluvní strany ve vzájemné
součinnosti neprodleně zahájit jednáni o uzavření dodatku k této smlouvě, kterým bude tato
smlouva s takovým předpisem či normou uvedena do souladu.
4. Nemocnice bere podpisem této smlouvy na vědomí, že Kraj je jakožto územní samosprávný celek
povinen poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
5. Nemocnice bere dále podpisem této smlouvy na vědomí, že poskytování peněžních prostředků
Nemocnici ze strany Kraje dle této smlouvy podléhá finanční kontrole ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a že se tedy na každé případné neoprávněné
použití nebo zadržení peněžních prostředků Kraje poskytnutých Nemocnicí dle této smlouvy
vztahuje ustanovení § 22 Zákona)
6. Pro vyloučení pochybností je Vyrovnávací platba dle této smlouvy dotací ve smyslu § 10a odst. 1
písm. b) Zákona, přičemž na právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy budou přiměřeně
aplikována ustanovení Zákona.
7. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Kraj a jeden Nemocnice.
8. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a jako
takovou ji obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
9. Touto smlouvou se ruší bez náhrady a nahrazuje Pověření I a rovněž na něj navazující právní
jednání (smlouva o poskytnutí dotace, žádost o dotaci apod.), přičemž strany souhlasně
prohlašují, že vzhledem k tomu, že jednání o této smlouvě byla vedena s cílem plně funkčně
nahradit Pověření I, Nemocnice na základě Pověření I do uzavření této smlouvy nevznesla žádný
nárok na vyrovnávací platbu dle Pověření I a v budoucnu žádný obdobný nárok nevznese. Strany
souhlasně a pro vyloučení veškerých pochybností specifikují, že jakékoliv nároky na příspěvek na
(ko)financování Služeb budou ze strany Nemocnice vzneseny pouze na základě této smlouvy.
10. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Nemocnice
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě v registru smluv, resp.
disponuje souhlasem osob uvedených na své straně s uveřejněním osobních údajů v registru
smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Nemocnici do datové
schránky ID……./na e-mail: ……@.......
Přílohy:
1. Způsob stanovení Základu pro stanovení Vyrovnávací platby (ekonomický model včetně manuálu)
V Ústí nad Labem dne 26. 6. 2017

V Ústí nad Labem dne 26. 6. 2017

___________________________
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

___________________________
Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
___________________________
Krajská zdravotní, a.s.
Mgr. Radek Scherfer, místopředseda
představenstva

bod 9.2 priloha5.pdf k usnesení č. 030/6Z/2017

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:17/SML2629/SoPD/ZD
Číslo smlouvy u příjemce:

JID: 101154/2017/KUUK

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ 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. Petr Severa
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz / 475657435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:
Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Jiří Novákem, předsedou představenstva a Mgr. Radkem
Scherferem, místopředsedou představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Rückl
E-mail/telefon: ludek.ruckl@kzcr.eu / 477114111
IČ:
25488627
DIČ:
CZ25488627
Bank. spojení: ČSOB, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 216686400/0300
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 5. 5. 2004,
oddíl B, vložka 1550 (kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce tvoří přílohu č. 1
k této smlouvě)
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
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(dále jen „smlouva“)
Preambule
1.

Mezi poskytovatelem a příjemcem byla dne … uzavřena Smlouva o poskytování
veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby a to v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
…/…Z/2017 ze dne … (dále jen „Smlouva o SOHZ“)

2.

Příjemce se Smlouvou o SOHZ zavazuje po dobu jejího trvání a za podmínek v ní
stanovených provozovat specifikované zdravotní služby jako služby obecného
hospodářského zájmu (dále jen „Služby“), přičemž Poskytovatel se naproti tomu
zavazuje poskytovat Příjemci na provozování těchto služeb vyrovnávací platbu za
závazek veřejné služby, přičemž platí, že platba za závazek veřejné služby je
omezena rozsahem nezbytným pro úhradu výdajů na obnovu a pořízení
infrastruktury (budovy a technologie) nezbytné pro výkon plnění závazku veřejné
služby dle Smlouvy o SOHZ.

3.

Vyrovnávací platba je dle Smlouvy o SOHZ dotací ve smyslu § 10a odst. 1 písm. b)
zákona, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace

1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….. ze dne
26. 6. 2017 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci (vyrovnávací
platbu) (dále jen „Dotace“) ve výši 162.000.000,- Kč (slovy: Stošedesátdvamilionu
korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do 31. 12. 2017, pokud nebude postupováno podle čl. II odst. 4.
nebo odst. 5. této smlouvy.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací
platby) na rok 2017 ze dne ……… (dále jen „Žádost“) v souladu se Smlouvou o
SOHZ (zejména pak čl. V odst. 1 až 3 Smlouvy o SOHZ). Žádost je přílohou č. 2
této smlouvy a obsahuje specifikaci obnovovacích investic s odůvodněním jejich
účelnosti a hospodárnosti, seznam náhradních investic, specifikaci rozvojových a
nových investic s detailním odůvodněním jejich potřebnosti pro provozování Služeb.

3.

Pro účely této smlouvy se obnovovacími, rozvojovými, novými a náhradními
investicemi rozumí:
•

obnovovací investice je investice do majetku příjemce (náklady spojené
s pořízením majetku), který zcela nahrazuje účetně a funkčně zcela
identický účetně odepsaný a již reálně nevyužitelný majetek příjemce,
který slouží pro provozování Služeb,

•

rozvojová investice je investice do majetku příjemce (náklady spojené
s pořízením majetku), který s výjimkou stavebních investic sice funkčně
nahrazuje účetně a funkčně zcela účetně odepsaný a již reálně
nevyužitelný majetek příjemce, který slouží pro provozování Služeb,
nicméně který nelze považovat vzhledem k jeho komplexnosti, technické
vyspělosti či dalším vlastnostem za identický s majetkem, který je
rozvojovou investicí nahrazován. Rozvojovou stavební investicí je
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investice do stávajícího nemovitého majetku, která mění či modifikuje účel
jeho užívání nebo mění či modifikuje jeho technické parametry nebo
vybavenost. I po realizaci rozvojové stavební investice musí nemovitý
majetek, do něhož byla rozvojová stavební investice realizována, sloužit
k poskytování Služeb. Rozvojová investice (včetně rozvojové stavební
investice) by zpravidla měla zlepšit standard poskytovaných Služeb;
•

novou investicí se rozumí investice do majetku příjemce (náklady spojené
s pořízením majetku příjemce), který příjemce do okamžiku realizace
nové investice nevlastnil a za pomocí něhož příjemce bude realizovat
nové výkony (do okamžiku realizace nové investice nerealizované), které
nicméně budou poskytovány v rámci Služeb. Novou stavební investicí je
investice do zhotovení či pořízení nové stavby (stavební objekt, budova),
která před realizací investice neexistovala, nebo ji příjemce nevlastnil, a
za pomoci níž bude příjemce poskytovat Služby;

•

náhradní
investice
jsou
investice
do majetku
používaného
pro provozování Služeb, které příjemce nehodlá realizovat v příslušném
kalendářním roce, anebo je hodlá realizovat bez užití prostředků
z Dotace. Za předpokladu, že hospodárnost a účelnost těchto náhradních
investic bude náležitě specifikována v Předběžné kalkulaci, zpracované
v souladu se Smlouvou o SOHZ a za předpokladu, že některé
z obnovovacích, rozvojových a nových investic, které měly být
realizovány v příslušném kalendářním roce, v tomto kalendářním roce
realizovány nebudou, může příjemce použít prostředky z Dotace
na (ko)financování těchto náhradních investic.

4.

Dotace je poskytnuta na realizaci v Žádosti specifikovaných obnovovacích,
rozvojových, nových a náhradních investic.

5.

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie. Dotace je poskytnuta v návaznosti na Smlouvu o SOHZ.

6.

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 úhrady
investičních nákladů spojených s investicemi do majetku užívaného pro provozování
Služeb v roce 2017.

2.

Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů
přímo souvisejících s úhradou investičních nákladů dle odst. 1. tohoto článku.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
a)

vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,

b)

vznikl příjemci v přímé souvislosti s úhradou investičních
schváleném období realizace pro provozování Služeb,
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nákladů

ve

c)

byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.

3.

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

4.

Pokud Příjemce nerealizuje vůbec či pouze z části jakoukoliv obnovovací,
rozvojovou, nebo novou investici předvídanou v Žádosti (dále jen „odložená
investice“) a na místo ní nebude realizovat ani žádnou náhradní investici, a pokud
zároveň tuto odloženou investici bude realizovat, resp. pokud ji dokončí, v roce
2018, je Příjemce oprávněn nevyčerpanou část finančních prostředků z Dotace
použít na financování odložené investice v roce 2018, a to vše za předpokladu, že
(i) odložená investice, důvody její (částečné) nerealizace a výše tomu
odpovídajících nevyčerpaných finančních prostředků z Dotace, bude řádně
specifikována ve vyúčtování Dotace podle této smlouvy a (ii) příjemce do
31. 3. 2019 předloží vyúčtování použití prostředků z Dotace na odloženou investici
v roce 2018 („Vyúčtování odložené investice“), které bude mít veškeré náležitosti
vyúčtování Dotace dle této smlouvy (čl. III odst. 3 smlouvy).

5.

V případě, že v průběhu roku nastane potřeba realizovat nenadálou investici do
majetku užívaného pro provozování Služeb, která v době uzavření smlouvy o Dotaci
nemohla být předvídatelná (jedná se například o nutnou investici do majetku, který
byl poškozen havárií apod.) a nebyla tedy uvedena v Žádosti, je Příjemce oprávněn
užít v nutné míře prostředky z Dotace na financování takové nenadálé investice.
Před užitím finančních prostředků z Dotace dle předchozí věty je však příjemce
povinen Poskytovatele o nutnosti realizace takové investice za užití prostředků
z Dotace písemně informovat, přičemž v této písemné informaci je Příjemce povinen
minimálně specifikovat výši finančních prostředků z Dotace, kterou hodlá na
financování předmětné nenadálé investice užít, a dále veškerá opatření, která
zajistí, že finanční prostředky z Dotace budou užity hospodárně a účelně. V případě,
že Poskytovatel do 10 dnů od doručení této písemné informace vyjádří nesouhlas
s financováním předmětné nenadálé investice z prostředků Dotace, není Příjemce
oprávněn jakékoliv prostředky z Dotace na předmětnou nenadálou investici použít.
Pro vyloučení veškerých pochybností je stanoveno, že v případě, že Příjemce bude
financovat nenadálé investice v souladu s tímto odstavcem, nezvýší se celková výše
poskytnuté Dotace dle této smlouvy, tzn. že financování některých investic
předvídaných v Žádosti nebude moci být zrealizováno, a to minimálně ve výši
výdajů na předmětnou nenadálou investici. Pro případ použití postupu podle tohoto
odstavce platí, že za Poskytovatele jedná hejtman Ústeckého kraje.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1.

Použít dotaci za účelem úhrady investičních nákladů spojených s investicemi do
majetku užívaného pro provozování Služeb, pro který byla Dotace poskytnuta, a
v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.

2.

Dotaci nepřevést na jiný subjekt.

3.

Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
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4.

Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s předloženou
Žádostí, 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 na v Žádosti
specifikované investice.

5.

Označovat originály účetních dokladů
spolufinancována Ústeckým krajem.

6.

Do 31. 3. 2018 předložit vyúčtování Dotace, které bude součástí Výsledné kalkulace
dle čl. V odst. 9 Smlouvy o SOHZ a jehož součástí bude:

informací

o

tom,

že

investice

je

a)

údaj o skutečných nákladech (výdajích) spojených s realizací obnovovacích,
rozvojových a nových investic, jejichž realizace měla být a skutečně byla
(ko)financována z Dotace;

b)

odůvodnění účelnosti a hospodárnosti realizovaných investic, tj. zejména
informaci o systémových opatřeních pro zajištění minimalizace nákladů
spojených s investicí (výběrové řízení, srovnání cen možných substitutů apod.);

c)

specifikace investic předvídaných v Žádosti, které nebyly v příslušném období
zcela či částečně realizovány a odůvodnění jejich plného/částečného
neuskutečnění v příslušném kalendářním roce;

d)

specifikace náhradních investic, které byly realizovány namísto investic
uvedených pod písm. c), a to včetně odůvodnění jejich účelnosti a
hospodárnosti v souladu s písm. b);

e)

specifikace odložených investic, jejichž financování z prostředků Dotace bude
realizováno v roce 2018,

f)

specifikace nenadálých investic realizovaných v souladu se zněním čl. II. odst.
5 této smlouvy.

Poskytovatel je oprávněn svým písemným pokynem během účinnosti této smlouvy,
nejpozději však do 15.3.2018, detailněji specifikovat výše uvedené náležitosti
vyúčtování Dotace tak, aby na jeho základě mohla být efektivně provedena kontrola
řádného nakládání s prostředky Dotace v souladu s touto smlouvou a Smlouvou o
SOHZ. Splnění toho pokynu poskytovatele je pro příjemce závazné.
7.

Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků Dotace v návaznosti na realizaci investic a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace investic.

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 účelu Dotace.

9.

Vrátit nevyčerpanou část Dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než plánované
náklady uvedené v Žádosti, současně s předložením vyúčtováním Dotace.

10. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem, přičemž platí, že:
•

poskytnutí a čerpání Dotace podléhá kontrole podle následujících
právních předpisů: zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
ve znění pozdějších předpisů,
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•

kontrola probíhá v těchto stupních:
I.

předběžná (před poskytnutím Dotace),

II. průběžná (faktická realizace investice),
III. následná včetně účetní,
•

kontrolu provádí pověření zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje,

•

Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu se zněním § 78 odst. 4 a odst. 5
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, může prostřednictvím Finančního výboru a Kontrolního výboru
provádět kontroly využití Dotací poskytnutých z prostředků kraje. Postup
výborů při provádění kontroly upravuje Kontrolní řád výborů Zastupitelstva
Ústeckého kraje,

•

zjistí-li se neplnění rozhodnutí orgánů kraje (Zastupitelstvo a Rada
Ústeckého kraje) a podmínek této smlouvy, příslušný odbor Krajského
úřadu Ústeckého kraje, výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje nebo
příslušný orgán kraje zajistí realizaci nezbytných opatření v souladu s
touto smlouvou a platnými právními předpisy.

11. 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.
12. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1.

Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako Dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že
neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat
dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za
prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.

2.

Pokud příjemce předloží vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené
investice, v termínu stanoveném ve smlouvě, které nebude obsahovat všechny
náležitosti stanovené ve smlouvě, popřípadě pokud údaje v něm budou
nedostatečné pro posouzení účelnosti a hospodárnosti investic financovaných na
základě této smlouvy, dopustí se příjemce porušení rozpočtové kázně až v případě,
že nedoplní neúplné vyúčtování Dotace 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 vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené investice, do 15
kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,05 %.
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4.

b)

předložení vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené investice, do 30
kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,5 %.

c)

předložení doplněného vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené
investice, do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě
poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 0,1 %.

d)

předložení doplněného vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené
investice, do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě
poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 0,2 %.

e)

nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
0,5 %.

f)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
investice je spolufinancována Ústeckým krajem – výše odvodu činí 0,1 %.

g)

nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 0,1 %.

h)

nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 0,1 %.

i)

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se „sponzorským
vzkazem“ na pořízeném majetku nebo v jeho bezprostřední blízkosti – výše
odvodu činí 0,5 % z výše Dotace použité na pořízení tohoto majetku.

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.
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
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.
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Článek VI.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o realizaci
investic uvést fakt, že tyto investice byly podpořeny Ústeckým krajem
(poskytovatelem).

2.

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

3.

U investiční akce bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti 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.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to
nejméně po dobu 3 let:

6.

a)

logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
programech a dalších tištěných materiálech souvisejících s realizací investic,

b)

verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti realizace investic,

c)

umístění reklamních panelů poskytovatele v místě konání prezentační akce u
příležitosti realizace investice a prezentace poskytovatele moderátorem takové
akce,

d)

v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),

e)

umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s realizací investice.

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., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů. Nemocnice souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě v registru smluv, resp. disponuje souhlasem osob
uvedených na své straně s uveřejněním osobních údajů v registru smluv. Smluvní
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Nemocnici do
datové schránky ID……./na e-mail: ……@.......

2.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
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3.

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

4.

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.

5.

Tato smlouva je vyhotovena ve ……. vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží ………vyhotovení.

6.

O poskytnutí Dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………….… ze dne 26. 6. 2017.

V Ústí nad Labem dne 26. 6. 2017

V Ústí nad Labem dne 26. 6. 2017

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
Mgr. Radek Scherfer, místopředseda
představenstva

Přílohy:
Příloha č. 1 - Kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce
Příloha č. 2 - Kopie žádosti o poskytnutí investiční Dotace (vyrovnávací platby) na rok
2017 (bez příloh 3 až 10)
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Ústecký kraj – Krajský úřad
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem




Dne 7. 6. 2017 implementaci strategie projednala Rada Ústeckého kraje a usnesením č. …/…R/2017 ji
navrhla Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.
Dne 26. 6. 2017 Implementaci Strategie reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji schválilo
Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. …/…Z/2017.
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Implementace
STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE A PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

Ústecký kraj
červen 2017

I. ÚVOD
Dne 3. 9. 2014 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 19/18Z/2014
Strategii podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období
2015 - 2020. V rámci podporovaných priorit a aktivit v oblasti dostupnosti a vybavenosti
zdravotních služeb patří i „Rozvoj zdravotních služeb v oboru psychiatrie v návaznosti na
záměr reformy / transformace psychiatrické péče v ČR.“
1. formulace strategie na národní úrovni
Strategie reformy psychiatrické péče byla schválena ministrem zdravotnictví v říjnu 2013.
V srpnu 2014 byla podepsána Dohoda o partnerství, která vymezuje rámec ESIF
pro programové období EU 2014 - 2020. Dohoda o partnerství zahrnuje také reformu
psychiatrie, na kterou byly vyčleněny prostředky z operačního programu Zaměstnanost
(1,5 mld.) a z Integrovaného regionálního operačního programu (2,25 mld.). Implementace
Strategie reformy psychiatrické péče je naplánována na období 2014 - 2023. V červnu 2016
Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP podepsaly
Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR.
„Reforma psychiatrické péče představuje zásadní systémovou změnu. Je to dlouhodobý
proces, na kterém již několik let pracujeme a který ještě několik desítek let potrvá. Díky
financování z evropských fondů bude tento proces v příštích pěti letech výrazně podpořen.
Změny se netýkají jen medicínského oboru psychiatrie, ale celého systému péče o lidi
s duševním onemocněním.“1
Strategie reformy psychiatrické péče: „Strategie naplňuje vizi o zdravější společnosti, ve které
není vysoká kvalita života vyhrazena jen většinové zdravé populaci, ale i skupinám s určitými
zdravotními omezeními. Snaží se tedy naplňovat právo všech na lepší a humánnější péči
a kvalitnější život obecně. Globálním cílem Strategie je proto zlepšit kvalitu života lidem
s duševním onemocněním. Kvalita života úzce souvisí s naplňováním lidských práv duševně
nemocných, proto hlavním motivem Strategie je právě důraz na uplatňování, prosazování
a naplňování lidských práv duševně nemocných v nejširším možném výkladu.“2
V současné době se pracuje na aktualizaci SRPP tak, aby reforma psychiatrické péče zahrnula
i gerontopsychiatrii, adiktologii a dětskou a dorostovou psychiatrii.
2. realizace strategie na národní úrovni
Realizací strategie je myšlena tvorba Národního plánu péče o osoby s duševním
onemocněním, tj. realizace strategie – převod do taktického plánu, komunikace, koordinace,
zajištění a alokace zdrojů, adaptace strategie. V současné době vrcholí finalizace struktury
Implementačního plánu Strategie reformy psychiatrické péče.
1

Psychiatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Regionální úřadovnou WHO pro Evropu v rámci bilaterální
spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Malý průvodce reformou psychiatrické péče, vyd.
Praha: Galén. 2017.
2
Psychiatrická společnost ČLS JEP. Strategie. [online]. Praha, 2013 [cit. 2017-10-05]. Dostupné z:
http://www.reformapsychiatrie.cz/wp-content/uploads/2013/10/SRPP_publikace_web_9-10-2013.pdf
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3. implementace strategie na národní úrovni
Implementací strategie je myšlena realizace jednotlivých projektů zajišťujících dosažení
výsledků. Implementační projekty jsou plánovány ke spuštění podle taktického plánu
s odhadovaným koncem tranzitní fáze reformy v roce 2020.
II. VÝCHODISKA
Na úrovni EU je prosazována deinstitucionalizace a velké psychiatrické ústavy jsou v řadě
evropských zemí již minulostí nebo se transformují a počty lůžek v nich se stále snižují. Česká
republika však má v poměru k počtu obyvatel stále velmi vysoký podíl psychiatrických lůžek
následné péče dislokovaných ve velkých psychiatrických léčebnách a nemocnicích. V České
republice je nedostatečný podíl lůžek akutní péče na psychiatrických odděleních nemocnic
a zejména se nepodařilo vybudovat dostatečnou síť zdravotních komunitních služeb
zaměřených na nové trendy v psychiatrické rehabilitaci – na systém zotavení (recovery).
Rozvoj těchto služeb je především podvázán celkově nízkým objemem finančních prostředků
pro psychiatrickou péči, je de facto blokován vázáním finančních prostředků v systému péče
postaveném na péči v psychiatrických léčebnách. Mimo nemocniční služby nemají
definované spádové oblasti a nastavení stávajícího financování ambulantních služeb
nepodporuje časově náročnou péči o duševně nemocné.
Uspořádání celého systému nevytváří podmínky k potřebné koordinaci jednotlivých složek
péče. Z důvodů systémového nastavení existuje značná nepropojenost obzvláště mezi
lůžkovou a mimo lůžkovou péčí. Sociální komunitní služby není v podstatě možné rozvíjet
vzhledem k limitovanému rozpočtu na všechny sociální služby v ČR. Malá rozšířenost
a dostupnost se týká rovněž psychoterapie, která plní léčebnou a profylaktickou roli nejen
v psychiatrii, ale i v ostatní medicíně. Nedostatečné zajištění mimo nemocničních
(ambulantních a komunitních) služeb vede k nadbytečným hospitalizacím a rehospitalizacím
duševně nemocných lidí a k jejich setrvávání v lůžkových zařízeních.
III. CÍLE
Z postupu realizace SRPP na národní úrovni vyplývá, že nejvýraznější změnou v systému
psychiatrické péče bude vznik a rozvoj Center duševního zdraví (CDZ) na komunitní bázi,
podpora rozšířených ambulantních pracovišť, ale také vybudování psychiatrických oddělení
v rámci všeobecných nemocnic. Aktivity budou realizovány ruku v ruce s destigmatizačními
a osvětovými kampaněmi, vzděláváním zdravotnických a nezdravotnických pracovníků,
ale i okolí uživatelů psychiatrické péče – kromě jejich rodin a blízkých též pracovníků
samosprávy, policie, justice, školství, pracovních úřadů apod.
V rámci reformy jsou zároveň iniciovány systémové, organizační a legislativní změny vedoucí
k nastavení odpovídajících úhradových mechanismů a k zavedení pevné a jasně
strukturované meziresortní spolupráce nejenom v oblasti sociálních služeb ale i v oblastech
pracovního trhu, školství, justice či bezpečnosti.
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Nebudou se rušit psychiatrické nemocnice/léčebny, protože je zodpovědně zrušit nelze,
dokud jsou v nich lidé. Předpokládá se však, že intenzivní, ale koordinovaný rozvoj Center
duševního zdraví a dalších institucí alternativních služeb umožní spolu se zkvalitněním
a zpřístupněním péče také snížit kapacitní nároky na velké institucionální poskytovatele.
Ti pak budou moci zlepšit podmínky nebo udělat podstatnější systémové a strukturální
změny.
První fáze, ve které se realizace SRPP právě nachází, potrvá pravděpodobně do roku 2023
a je plná plánování, propočtů, modelování a mj. vytvoření páteřní sítě komunitní péče
o duševně nemocné.
IV. IMPLEMENTACE STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI
Navrhovaný postup implementace reformy psychiatrické péče (transformace psychiatrické
péče a péče o duševní zdraví) v Ústeckém kraji je v souladu se „Strategií podpory zdraví
a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 - 2020“, která byla dne
3. 9. 2014 schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/18Z/2014.
Mezi podporované priority a aktivity v oblasti dostupnosti a vybavenosti zdravotních služeb
(str. 20 strategie) byla na základě výsledků analýzy a ve vazbě na potřeby rozvoje zdravotních
služeb formulována, mimo jiné, i priorita pro další rozvoj dostupnosti a vybavenosti
zdravotních služeb:
- Rozvoj zdravotních služeb v oboru psychiatrie v návaznosti na záměr
reformy/transformace psychiatrické péče v ČR.
U poskytování zdravotních služeb poskytovateli, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem
je kraj v rámci strategických cílů Psychiatrické léčebny Petrohrad má být podporováno
posílení zdravotních služeb ambulantní formou péče a přímé zapojení se do národní
strategie transformace psychiatrické péče.
Rada Ústeckého kraje dne 4. 5. 2016 usnesením č. 14/110R/2016 vzala na vědomí informaci
o národní Strategii reformy psychiatrické péče a o aktuálním stavu její realizace a souhlasila
s Návrhem postupu implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji a s přípravou
pilotních projektů Center duševního zdraví.
Strategii reformy psychiatrické péče je třeba vnímat jako příležitost pro Ústecký kraj
uskutečnit systémovou transformaci péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji.
Cíle implementace SRPP v Ústeckém kraji:
1. Reforma psychiatrické péče (a péče o duševní zdraví) v Ústeckém kraji v souladu
s národní strategií.
2. Vytvoření spolupracující sítě multidisciplinárních zdravotních a sociálních služeb
v oblasti duševního zdraví.
3. Rozvoj nových kapacit ve směru komunitní psychiatrie a cesty zotavování pro
psychiatrické pacienty/klienty ve všech regionálních oblastech.
V rámci naplnění cílů je vhodné využít aktivní spolupráce s MZ ČR, MPSV ČR a dalšími
reformou dotčenými aktéry (psychiatrické nemocnice/léčebny, regionální nemocnice,
poskytovatelé zdravotních a poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé služeb, obce atp.).
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Je vhodné podporovat dotační management (projektové aktivity, hledání finančních zdrojů
atp.), vzdělávání a meziresortní spolupráci a výměnu zkušeností (konference, workshopy,
tiskové zprávy, mezirezortní spolupráce), koordinaci služeb akutní a následné péče
s dlouhodobou sociálně-psychologickou rehabilitací. V případě možnosti využít i získávání
zahraničních zkušeností (realizace společných projektů, výměnných stáží apod.). V návaznosti
na postup implementace reformy a průběžné zjišťování potřeb revidovat komunitní plány
municipalit v oblasti péče o dlouhodobě duševně nemocné a další strategické dokumenty
Ústeckého kraje a obcí.
V.
DÍLČÍ STRATEGIE
Dílčích strategie, tak jak jsou uvedeny dále, jsou navrženy s ohledem na aktuální znalost
stavu realizace implementace SRPP na národní úrovni, neodráží vždy komplexní pohled
na problematiku reformy a mohou být v průběhu času měněny a upravovány v návaznosti
na aktuální vyhodnocení potřeb v souladu s realizací a implementací SRPP na národní úrovni.
Na území Ústeckého kraje lze z demograficko-geografického pohledu rozvinout tři regionální
oblasti transformace psychiatrické péče o duševní zdraví:
A. Severovýchodní oblast (Ústecko, Děčínsko, Teplicko)
B. Jihozápadní oblast (Mostecko, Chomutovsko, Žatecko, Podbořansko, Bílinsko)
C. Jižní oblast (Litoměřicko, Roudnicko, Lounsko)
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1. strategie: Podpora vzniku a provozu Center duševního zdraví v Ústeckém kraji
Centra duševního zdraví jsou novým nízkoprahovým pilířem pro poskytování zdravotněsociálních služeb. Tímto pilířem se rozšiřuje systém péče v ČR a přibližuje ji tak blíže duševně
nemocným. Poskytuje individualizovanou péči zejména vážně duševně nemocným (SMI),
koordinuje dostupné služby s ohledem na potřeby pacientů/klientů v jejich přirozeném
prostředí.
Služby v rámci CDZ jsou poskytovány zejména v přirozeném prostředí klienta, a také
v zařízení CDZ. Péče je založena na principu multidisciplinárního týmu.
Pro implementaci reformy psychiatrické péče je navrženo podpořit vznik CDZ pro dospělé
pro tři definované regionální oblasti:
a. Jihozápadní oblast – rozvinout komunitní služby pro psychiatrické pacienty/klienty,
zejména pro lidi s duševním onemocněním (schizofrenie) – pro realizaci navrženo
CDZ Chomutov a multidisciplinární tým ve spolupráci PL Petrohrad a FOKUS Labe).
b. Severovýchodní oblast – rozvinout komunitní služby pro psychiatrické
pacienty/klienty, zejména pro lidi s duševním onemocněním (schizofrenie) –
pro realizaci navrženo CDZ Ústí nad Labem a multidisciplinární tým okolo FOKUS
Labe.
c. Jižní oblast – rozvinout komunitní služby pro psychiatrické pacienty/klienty, zejména
pro lidi s duševním onemocněním (schizofrenie) – pro realizaci navrženo CDZ
Roudnice nad Labem a nabízí se multidisciplinární tým ve spolupráci Psychiatrické
nemocnice Horní Beřkovice a FOKUS Labe.
Dále je navrženo podpořit vznik CDZ pro děti a mládež v rámci celokrajské regionální
působnosti. K tomu vytvořit multidisciplinární tým, který bude realizovat komunitní
(extramurální) péči pro děti a mladistvé, kteří se pohybují ve vážném riziku vzniku duševního
onemocnění. První z projektů iniciovat s využitím kapacit a vytvořením multidisciplinárního
týmu okolo Dětské psychiatrické nemocnice Louny.
Dále je navrženo podpořit rozvoj Mobilních zdravotně sociálních týmů, a ty navázat
na vzniklá CDZ. Nové mobilní zdravotně sociální terénní týmy provážou jako nové služby svou
činnost s nově vzniklými Centry duševního zdraví. Mobilní týmy budou zárodky dalších
budoucích CDZ v Ústeckém kraji a vytvoří postupný přerod v plnohodnotná Centra
duševního zdraví v Ústeckém kraji v případě dostatečných finančních a lidských zdrojů.
Postupně bude docházet k expanzi služeb z přirozeného stacionárního působení CDZ i do
širšího terénu spádové oblasti.
2. strategie: Kultivace sítě psychiatrických lůžek
V současné době jsou na území kraje v následné péči 2 psychiatrické léčebny/nemocnice
pro dospělé (Petrohrad a Horní Beřkovice) a dětská psychiatrická nemocnice (Louny). Akutní
psychiatrická lůžka jsou u všeobecných nemocnic v Ústí nad Labem a v Mostě (Krajská
zdravotní, a.s.). Cílem je umožnit léčbu o celé spektrum akutních duševních chorob na
lůžkách gerontopsychiatrie, adiktologie a pro děti. Je vhodné zajistit posílení resp. alespoň
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udržení kapacit akutních psychiatrických lůžek ve všeobecných nemocnicích, tak aby byla
zajištěna provázanost mezi zdravotní a nezdravotní částí psychiatrické péče. Současně je
nezbytné využít možností a potenciálu národní reformy pro přípravu a realizaci
transformačních plánů u všech psychiatrických nemocnic s následnými a rehabilitačními
lůžky.
3. strategie: Kultivace sítě ambulantních psychiatrů
Kultivace sítě ambulantní psychiatrické péče – aktualizace analýzy efektivity a vytížení
ambulantních psychiatrů, postupný rozvoj ambulantní sítě ve smyslu specializací (ambulance
prosté, ambulance rozšířené – specializované např. děti, nebo gerontopsychiatrie,
adiktologie). Širší provázanost ambulancí s následnou psychosociálních rehabilitací
psychiatrických pacientů/klientů, poskytovanou komunitními službami.
Zajistit specializovanou psychiatrickou péči v adiktologii (děti, dorost, senioři), dětskou
a dorostovou psychiatrii, gerontopsychiatrii a u poruch přijmu potravy. Podpořit vznik
doléčovacích a specializovaných stacionářů pro pacienty/klienty s psychotickým
onemocněním, poruchami nálad, přijmu potravy a neurotickými poruchami.
4. strategie: Transformace kapacit a vnitřního systému psychiatrické rehabilitace
Optimalizace sítě psychiatrických nemocnic/léčeben – postupná transformace
psychiatrických nemocnic by měla vést k rozvoji ostatních pilířů = Transformace kapacit
a transformace vnitřního systému psychiatrické rehabilitace. Vytvoření transformačních
plánů u tří psychiatrických nemocnic (PL Petrohrad, PN Horní Beřkovice, DPN Louny)
s ohledem na změnu systému. Přechod ke specializaci psychiatrických nemocnic tak, aby
se maximalizoval jejich potenciál a provázala se jejich spolupráce na komunitní systémy
služeb, které zajišťují následnou psychiatrickou rehabilitaci ve smyslu zotavení se z psychické
nemoci.
5. strategie: Rozvoj provázanosti komunitních sociálních služeb s následnou sociální
péčí
Rozvinout a provázat komunitní sociální služby s následnou sociální péčí pro dlouhodobě
duševně nemocné pacienty/klienty, která bude reagovat na potřeby klientů v oblasti bydlení,
práce, vztahů, strukturování času, sociální izolovanosti aj. Za tím účelem provázat
implementaci reformy psychiatrické péče se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
Ústeckého kraje.
Rozvinout další síť komunitních sociálních služeb pro psychiatrické pacienty/klienty, která
bude následnou sociální sítí zajišťující sociální integraci do přirozené komunity:
- pokračovat v rozvoji terénních služeb – sociální rehabilitace pro dlouhodobě duševně
nemocné v Ústeckém kraji,
- rozvíjet služby samostatného bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné – systém
chráněných bydlení komunitního typu a podporovaného bydlení,
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-

-

rozvíjet služby denních center (open space) – otevřít nízkoprahová centra
pro dlouhodobě duševně nemocné – v denních centrech realizovat systém sociální
rehabilitace s terénním sociálním týmem,
podpořit vznik služeb denních stacionářů pro léčbu psychóz (u CDZ),
rozvíjet služby SELF podpory – podpůrné a informačně edukační služby
pro pečovatele a rodinné příslušníky, svépomocné aktivity a svépomocné skupiny
pacientů/klientů.

6. strategie: Rozvoj služeb pracovní rehabilitace, sociálního podnikání a zaměstnávání
Rozvíjet služby pracovní rehabilitace, sociálního podnikání a zaměstnávání na volném trhu
pro osoby dlouhodobě duševně nemocné. Vytvořit a rozvíjet systém zaměstnávání
pro dlouhodobě duševně nemocné pacienty/klienty. Realizovat nové projekty v rámci
projektů EU, spolupracovat s úřady práce a samosprávou.
7. strategie: Vzdělávání a humanizace péče
V rámci vzdělávání a humanizaci péče posílit kvalitu péče z pohledu lidských práv pacientů
s psychiatrickou symptomatologií. Aplikovat nově vytvořené standardy kvality péče i služeb.
Zahájit vzdělávání a výměnu zkušeností mezi pracovníky institucionálních a komunitních
služeb. Čerpat zahraniční zkušenosti, iniciovat modely vzdělávání v psychiatrické rehabilitaci,
psychosociální rehabilitaci, ergoterapii, fyzioterapii, psychoterapii a recovery přístupu.
Zahájit spolupráci se samotnými příjemci péče, tedy psychiatrickými pacienty/klienty.
8. strategie: Realizovat destigmatizační kampaně
Podporovat národní destigmatizační kampaně a programy prevence na školách. Zvýšit
informovanost obyvatel o realitě psychického onemocnění a života lidí s duševním
onemocněním.
9. strategie: Zabezpečit lidské zdroje pro transformaci
Připravit strategii lidských zdrojů v návaznosti na potřeby implementace SRPP. Iniciovat
spolupráci v oblasti vzdělávání s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem –
např. sociální pracovník v psychiatrii (Fakulta sociálně ekonomická UJEP) – prohloubit
spolupráci s UJEP formou společných projektů. Zabezpečit lidské zdroje pro transformaci
a vznikající CDZ (Fakulta zdravotnických studií UJEP, vyšší zdravotnické školy). Podpořit
specializační vzdělávání sester pro ošetřovatelskou péči v psychiatrii (podporou akreditace
vzdělávacího programu nebo přímou podporou vzdělávání sester).
10. strategie: Mezirezortní koordinace a spolupráce
Provázat oblast zdravotní, sociální a zaměstnávání. Zpracovat konkrétní realizační a finanční
plány pro realizaci strategie.
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VI. FINANČNÍ STRATEGIE
Návrh implementace SRPP v Ústeckém kraji nemá v aktuální fázi detailně řešenu otázku
vlastního financování, neboť ta je a bude odvislá od národních systémových změn
a od realizace pilotních projektů v rámci národní reformy.
Předpokladem pro efektivní a kvalitativně lepší péči je celkové navýšení finančních toků
směřujících do péče o duševně nemocné z pozice ČR. Zároveň jde o systémové změny, které
je nutné nastavit pro celý systém tak, aby splňoval kritérium trvalé udržitelnosti.
Dle § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu
se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb (dále jen „SPRSS“) a určuje síť sociálních
služeb na svém území.
V procesu plánování se zaměřuje na sociální služby, ale i jiné formy pomoci. Proces plánování
je zároveň provázán s procesy a aktivitami jiných oblastí, např. zdravotnictví, školství,
bydlení.
Výstupem procesu střednědobého plánování v Ústeckém kraji je aktuálně Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016–2018 a Akční plán rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017 (každoročně probíhá vyhodnocování Akčního
plánu rozvoje služeb a nastavení nových kapacit pro období dalšího roku).
V akčním plánu je zmíněna Strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví
v Ústeckém kraji jako strategický dokument vstupující do procesu střednědobého plánování.
V rámci priorit a opatření zejména pro oblast služeb sociální prevence se promítá potřeba
vzniku nových kapacit určitých druhů sociálních služeb (sociálně terapeutické dílny, sociální
rehabilitace) pro osoby s duševním onemocněním, a to právě v návaznosti na transformaci
psychiatrické péče, kdy je očekávána zvýšená poptávka po službách pro výše uvedenou
cílovou skupinu.
Sladění procesu v oblasti sociální a zdravotní je zajištěno zapojením organizace, která
je současně poskytovatelem sociálních služeb a garantem transformace psychiatrické péče
a také úzkou spoluprací odboru sociálních věcí a odboru zdravotnictví.
V souvislosti s každoročním nedostatečným financováním sociálních služeb ze státního
rozpočtu je rovněž potřeba ze strany obou ministerstev – práce a sociálních věcí
a zdravotnictví požadovat posílení finančních prostředků na sociální služby, zejména ve
vztahu k dostupné síti sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním v rámci CDZ.
U zdravotních služeb současně platí, že zásadní kompetence v oblasti poskytování
zdravotních služeb, v souladu s ustanovením zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění (ustanovení
§ 46), ukládají povinnost zajištění poskytování zdravotní péče svým pojištěncům zdravotním
pojišťovnám. Tuto povinnost plní zdravotní pojišťovny prostřednictvím poskytovatelů
zdravotních služeb, se kterými uzavřely smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.
Tito poskytovatelé tvoří síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny. Stanovení sítě
poskytovatelů zdravotních služeb (tedy i nemocnic) a rozsahu hrazené zdravotní péče v nich
poskytované, je tedy plně v odpovědnosti zdravotních pojišťoven.
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V první fázi zvyšování objemu financí do roku 2020, je třeba řešit financování celého systému
komplexně, tak aby byl propojený a koordinovaný. Toto musí proběhnout za strany
Ministerstva zdravotnictví ČR – definice modelu dlouhodobě udržitelného financování CDZ.
Nezbytné je i zajištění kofinancování zdravotní a sociální oblasti. Revize stávajícího systému
úhrad v ambulantní péči, definice nových výkonů s ohledem na podporu komunitní péče.
V rámci realizace implementace SRPP v Ústeckém kraji lze předpokládat následující
aktivity a výstupy:
1. Implementaci
SRPP
je
vhodné
navázat
na
již
existující
vztahy
se zdravotními pojišťovnami.
2. Lze očekávat postupné snižování počtu lůžek v Psychiatrické nemocnici Horní
Beřkovice a PL Petrohrad (ČR se zavázala snížit počty lůžek v psychiatrických
nemocnicích a léčebnách o 10%) – s tím je vhodné zajistit alokaci „uspořených“
finančních prostředků do realizačních strategií (v prvních fázích do provozu CDZ)
3. Posílit financování sociálních služeb v rámci zdrojů státního rozpočtu a dotačních
programů kraje.
4. Vyvinout nové investiční i provozní projekty na vznik nových systémových služeb.
5. Vyvinout nové projekty v rámci současného programovacího období EU.
Pro nastavení a podporu rozjezdu nových služeb je nezbytné alokovat v rámci rozpočtu
kraje prostředky:
- na podporu provozu vzniku nových služeb a realizaci dílčích strategií. Finanční
náročnost je kvalifikovaně odhadována na cca 2,5 mil. Kč ročně.
- na podporu investičních projektů realizovaných zejména z prostředků evropských
fondů (např. spoluúčast při projektech Integrovaného regionálního operačního
programu). Finanční náročnost je odhadována podle dosud uveřejněných výzev
na cca 3-5 mil. Kč na projekt.
- na podporu služeb realizovaných v rámci evropských dotačních programů
a to až do doby udržitelnosti podpořených služeb.
VII. POSTUP IMPLEMENTACE
Implementace SRPP v Ústeckém kraji je z výrazné části závislá na výstupech vyplývajících
z přípravy, realizace a implementace národní strategie. V současné době jsou na národní
úrovni připravovány pilotní projekty řešící vznik CDZ, jejich financování a udržitelnost.
Zahájení implementace SRPP v ÚK proto bude spočívat v zapojení se do národní pilotní
fáze vzniku CDZ – připravit a realizovat pilotní projekty CDZ a ve spolupráci s MZČR zajistit
financování z prostředků EU (v rámci zdrojů na realizaci SRPP).
CDZ v pilotní fázi vzniklo v říjnu 2016 Chomutově, pod patronací PL Petrohrad (zdravotní
služby) a FOKUS Labe, z. s. (sociální služby). Cílová skupina jsou pacienti se SMI (Severe
Mental Illneses), pacienti se závažným duševním onemocněním (v dlouhodobě léčbě
schizofrenie), pacienti s rizikem rozvoje SMI (cílem je včasné podchycení, diagnostika a léčba)
a akutní stavy nebo dekompenzace psychiatrických onemocnění (je krátkodobá intervence).
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Současně se Ústecký kraj zapojí do projektů realizovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR
v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020 , které budou řešit aktivní podporu
realizace SRPP.

CDZ
A
A
CDZ
CDZ
D
D

CDZ
R

R

A

Jihozápadní oblast (služby CDZ Chomutov
a dosah mobilních týmů)

CDZ

Centrum duševního zdraví pro dospělé

Severovýchodní oblast (služby CDZ Ústí
n. L. a dosah mobilních týmů)

CDZ
D

Centrum duševního zdraví pro děti

Jižní oblast (služby CDZ Roudnice n. L.
a dosah mobilních týmů)

D

Lůžková péče následná a rehabilitační děti

Lůžková péče akutní – dospělí

R

Lůžková péče následná a rehabilitační dospělí

Dalšími aktivitami pak postupně připravit a realizovat ve spolupráci se všemi
zainteresovanými subjekty další dílčí strategie vyplývající z tohoto dokumentu.
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VIII.

LIDSKÉ ZDROJE IMPLEMENTACE

1. zahájení implementace (I. ETAPA – 2016/2017)
Pro realizaci první etapy byla definována pracovní skupina složená ze zástupců Ústeckého
kraje, PL Petrohrad a Fokusu Labe, z. s., která se schází od června 2016 obvykle jedenkrát
měsíčně.
Dosud pracovní skupina vytvořila podmínky pro vznik prvního Centra duševního zdraví
v Chomutově, vytváří podmínky pro zpracování projektového záměru Centra duševního zdraví
v Ústí nad Labem, vytvořila podmínky pro zpracování projektového chráněného bydlení
pro dlouhodobě duševně nemocné v Ústí nad Labem, pro zpracování projektového záměru
chráněného bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné v Chomutově, pro zpracování projektu
pro chráněné bydlení v PL Petrohrad a pro zpracování projektu sociální rehabilitace –
komunitní centrum v PL Petrohrad.
2. příprava dalších aktivit implementace (další etapy – 2017 a dále)
Příprava dalších aktivit bude probíhat při zapojení širšího okruhu osob, zejména manažerů
a klíčových pracovníků v oblasti psychiatrické péče a navazujících zdravotních a sociálních
služeb. V úvahu připadají např. zástupci poskytovatelů zdravotních služeb (Krajská
zdravotní, a.s., PL Petrohrad, PN Horní Beřkovice, DPN Louny, ambulantní specialisté),
neziskových organizací, uživatelů a dalších odborníků.
IX.

SEZNAM ZKRATEK

CDZ
ČR
ČSL JEP
ČSÚ
DPN
ESIF
EU
MPSV ČR
MZ ČR
PL
PN
SLDB
SMI
SO ORP
SRPP
UJEP
WHO
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Centrum duševního zdraví
Česká republika
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Český statistický úřad
Dětská psychiatrická nemocnice
Evropské strukturální a investiční fondy
Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Psychiatrická léčebna
Psychiatrická nemocnice
Sčítání lidu domů a bytů
Severe Mental Illneses
Správní obvod obce s rozšířenou působností
Strategie reformy psychiatrické péče
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
World Helath Organization (Světová zdravotnická organizace)
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HODNOTÍCÍ TABULKA ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V PROGRAMU "PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB
ZDRAVOTNÍ PÉČE 2017" - poskytnutí dotace v kompetenci ZÚK

Adresa
Název

IČ

HOSPIC v MOSTĚ,
o.p.s.

25419561

Hospic sv. Štěpána,
65081374
z.s.

Ulice, číslo

PSČ, obec

Svážná 1528

434 01 Most

Rybářské
náměstí
662/4

412 01
Litoměřice

Datum podání
žádosti

12.4.2017

Péxis - centrum
psychosomatické
péče, s.r.o.

22795758

Šrámkova
3062/38

401 13 Ústí
nad Labem

400 11 Ústí
nad Labem

31 816 775

5 171 930

3 360 000

3 360 000

Návrh na dotaci
ÚK na službu v
roce 2017 (Kč)

Celkový návrh
dotace ÚK
v roce 2017 (Kč)

Účel

500 000

Cílovou skupinou této služby jsou převážně onkologicky nemocní pacienti v pre-terminálním a terminálním stádiu
nemoci, kteří potřebují zvláštní a šetrnou ošetřovatelskou péči, která je časově a finančně náročná. O pacienty se
stará odborně školený profesionální tým, který poskytuje pacientům individuální a pozornou péči. Hospicová
služba je v Ústeckém kraji potřebná a nenahraditelná, z tohoto důvodu je doporučena k podpoře. Výpočet dotace
byl proveden na základě kapacity lůžkového fondu (34 000 Kč na lůžko). Vzhledem k tomu, že organizace si
požádala o dotaci ve výši 500 000 Kč, nelze tuto částku překročit.

Předpokládaná
kapacita služby v
roce 2017 s ohledem
na kapacitu služby v
roce 2016

1

Hospicová paliativní
péče a léčba bolesti

Hospicová péče a léčba
bolesti

15 lůžek (172
pacientů)

8 400 000

510 000

7 970 000

500 000

500 000

1

Lůžková hospicová
paliativní péče

Lůžková hospicová péče

26 lůžek (262
pacientů)

13 797 244

884 000

13 700 000

1 000 000

884 000

Celkové skutečné
náklady v roce
2016 (Kč)

Dotace ÚK v roce
2016 (Kč)

Celkové
předpokládané
náklady na službu
v roce 2017 (Kč)

Požadavek na
dotaci na službu v
roce 2017 (Kč)

V roce 2016 využilo
Domácí hospicová péče Domácí hospicová péče službu 54 pacientů,
tj. 1 261 dnů péče

1 822 324

250 000

2 600 000

300 000

250 000

Služba poskytuje komplexní zdravotně sociální péči terminálně nemocným lidem s možností dožít zbytek života v
domácím prostředí, v kruhu rodiny a pod odborným dohledem multidisciplinárním týmem, který zajišťuje
nepřetržitou photovost. Cílem služby je nejen zajistit kvalitní péči o pacienta, ale současně podpořit rodinu v
náročné péči o nemocného a připravit ji na úmrtí blízkého člověka. Služba je doporučena k podpoře. Důvodem
neposkytnutí dotace v plné výši je nedostatek finančních prostředků k přerozdělení.

Program zdravotněProgramem ročně
sociální rehabilitace pro
prochází 30-50 dětí
handicapované děti po
(dle míry handicapu)
poškození mozku

207 217

180 000

283 294

224 040

160 000

Projekt je pokračováním již šest let prováděné kladně hodnocené rehabilitační aktivity dětí (4-14 let) s
poškozením mozku. Cílem služby je poskytnout aktivní a přitom netradiční formu rehabilitace dětí s handicapem,
která využívá jako prostředku léčby kreativní činnosti a hru podporující sociální komunikaci těchto dětí. Služba
přispívá ke zlepšení psychického stavu handicapovaných dětí, rozvíjí pohybové schopnosti, vnímání a pozornost,
podporuje začleňování do společnosti. Služba je doporučena k podpoře. Důvodem neposkytnutí dotace v plné
výši je nedostatek finančních prostředků k přerozdělení.

342 660

250 000

711 660

640 000

250 000

Služba je zaměřena na umírající pacienty v jejich vlastním sociálním prostředí, kde je jim poskytována odborná
péče za přítomnosti pečující osoby. Poskytnutá dotace by měla pokrýt finanční náklady na zajištění 24 hodinové
pohotovostní výjezdové služby lékařů a na navýšený úvazek zdravotních sester. Služba je v regionu potřebná a
nezastupitelná. Služba je doporučena k podpoře. Důvodem neposkytnutí dotace v plné výši je nedostatek
finančních prostředků k přerozdělení.

Rehabilitace hrou

Rozvoj mobilní
specializované paliativní
péče Mobilním hospicem Mobilní hospicová péče
Masarykovy nemocnice v
Ústí nad Labem

V roce 2016 byla
služba poskytnuta
124 pacientům

1 626 000

10.4.2017

21.4.2017

V hospici je poskytována hospicová a paliativní péče především nemocným v terminálním stádiu onkologického
onemocnění s důrazem na léčbu symptomů a kvalitu života. Služba je doporučena k podpoře z důvodu své
nenahraditelnosti a potřebnosti v Ústeckém kraji. Výše dotace je přidělena s ohledem na kapacitu lůžkového
fondu (34 000 Kč na lůžko).

1 134 000

21.4.2017

2

Sociální péče
3316/12a

3 450 000

Druh služby

1

25488627

30 403 899

Název služby

2

Krajská zdravotní,
a.s.

Celkové součty

číslo služby

Žadatel

3

Program substituční
léčby závislých na
opioidech

4

Zdravotní rehabilitace
handicapovaných dětí
realizovaná ve
zdravotnickém zařízení

1

Rehabilitace
handicapovaných dětí Vojtova metoda

V roce 2016 bylo v
metadonovém
programu evidováno
Substituční léčba (léčba
129 klientů. V
metadonem a
programu substituce
buprenorfinem)
buprenorfinem bylo
evidováno 171
klientů

Program zdravotní
rehabilitace
handicapovaných dětí

V denním stacionáři
je zapsáno 33 dětí

Ambulantní fyzioterapie Předpoklad je 50-60
dětí se zdravotním
dětských pacientů
postižením
(cca 350 terapií)

4 458 299

350 000

3 320 831

500 000

350 000

Metadonová jednotka a substituce buprenorfinem jsou součástí protidrogové prevence a nabídky služeb
Ústeckého kraje. Metadonová jednotka patří co do počtu substituentů k nejaktivnějším v České republice.
Vzhledem k vysokému počtu osob závislých na opioidech (především na heroinu) v Ústeckém kraji je program
substituční léčby v našem regionu potřebný. Výše dotace byla navržena také s přihlédnutím na stanovisko
odboru sociálních věcí z roku 2016. Služba je doporučena k podpoře. Dotace bude poskytnuta ve stejné výši jako
v roce 2016. Oproti požadavku žadatele je výše navržené dotace nižší z důvodu nedostatku finančních prostředků
k přerozdělení.

1 206 000

1 026 000

3 000 000

1 800 000

866 000

O službu zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí poskytovanou stacionářem je velký zájem z celého regionu
Ústeckého kraje. Stacionář zajišťuje komplexní, dlouhodobou péči handicapovaným dětem, včetně léčebné
rehabilitace dětem s poruchami hybnosti. Souběžně se zde poskytuje ambulantní péče léčebné rehabilitace
dětem od narození až do 18 let jejich života. Služba je v Ústeckém kraji ojedinělá a plně využívaná, z tohoto
důvou je doporučena k podpoře. Výše dotace je navržena s ohledem na skutečné celkové náklady v minulých
letech. Důvodem k neposkytnutí dotace v plné výši je nedostatek finančních prostředků k přerozdělení.

230 990

207 890

100 000

170 155

-
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100 000

Léčebná rehabilitace je určena pro zdravotně handicapované děti od narození do 18 let, které trpí neurologickými
a vývojovými vadami. V zařízení je uplatňován komplexní psychosomatický přístup vedený odborně vzdělaným
zdravotním personálem. Vzhledem k potřebnosti a nenahraditelnosti této služby v kraji je projekt doporučen k
podpoře. Důvodem k neposkytnutí dotace v plné výši je nedostatek finančních prostředků k přerozdělení.
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číslo žadatele

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V PROGRAMU "PODPORA ZVÝŠENÍ KOMFORTU PACIENTŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE
NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE - 2017" - dotace v kompetenci ZÚK

Název žadatele

Sídlo žadatele

IČ

Datum
podání
žádosti

Druh lůžkové péče

Akutní lůžková péče
intenzivní

1

2

3

4

5

6

7

Krajská zdravotní, a.s.

Lužická nemocnice a
poliklinika, a.s.

Městská nemocnice v
Litoměřicích

Sociální péče
3316/12a, 401
13 Ústí nad
Labem

Jiráskova
1378/4, 408 01
Rumburk

Žitenická 2084,
412 01
Litoměřice

Golovinova 1559,
Nemocnice Kadaň s.r.o.
432 01 Kadaň

Nemocnice Žatec, o.p.s.

Podřipská nemocnice s
poliklinikou Roudnice n.
L., s.r.o.

VITA, s.r.o.

Husova 2796,
438 01 Žatec

Alej 17. listopadu
1101, 413 01
Roudnice nad
Labem

Nemocniční 264,
419 01 Duchcov

25488627

61538990

00830488

25479300

25026259

25443801

61537713

Alokace na
lůžko (v Kč)

21 500

Počet lůžek

309

Nárok na dotaci
dle jednotlivé
lůžkové péče (v
Kč)

6 643 500

50 632 687

6 676 400

Akutní lůžková péče
standardní

12 000

2 480

29 760 000

29 760 000

29 760 000

Akutní lůžková péče
intenzivní

21 500

10

215 000

398 288,90

398 288,90

20.4.2017

2 084 987,90
Akutní lůžková péče
standardní

12 000

105

1 260 000

1 686 699

1 686 699

Akutní lůžková péče
intenzivní

21 500

39

838 500

1 200 000

838 500

Akutní lůžková péče
standardní

12 000

356

4 272 000

5 123 200

4 272 000

Akutní lůžková péče
intenzivní

21 500

12

258 000

1 487 560

1 487 560

19.4.2017

21.4.2017
Akutní lůžková péče
standardní

12 000

188

2 256 000

1 053 139

1 053 139

Akutní lůžková péče
intenzivní

21 500

11

236 500

240 000

236 500

13.4.2017
Akutní lůžková péče
standardní

12 000

127

1 524 000

2 000 000

1 524 000

Akutní lůžková péče
intenzivní

21 500

8

172 000

300 000

172 000

19.4.2017
Akutní lůžková péče
standardní

12 000

156

1 872 000

2 150 000

1 872 000

Akutní lůžková péče
intenzivní

21 500

3

64 500

64 360

64 360

21.4.2017
52

624 000

633 157
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624 140

36 403 500

1 475 000

Účel

36 403 500

Poskytnutá dotace bude použita na nákup elektricky a mechanicky
polohovatelných lůžek vč. matrací a nočních stolků, transportního lehátka,
sprchovacího lůžka, porodní postele, lůžek pro dospávácí jednotku, výhřivného
lůžka pro pacienty, dále pak na nákup oxygenoterapie, perioperačního tepelného
managementu, elektricky vyhřívané podložky pro jednotku intezivní péče. Dále
budou pořízeny prostředky přístrojového a diagnostického charakteru - např.
EKG přístroje, monitory hemodynamiky a základních živnotních funkcí,
ultrazvukové sondy, endoskopická věž, holter, kardiotograf,
hysteroskop,ultrazvukové přístroje, dermatorm, fokometr, autorefraktometr,
plusoptix, operační technika aj. Pro potřeby akutní lůžkové péče budou pořízeny
dále operační světla, operační cévní a laparo síto, operační svítidlo, čelní lampy,
endosonic ultras. cleaner, mycí automat podložních mís, resuscitační vozík,
ohřívač infuzí, vakový zvedák aj.

1 475 000

Poskytnutá dotace bude organizací použita na nákup vážícího lůžka,
injektomatů, infuzních pump a pulsních oxymetrů na jednotku intenzivní péče
interního oddělení. V rámci akutní lůžkové péče standardní budou v souladu s
výší dotace pořízena vyšetřovací lůžka vč. zdravotní matrace, nočního stolku,
hrazd s madly, infuzních stojanů, zástěn mezi lůžky. Dále budou pořízeny
kalibrované váhy, intraoseální vrtačka, EKG, digitální teploměry, myčky
podložních mís, převazové vozíky, zvedáky pacientů, lehátka pro převoz,
sprchovací křesla, vozíky na prádlo, dezinfektor a pacientské židle.

6 643 500

36 403 500

12 000

49 996 000

Výše
Předpokládané
požadované
Výše
Výše
celkové náklady
Nárok na
dotace za
požadované
navrhované
za jednotlivou
dotaci (v Kč) jednotlivou dotace (v Kč) dotace (v Kč)lůžkovou péči (v
CELKEM
lůžkovou péči
CELKEM
CELKEM
Kč)
(v Kč)

20.4.2017
27.4.2017

Akutní lůžková péče
standardní

49 996 000

5 110 500

5 110 500

5 110 500

Dotace bude dle žádosti použita na nákup elektricky polohovatelných lůžek
včetně matrací, nočních stolků, hrazd napřimovacích, infuzních stojanů, košů na
bažanty, držáků berlí a jmenovek. Pro ortopedické oddělení budou pořízeny
protektory, motodlahy a zdravotní židle a antidekubitní polohovací prostředky.
Dále orgranizace plánuje pořídit přenosné ultrazvukové přístroje, Holter + 6
modulů a ergometrii.

2 540 699

2 514 000

2 514 000

Organizace plánuje z poskytnuté dotace pořídit elektricky a mechanicky
polohovatelná lůžka, vyšeřovací lehátka, ventilátory, lineární dávkovače, pulsní
oxymetry, víceúčelové, převazové, resuscitační a transportní vozíky, pojízdný
stojan na dávkovače, chodítka pro nemocné, schůdky k lůžkům, odběrové židle,
křesla, drátěný program pro boxy JIP, léková skříň a instrumentační stolky.

1 760 500

1 760 500

1 760 500

Použití dotace se předpokládá na pořízení kojeneckého fotoreapeutického
přístroje pro léčbu novorozenecké žloutenky, váhy pro oddělení interny,
sonosurgu a kombinovaného sterilizátoru, které budou využity na operačních
sálech chirurgického oddělení.

2 044 000

2 044 000

2 044 000

Pro akutní lůžkovou péči intenzivní se předpokládá z poskytnuté dotace pořídit
monitory k centrále JIP. Pro oddělení akutní lůžkové péče standardní budou
pořízena lelektricky polohovatelná lůžka, antidekubitní matrace, monitor
základních funkcí, fototerapie pro novorozence, EKG pro dětské pacienty,
kardiotokograf, sono ultrazvuk, sprchovací a transportní lehátka, kolenní a
ramenní motodlahy.

688 500

688 500

688 500

Z poskytnuté dotace budou pořízena elektricky polohovatelná lůžka vč. matrací,
hrazd a hrazdiček, infuzních pump a stojanů, injekčních dávkovačů, dále
vyšetřovací lůžko hydraulické a převozový vozík pro pacienty akutní lůžkové
péče standardní.
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Příloha č. 2

Hodnotící tabulka žádostí o dotace v programu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" - I. lhůta, okruh 1 a 2 (dotace v kompetenci ZÚK)
Okruh 2

Název žadatele

Adresa

IČ

Název projektu/aktivity

Celkové náklady
Kapacita akce projektu/aktivity

Výše
požadované
dotace

Výše
požadované
dotace na

Moskevská 1531/15 Ústí
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí
71009361
nad Labem-centrum,
nad Labem
400 01
Hravě o prevenci pro SŠ

Centrum podpory zdraví z.ú.

Veleslavínova 3108/14,
Ústí nad Labemcentrum, 400 11

22608389

500

243 520 Kč

219 160 Kč

438 Kč

Projekt Cepík

2000

1 409 200 Kč

250 000 Kč

125 Kč

Vzdělávání pedagogů,
pracovníků školních jídelen a
rodičů v oblasti zdravé výživy

2070

489 500 Kč

250 000 Kč

121 Kč

Výše
navrhované Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot.
dotace
programu
Aktivita projektu je realizována v souladu s účelem podpory
(podpora zdravotní gramotnosti, motivace ke zdravému
životnímu stylu a předcházení rizikovému chování formou
edukace). Cílovou skupinou jsou studenti středních škol v
Ústeckém kraji. Projekt je dostatečně připraven po stránce věcné,
časové a personální proveditelnosti. Náklady projektu akce
neobsahují neuznatelné položky a jsou v souladu s plánovanými
aktivitami. Jedná se o tradiční opakující se akci. Vícezdrojové
219 160 Kč financování je zabezpečeno.
Projekt je v realizován v souladu s účelem podpory dotačního
programu. Jedná se edukaci předškolních dětí v oblasti výživy a
pohybové aktivity formou hry. Rozpočet projektu je zaměřen na
realizaci aktivity, neobsahuje neuznatelné položky. Vícezdrojové
financování je zabezpečeno. Jedná se o tradiční opakující se akci,
oborově významnou a prověřenou. Navržena částečná podpora
(kráceno nájemné o 15 000 Kč a nepodpořeny ostatní materiálové
232 000 Kč náklady ve výši 3 000 Kč.)
Projekt, zaměřený na cílovou skupinu pracovníků školních jídelen,
rodičů a pedagogů, je realizován v souladu s účelem programu.
Cílem aktivity je školení pracovníků mateřských školek a rodičů
dětí v MŠ v oblasti dětské výživy. Rozpočet je zaměřený na
realizování aktivity. Časová, věcná i personální dostupnost
projektu je popsána dostatečně. Vícezdrojové financování aktivity
250 000 Kč je zabezpečeno.

Okruh 1

Název žadatele

PÉXIS - centrum
psychosomatické péče, s.r.o.

Adresa

Šrámkova 3062/38,Ústí
nad Labem-Severní
Terasa, 400 11

IČ

Název projektu/aktivity

Celkové náklady
projektu/aktivity

Výše požadované dotace

22795758
Dlouhodobá pravidelná rehabilitace u pacientů
s chronickým onemocněním

315 200 Kč

220 000 Kč

Výše
navržené
dotace

Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot.
programu

Projekt, zaměřený na 22 klientů, je realizován v souladu s účelem
dotačního programu. Všech 22 klientů jsou občané s trvalým
bydlištěm v Ústeckém kraji s indikovaným neurologickým
onemocněním. Potřebnost rehabilitace potvrzena ošetřujícím
lékařem. Náklady projektu jsou zaměřeny pouze na rehabilitační
péči. Projekt má zajištěnou finanční spoluúčast klientů na zajištění
rehabilitace. Rehabilitace klientů jsou realizovány nad rámec
220 000 Kč veřejného zdravotního pojištění.

Příloha č. 2

Hodnotící tabulka žádostí o dotace v programu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" - II. lhůta, okruh 2 (dotace v kompetenci ZÚK)

Název žadatele

Zdravotní ústav se sídlem v
Ústí nad Labem

Diahelp - svaz diabetiků z.s.

DH - DENT s.r.o.

Adresa

Moskevská 1531/15, Ústí
nad Labem - centrum,
400 01

Báňská 287, Most, 434
01

Josefa Skupy 2517,
Most, 434 01

IČ

Název projektu/aktivity

71009361 Hravě o prevenci pro ZŠ II.

22677291 Zdravá výživa dětí

ÚSTECKÝ DĚTSKÝ ZUB JE
ZDRAVÝ ZUB. Dovednostně
03692647
praktická přednáška pro žáky+
zpětná vazba

Kapacita akce
(počet účastníků)

2100

360

640

Celkové náklady
projektu/aktivity

505 000 Kč

250 000 Kč

277 720 Kč

Výše
Výše
Výše požadované
dotace na navrhované
dotace
osobu
dotace

123 000 Kč

225 000 Kč

249 948 Kč

59 Kč

625 Kč

391 Kč

Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot.
programu

123 000 Kč

Aktivita je realizována v souladu s účelem podpory, s významným
přínosem pro cílovou skupinu (podpora zdravotní gramotnosti, motivace
ke zdravému životnímu stylu žáků ZŠ v Ústeckém kraji). V projektu je
dostatečně popsána věcná a časová proveditelnost i personální
zabezpečení aktivity. Náklady akce jsou adekvátní k plánovaným
realizovaným aktivitám. Rozpočet neobsahuje neuznatelné položky. Akce
navazuje na již podpořenou aktivitu Hravě o prevenci, je však zaměřena
na jiné (unicitní) žáky (žáky v novém školním roce 2017/18).

225 000 Kč

Projekt je zaměřen na zdravou výživu školních dětí. Bude realizován
formou edukačních seminářů v základních školách Ústeckého kraje,
součástí edukace jsou i praktické ukázky přípravy zdravých svačin. Cíle
projektu jsou v souladu s účelem podpory dotačního programu. Projekt je
personálně i věcně dobře připraven k realizaci. V rozpočtu nejsou
neuznatelné náklady, rozpočet je sestaven adekvátně k plánovaným
realizovaným aktivitám.

249 948 Kč

Projekt je zaměřen na rozvoj základních kompetencí žáků základních škol
v oblasti dentálního zdraví. Projekt je realizován formou odborné
přednášky s dovednostně praktickým nácvikem a opakovanou návštěvou
za účelem zpětné vazby. Cíle projektu jsou uskutečňovány v souladu s
účelem podpory dotačního programu. Projekt je personálně i věcně
kvalitně připraven. Rozpočet je přiměřený, se zajištěnou spoluúčastí 10 %.
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JID: 74311/2017/KUUK

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 33
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 246/2003
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 799/7a, PSČ 400 11,
IČ: 00829013
( dále jen organizace)
ze dne 12. března 2003, usnesení č. 110/57/2003 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 28/61/03 ze dne 23. dubna 2003 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 236/71/03 ze dne 17. září 2003 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/82/2003 ze dne 17. prosince 2003 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 119/84/2004 ze dne 28.1.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 46/101/2004 ze dne 7.7.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 128/105/2004 ze dne 13.10.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2005 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 101/78R/2007 ze dne 28.3.2007 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/65R/2010 ze dne 8.12.2010 (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. 14/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 21)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/105R/2012 ze dne 13.6.2012 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 18/10R/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 Rady Ústeckého kraje č. 25/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 12/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 22/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 18/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 31),

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 32),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2017 ze dne 26. června 2017 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:
Parcela
výměra2
2477/9
2717

Lovosice
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
manipulační plocha

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 26. 6. 2017
V Ústí nad Labem dne 26. 6. 2017

RSDr. Stanislav Rybák
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka
hejtmana Ústeckého kraje

Bod 10.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 042/6Z/2017

SMLOUVA
o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního
terminálu v Litvínově
(dále jako „Smlouva“)
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 2500762/0800
zastoupen: Oldřichem Bubeníčkem - hejtmanem Ústeckého kraje
(dále jen „Kraj“)

a

Město Litvínov
se sídlem: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01
IČO: 00266027
DIČ: CZ00266027
Bankovní spojení:
zastoupené: Mgr. Kamila Bláhová
(dále jen „Město“)

(Kraj a Město dále společně též „Smluvní strany“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) Smluvní strany jsou si vědomy svých povinností při naplňování úkolů vyplývajících
z jejich postavení jakožto územních samosprávných celků, zejména povinnosti
pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů;
b) zájmem Smluvních stran je zvýšení kvality a dostupnosti dopravního spojení pro
občany a návštěvníky jimi spravovaných území;
c) Smluvní strany vyjádřily na společných jednáních konaných ve dnech 29. listopadu
2016, 8. února a 16. února 2017 svůj zájem realizovat výstavbu Dopravního terminálu
ve Městě (dále jen „Terminál“ nebo „Projekt“) a společně se podílet na jeho přípravě a
realizaci způsobem dále stanoveným;
d) Město zamýšlí zajistit výstavbu Terminálu s využitím dotačních prostředků
získaných z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) za
finanční podpory Kraje;
e) k výstavbě budou využity pozemky v majetku Města a třetích osob;
f) výstavba Terminálu bude realizována ve veřejném zájmu,
uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu:
I.
Prohlášení Smluvních stran
(1) Smluvní strany prohlašují, že společně zadaly zpracování územně technické studie na
projekt Terminálu, přičemž studie byla vypracována společností Transport Advisory,
s.r.o. v září 2016 (dále jen „Studie“). Studie, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, je její
nedílnou součástí.
(2) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Studie a s navrženým konceptem řešení
souhlasí a případné změny budou oboustranně odsouhlaseny.
(3) Smluvní strany prohlašují a zavazují se postupovat při přípravě a realizaci Projektu a
následném provozování Terminálu způsobem a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
(4) Smluvní strany prohlašují, že veškeré náklady vzniklé při přípravě, realizaci a
provozování Terminálu jdou k tíži té Smluvní strany, která je při činnosti dle této
Smlouvy vynaložila či byla povinna vynaložit. Dotčená smluvní strana nemá právo na
jakoukoli náhradu takto vynaložených nákladů od druhé smluvní strany.
(5) Město prohlašuje, že:
a) bude realizovat výstavbu Terminálu na pozemcích p. č. 2396/3, 2552, 2590 a 2591/2
vše v k. ú. Horní Litvínov, které jsou v jeho vlastnictví,
b) zajistí majetkoprávní vypořádání dalších nemovitostí nezbytně nutných k realizaci
Projektu. Jedná se zejména o pozemky: p. č. 2583/11, jehož součástí je stavba bez
čp/če, p. č. 2583/12, jehož součástí je stavba bez čp/če, p. č. 2583/28, případně
dalších nemovitostí: p. č. 2589, 2591/1, p. č. 2583/15, p. č. 2378/25, p. č. 2584, jehož

součástí je stavba č. p. 294, p. č. 2583/5, jehož součástí je stavba č. p. 295, p. č.
2396/251, 2583/10, jehož součástí je stavba bez čp/če, p. č. 2583/31, p. č. 2583/4,
jehož součástí je stavba bez čp/če, p. č. 2583/16, vše v k. ú. Horní Litvínov,
c) na základě Studie a majetkoprávního vypořádání zadá a uhradí vypracování
projektové dokumentace ve všech stupních potřebných pro vydání příslušných
povolení dle platných právních předpisů a o tato povolení jako stavebník ve smyslu
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, požádá.
d) uzavře smlouvu o dílo (dále jen „SoD“) se zhotovitelem vybraným dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
(6) Smluvní strany prohlašují, že jsou připraveny a zavazují se poskytnout si vzájemně
maximální možnou součinnost při naplňování cílů této Smlouvy.
(7) Smluvní strany prohlašují, s ohledem na skutečnost, že ke dni uzavření této smlouvy
nejsou známy konkrétní podmínky, jež budou Smluvní strany povinny dodržovat
(zejména výzva IROP, rozhodnutí o poskytnutí dotace, rozhodnutí správních úřadů,
podmínky SoD apod.), že jsou připraveny a zavazují se tímto tyto podmínky, pokud se na
ně budou vztahovat, plnit a dodržovat, neboť obecné rámce podmínek jsou oběma
Smluvním stranám známé (např. Studie, společné jednání, programové a ostatní
zveřejněné dokumenty IROP). Smluvní strany jsou si vědomy, že podmínky poskytnutí
dotace na financování Projektu jsou závazně stanoveny jejím poskytovatelem a nelze je
ovlivnit ze strany příjemce (Města). SoD bude výsledkem zadávacího řízení, jehož se
Kraj bude účastnit dle podmínek této Smlouvy.
(8) Smluvní strany jsou si vědomy, že Projekt bude realizovaný pouze v případě poskytnutí
dotace z IROP na jeho financování.

II.
Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek a vzájemných práv a povinností Smluvních
stran při přípravě, realizaci a následném provozování Terminálu.

III.
Závazky Města
Město se zavazuje:
a) po dobu realizace projektu předávat Kraji bez zbytečného prodlení veškeré potřebné
informace o průběhu realizace, a to zejména informace o předložení projektové
žádosti, rozhodnutí o jejím přijetí či nepřijetí, o průběhu zpracovávání projektové
dokumentace, o správních rozhodnutích potřebných k realizaci projektu, o vypsání
výběrového řízení na zhotovitele stavby Terminálu a o jeho výsledku, o uzavření SoD
s vybraným zhotovitelem, o ukončení realizace výstavby a o kolaudačním

b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)

rozhodnutí/souhlasu, o schválení žádosti/í o platbu, o finančním ukončení projektu a
plnění udržitelnosti projektu. V případě potřeby dalších informací tak Město učiní bez
zbytečného prodlení a dle aktuálních možností na základě žádosti zaslané Krajem;
zajistit vypracování projektové dokumentace potřebné pro vydání zákonem
vyžadovaných povolení nebo souhlasů, a to nejpozději do 30. 6. 2018;
vypracovat a předat poskytovateli dotace žádost o dotaci v termínech uvedených
v příslušné výzvě vyhlašované v rámci IROP;
bez zbytečného prodlení poté, kdy mu bude známa výše vlastní finanční spoluúčasti,
podá Kraji žádost dle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí
individuální dotace ve výši odpovídající 80% finanční spoluúčasti Města na
celkových nákladech dané investice s výjimkou výkupu pozemků dle bodu e) tohoto
článku, maximálně však ve výši 25 000 000,- Kč;
bez zbytečného prodlení poté, kdy mu bude známa výše ceny za výkup pozemků
uvedených v čl. I. odst. 5 písm. b) této smlouvy, podá Kraji žádost dle příslušných
ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši odpovídající 80%
celkové výše sjednaných kupních cen, max. však ve výši odpovídající 80% celkové
ceny za vykupované pozemky, odpovídající ceně v místě a čase obvyklé zjištěné
znaleckým posudkem, který Město předloží Kraji současně se žádostí o zmíněnou
dotaci;
za účelem výběru zhotovitele a technického dozoru stavby Terminálu připravit a
realizovat zadávací řízení dle ZZVZ do 31. 12. 2018. V rámci ustavení komise pro
hodnocení nabídek v uvedeném zadávacím řízení Město bude jmenovat jednoho člena
a náhradníka této komise na návrh Kraje;
uzavřít s vybraným zhotovitelem ve lhůtách dle ZZVZ SoD;
umožnit zástupci Kraje účast při předání a převzetí dokončeného Terminálu a včas jej
k účasti přizvat;
s ohledem na rozpočtový proces Kraje je nezbytné informovat Kraj o potřebě podpory
dle písm. d) a e) tohoto článku, a to nejpozději do 30. 6. na potřebu podpory v roce
následujícím;
po dobu 30 let od právní moci kolaudačního rozhodnutí, popř. od vydání
kolaudačního souhlasu provozovat Terminál v souladu s jeho účelem dle Studie a
v souladu s podmínkami poskytovatele dotace a udržovat jej na vlastní náklady ve
stavu způsobilém k tomuto užívání a provozování. Při provozování Terminálu je
Město povinno bezúplatně zajistit plnění těchto podmínek:
- bezplatné vjezdy a využívání výstupních, nástupních i smíšených stání pro
všechny linky veřejné linkové dopravy objednávané jako veřejné služby
v přepravě cestujících Krajem či Městem v prostoru Terminálu,
- umožnit Kraji zajistit vlastní organizaci provozu u jednotlivých stání (tj. např.
určení, která linka bude odjíždět od kterého stanoviště); po projednání se zástupci
Města.

IV.
Závazky Kraje
Kraj se zavazuje:
a) poskytnout Městu maximální možnou součinnost, která je potřebná nebo vhodná
k naplnění cílů této Smlouvy a plnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy;
b) podílet se s Městem na vypracování zadávací dokumentace a organizování
výběrového řízení pro výběr zhotovitele na vypracování všech potřebných stupňů
projektové dokumentace;
c) podílet se s Městem na vypracování zadávací dokumentace a organizování
výběrového řízení pro výběr dodavatele zajištění realizace formou externího subjektu;
d) poskytnout Městu dotaci ve výši odpovídající 80% celkové výše skutečně vynaložené
povinné finanční spoluúčasti Města, a to v termínech podle průběžných žádostí o
platbu z IROP, maximálně však ve výši 25 000 000,- Kč. Dotace bude poskytnuta jako
individuální na základě žádosti Města dle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to
veřejnoprávní smlouvou;
e) poskytnout Městu dotaci ve výši odpovídající výši 80% celkové výše sjednaných
kupních cen na výkup pozemků uvedených v čl. I. odst. 5 písm. b) této smlouvy,
maximálně však do výše 80% celkové ceny za vykupované pozemky, odpovídající
ceně v místě a čase obvyklé zjištěné znaleckým posudkem, který Město předloží Kraji
současně s výše uvedenou žádostí o dotaci;
f) každá dotace bude Městu poskytnuta jako individuální na základě žádosti Města dle
příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to veřejnoprávní smlouvou;
g) navrhnout jednoho člena a náhradníka komise pro hodnocení nabídek v rámci veřejné
zakázky na výběr zhotovitele stavby Terminálu a technického dozoru stavby
Terminálu a aktivně se účastnit prostřednictvím svého zástupce jednání této komise.

V.
Sankce
(1) V případě porušení povinnosti stanovené v:
a) čl. III písm. j), první odrážka této smlouvy je Město povinno zaplatit Kraji smluvní
pokutu ve výši odpovídající částce vybraných poplatků od smluvních dopravců
Ústeckého kraje na linkách dopravy Ústeckého kraje.
b) čl. III písm. j) druhá odrážka této smlouvy je Město povinno zaplatit Kraji smluvní
pokutu ve výši 2.750,- Kč za každý započatý den porušení povinnosti.
(2) Smluvní pokuty uvedené v odst. (1) tohoto článku jsou splatné ve lhůtě 15 dnů od
doručení výzvy Kraje k jejímu uhrazení Městu.

(3) Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut sjednaná v odst. (1) tohoto článku je
přiměřená hodnotě porušovaných povinností, a to zejména s ohledem na skutečnost, že
realizace spolupráce a Projektu je mezi Smluvními stranami činěna ve veřejném zájmu.

VI.
Ukončení platnosti Smlouvy
(1) Platnost této Smlouvy je možno ukončit kdykoli písemnou dohodou obou Smluvních
stran.
(2) Platnost Smlouvy zaniká v případě, že nedojde k zahájení fyzické realizace výstavby
Terminálu nejpozději do 31. 12. 2021.
(3) V případě ukončení platnosti Smlouvy z důvodů na straně Města, zejména v případě, že
žádost o poskytnutí prostředků z IROP bude ze strany Města předložena vadně nebo
opožděně, popř. že se Město v budoucnu rozhodne Projekt nerealizovat, jsou Smluvní
strany povinny vrátit si navzájem veškerá do té doby poskytnutá plnění, která byla
poskytnuta jednou Smluvní stranou druhé.
VII.
Závěrečná ustanovení
(1) Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, bez zneužití tísně, na důkaz čehož připojují své podpisy.
(2) V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy je nebo se stane či bude shledáno
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících
ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné
a nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do
nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl
záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
(3) Případné spory Smluvních stran se budou řešit přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se
smírného řešení sporu dosáhnout, bude spor předložen kteroukoli ze Smluvních
stran rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.
(4) Kraj potvrzuje, že o uzavření Smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne
...................... usnesením č. ....../........./ ......... Město potvrzuje, že o uzavření Smlouvy
rozhodlo Zastupitelstvo Města ………… dne ...................... usnesením č. ....../........./
.........
(5) Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
(6) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy Smluvních stran vzniklé ustanoveními
OZ.
(7) Smlouvu lze měnit (dodatkovat) pouze písemným číslovaným dodatkem podepsaným
oprávněnými zástupci Smluvních stran.
(8) Smlouva je sepsána v ……….. vyhotoveních, přičemž Kraj obdrží …. vyhotovení a
Město ….. vyhotovení.

(9) 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 Kraj, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla
zaslána Městu do datové schránky ID…….

V Ústí nad Labem dne: ………………

V ………………… dne: ……………….

…………………………………………….

………………………………………………

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

………………….
......................................, starosta

Příloha: Územně – technická studie
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SMLOUVA
o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního
terminálu v Klášterci nad Ohří
(dále jako „Smlouva“)
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 2500762/0800
zastoupen: Oldřichem Bubeníčkem - hejtmanem Ústeckého kraje
(dále jen „Kraj“)

a

Město Klášterec nad Ohří
se sídlem: nám. Dr. Eduarda Beneše 85, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51IČO: 00261939
DIČ: CZ00261939
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
zastoupené: Ing. Štefanem Drozdem, starostou města Klášterce nad Ohří
(dále jen „Město“)

(Kraj a Město dále společně též „Smluvní strany“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) Smluvní strany jsou si vědomy svých povinností při naplňování úkolů vyplývajících
z jejich postavení jakožto územních samosprávných celků, zejména povinnosti
pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů;
b) zájmem Smluvních stran je zvýšení kvality a dostupnosti dopravního spojení pro
občany a návštěvníky jimi spravovaných území;
c) Smluvní strany vyjádřily na společných jednáních konaných ve dnech 29. listopadu
2016, 24. ledna a 22. února 2017 svůj zájem realizovat výstavbu Dopravního
terminálu ve Městě (dále jen „Terminál“ nebo „Projekt“) a společně se podílet na jeho
přípravě a realizaci způsobem dále stanoveným;
d) Město zamýšlí zajistit výstavbu Terminálu s využitím dotačních prostředků
získaných z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) za
finanční podpory Kraje;
e) k výstavbě budou využity pozemky v majetku Města a třetích osob;
f) výstavba Terminálu bude realizována ve veřejném zájmu,
uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu:
I.
Prohlášení Smluvních stran
(1) Smluvní strany prohlašují, že společně zadaly zpracování územně technické studie na
projekt Terminálu, přičemž studie byla vypracována společností Transport Advisory,
s.r.o. v květnu 2014 (dále jen „Studie“). Studie, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, je
její nedílnou součástí.
(2) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Studie.
(3) Smluvní strany prohlašují a zavazují se postupovat při přípravě a realizaci Projektu a
následném provozování Terminálu způsobem a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
(4) Smluvní strany prohlašují, že veškeré náklady vzniklé při přípravě, realizaci a
provozování Terminálu jdou k tíži té Smluvní strany, která je při činnosti dle této
Smlouvy vynaložila či byla povinna vynaložit. Dotčená smluvní strana nemá právo na
jakoukoli náhradu takto vynaložených nákladů od druhé smluvní strany.
(5) Město prohlašuje, že:
a) bude realizovat výstavbu Terminálu na pozemcích p. č. 728/11 a 1209/1 v k. ú.
Miřetice u Klášterce nad Ohří, které jsou v jeho vlastnictví,
b) zajistí výkup dalších nemovitostí potřebných k realizaci Projektu, které jsou
v současné době ve vlastnictví třetích osob. Jedná se o pozemek p. č. 1134 v k. ú.
Miřetice u Klášterce nad Ohří a část pozemku parc. č. 728/3 v k.ú. Miřetice u
Klášterce nad Ohří,

c) na základě Studie zadá a uhradí vypracování projektové dokumentace, která bude
mimo jiné řešit i připomínky Města k této Studii adresované Kraji v dopise č. j. EC
17138/2016 ze dne 21. 12. 2016. Projektová dokumentace bude zadána a
vypracována ve všech stupních potřebných pro vydání příslušných povolení dle
platných právních předpisů a o tato povolení jako stavebník ve smyslu zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, požádá,
d) uzavře smlouvu o dílo (dále jen „SoD“) se zhotovitelem vybraným dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
(6) Smluvní strany prohlašují, že jsou připraveny a zavazují se poskytnout si vzájemně
maximální možnou součinnost při naplňování cílů této Smlouvy.
(7) Smluvní strany prohlašují, s ohledem na skutečnost, že ke dni uzavření této smlouvy
nejsou známy konkrétní podmínky, jež budou Smluvní strany povinny dodržovat
(zejména výzva IROP, rozhodnutí o poskytnutí dotace, rozhodnutí správních úřadů,
podmínky SoD apod.), že jsou připraveny a zavazují se tímto tyto podmínky, pokud se na
ně budou vztahovat, plnit a dodržovat, neboť obecné rámce podmínek jsou oběma
Smluvním stranám známé (např. Studie, společné jednání, programové a ostatní
zveřejněné dokumenty IROP). Smluvní strany jsou si vědomy, že podmínky poskytnutí
dotace na financování Projektu jsou závazně stanoveny jejím poskytovatelem a nelze je
ovlivnit ze strany příjemce (Města). SoD bude výsledkem zadávacího řízení, jehož se
Kraj bude účastnit dle podmínek této Smlouvy.
(8) Smluvní strany jsou si vědomy, že Projekt bude realizovaný pouze v případě poskytnutí
dotace z IROP na jeho financování.

II.
Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek a vzájemných práv a povinností Smluvních
stran při přípravě, realizaci a následném provozování Terminálu.

III.
Závazky Města
Město se zavazuje:
a) po dobu realizace projektu předávat Kraji bezodkladně veškeré potřebné informace o
průběhu realizace, a to zejména informace o předložení projektové žádosti,
rozhodnutí o jejím přijetí či nepřijetí, o průběhu zpracovávání projektové
dokumentace, o správních rozhodnutích potřebných k realizaci projektu, o vypsání
výběrového řízení na zhotovitele stavby Terminálu a o jeho výsledku, o uzavření SoD
s vybraným zhotovitelem, o ukončení realizace výstavby a o kolaudačním
rozhodnutí/souhlasu, o schválení žádosti/í o platbu, o finančním ukončení projektu a

plnění udržitelnosti projektu. V případě potřeby dalších informací tak Město učiní
bezodkladně, jak to bude možné, na základě požadavku Kraje;
b) zajistit vypracování projektové dokumentace potřebné pro vydání zákonem
vyžadovaných povolení nebo souhlasů, a to nejpozději do 31. 12. 2018;
c) vypracovat a předat poskytovateli dotace žádost o dotaci v termínech uvedených
v příslušné výzvě vyhlašované v rámci IROP;
d) bezodkladně poté, kdy mu bude známa výše vlastní finanční spoluúčasti, podá Kraji
žádost dle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve
výši odpovídající 80% finanční spoluúčasti Města na celkových nákladech dané
investice s výjimkou výkupu pozemků dle bodu e) tohoto článku, maximálně však ve
výši 10.000.000 Kč;
e) bezodkladně poté, kdy mu bude známa výše ceny za výkup pozemků uvedených v čl.
I. odst. 5 písm. b) této smlouvy, podá Kraji žádost dle příslušných ustanovení zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši odpovídající 80% celkové výše
sjednaných kupních cen, maximálně však do výše 80% celkové ceny za vykupované
pozemky, odpovídající ceně v místě a čase obvyklé zjištěné znaleckým posudkem,
který Město předloží Kraji současně s výše uvedenou žádostí o dotaci;
f) za účelem výběru zhotovitele stavby Terminálu připravit a realizovat zadávací řízení
dle ZZVZ do 30. 6. 2019. V rámci ustavení komise pro hodnocení nabídek
v uvedeném zadávacím řízení Město bude jmenovat jednoho člena a náhradníka této
komise na návrh Kraje;
g) uzavřít s vybraným zhotovitelem ve lhůtách dle ZZVZ SoD;
h) umožnit zástupci Kraje účast při předání a převzetí dokončeného Terminálu a včas jej
k účasti přizvat;
i) s ohledem na rozpočtový proces Kraje je nezbytné informovat Kraj o potřebě podpory
dle písm. d) a e) tohoto článku, a to nejpozději do 30. 6. na potřebu podpory v roce
následujícím;
j) po dobu 30 let od právní moci kolaudačního rozhodnutí, popř. od vydání
kolaudačního souhlasu a provozovat Terminál v souladu s jeho účelem dle Studie a
v souladu s podmínkami poskytovatele dotace a udržovat jej na vlastní náklady ve
stavu způsobilém k tomuto užívání a provozování. Při provozování Terminálu je
Město povinno bezúplatně zajistit plnění těchto podmínek:
- bezplatné vjezdy a využívání výstupních, nástupních i smíšených stání pro
všechny linky veřejné linkové dopravy objednávané jako veřejné služby
v přepravě cestujících Krajem či Městem v prostoru Terminálu,
- umožnit Kraji zajistit vlastní organizaci provozu u jednotlivých stání (tj. např.
určení, která linka bude odjíždět od kterého stanoviště);
k) žádost o dotaci bude zpracována prostřednictvím kvalifikovaného zpracovatele žádostí
o dotace a zadávací řízení dle ZZVZ bude zpracováno prostřednictvím
kvalifikovaného administrátora VZ;

IV.
Závazky Kraje
Kraj se zavazuje:
a) poskytnout Městu maximální možnou součinnost, která je potřebná nebo vhodná
k naplnění cílů této Smlouvy a plnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, v rámci
součinnosti bude konzultováno a odsouhlaseno konečné znění žádosti o poskytnutí
dotace v rámci IROP, zpracované prostřednictvím kvalifikovaného zpracovatele
žádostí o dotace, bude konzultováno a odsouhlaseno zadávací řízení dle ZZVZ
zpracované kvalifikovaným administrátorem VZ;
b) poskytnout Městu dotaci ve výši odpovídající 80% celkové výše skutečně vynaložené
povinné finanční spoluúčasti Města, a to v termínech podle průběžných žádostí o
platbu z IROP, maximálně však ve výši 10.000.000,- Kč. Dotace bude poskytnuta jako
individuální na základě žádosti Města dle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to
veřejnoprávní smlouvou;
c) poskytnout Městu dotaci ve výši odpovídající výši 80% celkové výše sjednaných
kupních cen na výkup pozemků uvedených v čl. I. odst. 5 písm. b) této smlouvy,
maximálně však do výše 80% celkové ceny za vykupované pozemky, odpovídající
ceně v místě a čase obvyklé zjištěné znaleckým posudkem, který Město předloží Kraji
současně s výše uvedenou žádostí o dotaci;
d) každá dotace bude poskytnuta jako individuální na základě žádosti Města dle
příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to veřejnoprávní smlouvou;
e) navrhnout jednoho člena a náhradníka komise pro hodnocení nabídek v rámci veřejné
zakázky na výběr zhotovitele stavby Terminálu a aktivně se účastnit prostřednictvím
svého zástupce jednání této komise.

V.
Sankce
(1) V případě porušení povinnosti stanovené v:
a) čl. III písm. j), první odrážka této smlouvy je Město povinno zaplatit Kraji smluvní
pokutu ve výši odpovídající částce vybraných poplatků od smluvních dopravců
Ústeckého kraje na linkách dopravy Ústeckého kraje.
b) čl. III písm. j) druhá odrážka této smlouvy je Město povinno zaplatit Kraji smluvní
pokutu ve výši 2.750,- Kč za každý započatý den porušení povinnosti.
(2) Smluvní pokuty uvedené v odst. (1) tohoto článku jsou splatné ve lhůtě 15 dnů od
doručení výzvy Kraje k jejímu uhrazení Městu.
(3) Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut sjednaná v odst. (1) tohoto článku je
přiměřená hodnotě porušovaných povinností, a to zejména s ohledem na skutečnost, že
realizace spolupráce a Projektu je mezi Smluvními stranami činěna ve veřejném zájmu.

VI.
Ukončení platnosti Smlouvy
(1) Platnost této Smlouvy je možno ukončit kdykoli písemnou dohodou obou Smluvních
stran.
(2) Platnost Smlouvy zaniká v případě, že nedojde k zahájení fyzické realizace výstavby
Terminálu nejpozději do 31. 12. 2021.
(3) V případě ukončení platnosti Smlouvy z důvodů na straně Města, zejména v případě, že
žádost o poskytnutí prostředků z IROP bude ze strany Města předložena vadně nebo
opožděně, popř. že se Město v budoucnu rozhodne Projekt nerealizovat, jsou Smluvní
strany povinny vrátit si navzájem veškerá do té doby poskytnutá finanční plnění, která
byla poskytnuta jednou Smluvní stranou druhé.
VII.
Závěrečná ustanovení
(1) Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
(2) V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy je nebo se stane či bude shledáno
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících
ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné
a nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do
nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl
záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
(3) Případné spory Smluvních stran se budou řešit přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se
smírného řešení sporu dosáhnout, bude spor předložen kteroukoli ze Smluvních
stran rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.
(4) Kraj potvrzuje, že o uzavření Smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne
...................... usnesením č. ....../........./ ......... Město potvrzuje, že o uzavření Smlouvy
rozhodlo Zastupitelstvo Města Klášterce nad Ohří dne ...................... usnesením č.
....../........./ .........
(5) Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
(6) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy Smluvních stran vzniklé ustanoveními
OZ.
(7) Smlouvu lze měnit (dodatkovat) pouze písemným číslovaným dodatkem podepsaným
oprávněnými zástupci Smluvních stran.
(8) Smlouva je sepsána v ……….. vyhotoveních, přičemž Kraj obdrží …. vyhotovení a
Město ….. vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne: ………………

V Klášterci nad Ohří dne: ……………….

…………………………………………….

………………………………………………

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

Město Klášterec nad Ohří
Ing. Štefan Drozd, starosta
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Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 50
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 130/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem v Dubí 3, Pozorka, Ruská 260/13, 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 kraje

č. 68/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 165/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 74/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 36), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 75/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č. 37), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 66/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 (dodatek č. 38), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 77/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 39), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 109/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 40), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 79/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 41), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 64/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 42), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 81/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 43), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 120/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 44), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 113/30Z/2016 ze dne 27.6.2016 (dodatek č. 45) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 94/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 46), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 33/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 47), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 017/3Z/2017 A) 2. a) ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 48) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 045/4Z/2017 ze dne 24.4.2017 (dodatek č. 49)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……………… ze dne 26. 6. 2017 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.
1802/34
Miřetice u Klášterce nad Ohří
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
406/11
Odolice
406/12
Odolice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
576/1
Chotiměř
416/2
Knínice u Touchořin
682/2
Knínice u Touchořin
578
Kostelec nad Ohří
579
Kostelec nad Ohří
1613/1
Lukov u Úštěku
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice

p.č./st.p.č.
3558/2
3558/4
3684/7
3684/11
3684/13
3684/17

k.ú.
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny

p.č./st.p.č.
3558/3
3558/5
3684/9
3684/12
3684/14
3684/18
2

k.ú.
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny

3684/19
Louny
3684/20
Louny
3684/22
Louny
3684/24
Louny
3684/25
Louny
3684/26
Louny
3684/27
Louny
3684/28
Louny
3684/29
Louny
5251/14
Louny
5251/15
Louny
5251/20
Louny
5251/21
Louny
5251/24
Louny
5251/27
Louny
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
931/2
Lipno
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
1456
Benešov nad Ploučnicí
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
822/4
Krásná Lípa
3246
Krásná Lípa
855/2
Krásná Lípa
3077/13
Krásná Lípa
5327/20
Mikulášovice
5327/21
Mikulášovice
1098/2
Rybniště
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
p.č./st.p.č.
k.ú.
272/6
Hudcov
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 26. 6. 2017

V Ústí nad Labem dne 26. 6. 2017

Jaroslav Komínek
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření
hejtmana Ústeckého kraje
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Smlouva
o používání přechodového tarifu
mezi Dopravními svazy Horní Polabí a Ústeckým
krajem

mezi
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
IČ 70892156
(dále jen DÚK),

a
Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe
Leipziger Straße 120, 01127 Dresden,
(dále jen ZVOE)

a
společností Regionalverkehr Dresden GmbH
Ammonstraße 25, 01067 Dresden
(dále jen RVD)
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Preambule
V rámci rozvoje spolupráce mezi ZVOE a DÚK mají být cestujícím pro přeshraniční využití
autobusových spojů mezi územími dopravních svazů ZVOE a DÚK nabízeny atraktivní, přímé tarifní
produkty.
Předmětem stávající smlouvy je vedle tarifních ustanovení pro aplikaci přechodového tarifu za využití
autobusové linky 398 Altenberg (D) – Teplice (CZ) také prodej tohoto tarifu a rozúčtování tržeb.
§1
Aplikace přechodového tarifu
(1)

Přechodový tarif sleduje princip průběžného odbavení mezi DÚK a ZVOE přes hranici
dopravního svazu u autobusové linky č. 398 v úseku Zinnwald, Wendeplatz – Cinovec, clo.

(2)

Pro přeshraniční jízdy s využitím autobusové linky 398 mohou být s jízdními doklady
přechodového tarifu využívány navazující dopravní prostředky na území platnosti dle
cenových pásem definovaných v Příloze 1.

(3)

Pro cesty po území dopravních svazů jsou uznávány jízdní doklady přechodového tarifu.

(4)

Vydávány budou jednotlivé jízdní doklady i časové jízdenky za přechodový tarif jak v měně
Euro (EUR) tak i v Korunách českých (CZK). Určující je zde měna v místě zakoupení. Sortiment
jízdních dokladů, ceny a tarifní ustanovení jsou definovány v Příloze 1.

(5)

Tvorba ceny probíhá součtem níže uvedených, vždy platných částí svazových tarifů za kurz
platný k datu změny tarifu:



(6)

Tarif DÚK na území Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) dle cenového pásma,
vyplývajícího z počtu dosaženích tarifních bodů od místa zahájení cesty v DÚK dle
matice cenových pásem uvedené v Příloze 1 (Tabulka 1).
Tarif VVO na území Dopravního svazu Horní Polabí (VVO) dle cenového pásma,
vyplývajícího z počtu dotčených tarifních zón od hranice dopravního svazu až po
cílový bod ve VVO dle matice cenových pásem, uvedené v Příloze 1 (Tabulka 1).

DÚK a ZVOE budou v případě aktualizací vždy v rámci svých tarifních opatření informovat své
příslušné schvalovací úřady resp. podávat v případě potřeby příslušné žádosti.
§2
Poskytování dat, prodej

(1)

DÚK a ZVOE zajistí, že bude probíhat nutné poskytování dat z příslušných stávajících rozhraní,
která jsou k dispozici pro tarify DÚK a VVO a která jsou k daným ročním termínům uzávěrek
změn distribuovány a poskytovány z příslušné tarifní databáze.

(2)

Řádný termín uzávěrky změny přechodového tarifu je vždy k 1.8. každého roku. Pokud se na
rozdíl od tohoto ukáže jako nutný i jiný meziroční termín, bude tento stanoven včas a ve
shodě mezi DÚK a ZVOE.

(3)

DÚK a ZVOE budou usilovat o to, že všichni dopravci prodávající přechodový tarif
zaprotokolují prodejní operace za účelem podávání hlášení dle § 3.
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(4)

Prodej probíhá na papíře jízdních dokladů obou dopravních svazů.

(5)

Ohledně vzhledu, struktury a kontrolních znaků jízdních dokladů musí být dodrženy předpisy
dle přílohy č. 3. Jízdní doklady musí být před zahájením účinnosti, resp. při změnách před
schválením produktu tarifních dat a vzhledu projednány mezi DÚK a ZVOE.

(6)

DÚK a ZVOE si vždy nejméně 20 pracovních dní před zahájením účinnosti resp. před každou
změnou vzájemně předají vzory jízdních dokladů jako el. soubor nebo v originále
v příslušném počtu pro informaci personálu dopravců v DÚK a VVO.
§3
Hlášení, rozúčtování a vyúčtování tržeb

(1)

Všechny tržby z přechodového tarifu a z jízdného definované v příloze č. 2 musejí všichni
prodávající dopravci nahlásit a převést clearingovému centru.

(2)

Clearingové místo bude DÚK a ZVOE vždy měsíčně do 10. pracovního dne následujícího
měsíce zasílat souhrnný přehled prodejů dle § 2, nejméně však počet prodaných jízdních
dokladů každého druhu a každého cenového pásma včetně příslušného z toho generovaného
podílu na tržbě dle tarifu VVO a dle tarifu DÚK, dle přílohy č. 2.

(3)

Clearingové místo zahrne do příslušné masy pro rozdělení tržeb dle smlouvy o poskytování
veřejných služeb v přepravě cestujících pomocí veřejné regionální dopravy pro zajištění
dopravní obslužnosti na lince Teplice – Cinovec státní hranice (– Altenberg) mezi Ústeckým
krajem a ČSAD SVT Praha s.r.o. ze dne 10. 1. 2017 a dle smlouvy o rozúčtování tržeb ve VVO
mezi ZVOE a dopravci ze dne 23.01.2015 veškeré tržby z jízdného pro tarify VVO a DÚK.

(4)

Proces rozúčtování tržeb obou dopravních svazů DÚK a VVO zůstává nedotčen. Dle
součtového principu přechodového tarifu přejde podíl z tarifu DÚK do masy pro rozúčtování
tržeb DÚK. Podíl z tarifu VVO přejde do procesu rozúčtování tržeb ZVOE.

(5)

Spol. RVD přejímá veškeré úlohy clearingového místa.
§4
Komunikace

(1)

DÚK a ZVOE se zavazují ke společné a projednané komunikace přechodového tarifu. Veškeré
aktivity budou řešeny ve shodě mezi DÚK a ZVOE.

(2)

DÚK a ZVOE integrují přechodový tarif do dokumentů svých příslušných svazových tarifů
v projednaném znění.

§5
Doba platnosti smlouvy
(1)

Tato smlouva nabývá platnosti s účinností od 26. 6. 2017 a platí nejprve do 31. prosince
2017.
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(2)

Tato smlouva se bude automaticky prodlužovat vždy o jeden rok, pokud DÚK nebo ZVOE ve
lhůtě 6 měsíců do konce doby platnosti smlouvy, tzn. nejpozději dne 30. června příslušného
roku, tuto smlouvu nevypoví.

(3)

Výpověď ze strany RVD je při dodržení lhůty dle odst. 2 možná a zapříčiní ukončení povinností
RVD coby clearingového místa. Ostatní ujednání Dopravní smlouvy zůstávají nedotčena. DÚK
a ZVOE se v tomto případě co nejrychleji shodnou na novém clearingovém místě. Pokud tato
shoda nenastane do 30. září dotčeného roku, přináleží DÚK a ZVOE do 31. října tohoto roku
zvláštní právo výpovědi smlouvy ke konci roku.

(4)

Stávající smlouva končí automaticky bez potřeby dalších úkonů smluvních stran v okamžiku,
v němž skončí platnost smlouvy o poskytování služeb v přepravě cestujících mezi Ústeckým
krajem a Regionalverkehr Dresden GmbH ze dne 24. 2. 2017 a smlouvy o poskytování
odbavovacích zařízení mezi Ústeckým krajem a Regionalverkehr Dresden GmbH ze dne 21. 3.
2017 a smlouvy o poskytování služeb clearingového centra v DÚK mezi Regionalverkehr
Dresden GmbHa a ČSAD SVT Praha s.r.o. ze dne 28. 4. 2017 . Všechny závazky ke konci
smlouvy ještě nesplněné musejí být bezodkladně splněny.

(5)

Každá výpověď této smlouvy vyžaduje písemné podoby.
§6
Závěrečná ustanovení

(1)

Změny resp. doplnění této smlouvy vyžadují pro svou právní účinnost písemné podoby.

(2)

Ústní vedlejší dohody nebudou uzavírány.

(3)

Právo smluvních stran na mimořádnou výpověď z významného důvodu, zvláště při závažných
porušeních smlouvy, po předchozím písemném varování, zůstává nedotčeno.

(4)

Mimořádná výpověď dle odst. (3) musí být podána písemně doporučeným dopisem
příslušným smluvním partnerům. Výpověď je účinná okamžitě po doručení smluvním
partnerům.

(5)

V případě výpovědi dle odst. (3) budou vyúčtování jízdní doklady prodané do začátku
účinnosti výpovědi. Nároky na náhradu škody, které z toho případně vyplynou, zůstávají
tímto nedotčeny.

(6)

Pokud budou nebo by se mohla stát jednotlivá ustanovení, zakotvená v této smlouvě,
neúčinnými nebo neplatnými, nedotkne se toto účinnosti všech ostatních usntanovení. Na
místo neúčinného nebo neplatného ustanovení musí být učiněno takové ustanovení, jehož
forma, obsah a rozsah v rámci možného právního hlediska bude nejblíže smyslu a účelu
původního neplatného smluvními stranami zamýšleného ustanovení. Totéž platí pro případné
mezery ve smlouvě.

(7)

Soudní příslušnost pro všechny nároky plynoucí z této smlouvy jsou Drážďany. Pro tuto
smlouvu platí německé právo.

(8)
O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením [bude doplněno] č. [bude doplněno] ze
dne [bude doplněno]
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Tarifní ustanovení
Datová struktura pro měsíční hlášení tržeb
Předpisy ke vzhledu, struktuře a kontrolní znaků jízdních dokladů

Ústí nad Labem, dne ....................
Za Ústecký kraj (DÚK)

______________________________
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Drážďany, dne ....................
Za Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe (ZVOE)

______________________________
Burkhard Ehlen
jednatel

Drážďany, dne ....................
za Regionalverkehr Dresden GmbH

______________________________
Uwe Thiele
jednatel
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Příloha 1
Tarifní ustanovení pro přechodový tarif mezi dopravními svazy Horní Polabí a Ústecký kraj (platné
od 1. dubna 2017)
a)

b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

Pro přechodový tarif budou nabízeny jednotlivé, týdenní a měsíční jízdní doklady za obyčejné
jízdné a za zlevněné jízdné v měnách EUR a CZK k okamžitému nástupu jízdy. Určující je měna
platná na prvotním místě zahájení cesty.
Platí příslušná ustanovení pro jednotlivé jízdní doklady a časové jízdenky:
 V dopravním svazu VVO dle tarifu VVO
 V Ústeckém kraji dle tarifu DÚK
Ceny jízdného vyplývají po zprostředkování základního cenového pásma dle
Tabulky
1
z tabulky jízdného dle Tabulky 2.
Časová platnost jednotlivých jízdních dokladů se zvýší o půl hodiny oproti základnímu
cenovému pásmu dle tarifu VVO.
Pro přepravu věcí a zvířat platí příslušná ustanovení dle tarifu VVO a tarifu DÚK. Jízdní
doklady pro přepravu jízdního kola a psa dle tarifu DÚK platí
Při využití měsíčních jízdních dokladů za přechodový tarif od/do Zinnwald, Wendeplatz. Totéž
platí pro jízdní doklady dle tarifu DÚK pro přepravu dalších osob k měsíční jízdence dle
přechodového tarifu.
Přestup do dalších dopravních prostředků linkové dopravy je v rámci časové a územní
platnosti užitého jízdního dokladu možný.
Nevyužité jízdní doklady nebudou vykupovány zpět.

A401
B401
C401
D401

A421
B421
C421
D421

A423
B423
C423
D423

Dippoldiswalde (60) / Bad Gottleuba (71)

Freital (61) / Pirna (70)

Dresden (10) / Verbundraum

Dubí-Cínovec (423)

DÚK-Tarif

Altenberg (63)

Teplice (401)
Dubí (421)
Dubí-Cínovec (423)
Altenberg (63)
Dippoldiswalde (60) / Bad Gottleuba (71)
Freital (61) / Pirna (70)
Dresden (10) / Verbundraum

Dubí (421)

über/přes Zinnwald/Cinovec

Teplice (401)

Tabulka 1. Cenová pásma přechodového tarifu mezi VVO a DÚK.

401A
421A
423A

401B
421B
423B

401C
421C
423C

401D
421D
423D

VVO-Tarif

Tabulka 2. Ceny jízdného dle přechodového tarifu mezi VVO a DÚK.
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A401
A421
A423
B401
B421
B423
C401
C421
C423
D401
D421
D423
401A
401B
401C
401D
421A
421B
421C
421D
423A
423B
423C
423D
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1
normal
Základní
15+
Kurs:
4,10 €
3,50 €
3,10 €
6,20 €
5,50 €
5,20 €
8,20 €
7,50 €
7,20 €
10,30 €
9,60 €
9,20 €
40 Kč
100 Kč
110 Kč
130 Kč
30 Kč
90 Kč
100 Kč
120 Kč
24 Kč
84 Kč
94 Kč
114 Kč

Einzelfahrt
Jednotlivé jízdné
2
3
ermäßigt Fahrrad
Jízdní
Děti
kolo
27
2,90 €
4,00 €
2,40 €
4,00 €
2,10 €
4,00 €
4,30 €
4,00 €
3,70 €
4,00 €
3,50 €
4,00 €
5,70 €
4,00 €
5,10 €
4,00 €
4,90 €
4,00 €
7,20 €
4,00 €
6,60 €
4,00 €
6,30 €
4,00 €
30 Kč
90 Kč
80 Kč
90 Kč
90 Kč
90 Kč
100 Kč
90 Kč
24 Kč
90 Kč
74 Kč
90 Kč
84 Kč
90 Kč
94 Kč
90 Kč
21 Kč
90 Kč
71 Kč
90 Kč
81 Kč
90 Kč
91 Kč
90 Kč

4
Hund
Pes
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
90 Kč
90 Kč
90 Kč
90 Kč
90 Kč
90 Kč
90 Kč
90 Kč
90 Kč
90 Kč
90 Kč
90 Kč

Wochenkarte
Sedmidenní jízdné
5
6
normal
ermäßigt
Základní
Děti
15+

Monatskarte
Měsíční jízdné
7
8
normal
ermäßigt
Základní
Děti
15+

25,30 €
22,30 €
20,60 €
39,30 €
36,30 €
34,60 €
54,80 €
51,80 €
50,10 €
69,80 €
66,80 €
65,10 €
684 Kč
1.062 Kč
1.481 Kč
1.886 Kč
602 Kč
980 Kč
1.399 Kč
1.804 Kč
557 Kč
935 Kč
1.354 Kč
1.759 Kč

75,90 €
65,30 €
59,50 €
114,90 €
104,30 €
98,50 €
157,90 €
147,30 €
141,50 €
199,40 €
188,80 €
183,00 €
2.049 Kč
3.102 Kč
4.263 Kč
5.384 Kč
1.763 Kč
2.816 Kč
3.977 Kč
5.098 Kč
1.607 Kč
2.660 Kč
3.821 Kč
4.942 Kč

16,10 €
15,00 €
14,10 €
26,60 €
25,50 €
24,60 €
38,10 €
37,00 €
36,10 €
49,10 €
48,00 €
47,10 €
442 Kč
734 Kč
1.055 Kč
1.360 Kč
412 Kč
704 Kč
1.025 Kč
1.330 Kč
389 Kč
681 Kč
1.002 Kč
1.307 Kč
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45,90 €
42,00 €
39,20 €
75,10 €
71,20 €
68,40 €
107,30 €
103,40 €
100,60 €
138,50 €
134,60 €
131,80 €
1.239 Kč
2.028 Kč
2.897 Kč
3.739 Kč
1.135 Kč
1.924 Kč
2.793 Kč
3.635 Kč
1.057 Kč
1.846 Kč
2.715 Kč
3.557 Kč
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Obsah měsíčního hlášení tržeb

Monat/Jahr
měsíc/rok:

…………………………..

ermäßigt

normal

Fahrausweisart in
EUR / druh jízdního
dokladu v EUR
Einzelfahrt /
jednotlivá jízda

Preis / cena

Anteil VVO /
podíl VVO

Anteil DÚK
/ podíl DÚK

Stück /
ks

Einnahme
VVO / tržba
VVO

Einnahme
DÚK / tržba
DÚK

A401

4,10 €

2,30 €

1,80 €

0,00 €

0,00 €

A421

3,50 €

2,30 €

1,20 €

0,00 €

0,00 €

A423

3,10 €

2,30 €

0,80 €

0,00 €

0,00 €

B401

6,20 €

4,10 €

2,10 €

0,00 €

0,00 €

B421

5,50 €

4,10 €

1,40 €

0,00 €

0,00 €

B423

5,20 €

4,10 €

1,10 €

0,00 €

0,00 €

C401

8,20 €

6,20 €

2,00 €

0,00 €

0,00 €

C421

7,50 €

6,20 €

1,30 €

0,00 €

0,00 €

C423

7,20 €

6,20 €

1,00 €

0,00 €

0,00 €

D401

10,30 €

8,20 €

2,10 €

0,00 €

0,00 €

D421

9,60 €

8,20 €

1,40 €

0,00 €

0,00 €

D423

9,20 €

8,20 €

1,00 €

0,00 €

0,00 €

A401

2,90 €

1,60 €

1,30 €

0,00 €

0,00 €

A421

2,40 €

1,60 €

0,80 €

0,00 €

0,00 €

A423

2,10 €

1,60 €

0,50 €

0,00 €

0,00 €

B401

4,30 €

2,90 €

1,40 €

0,00 €

0,00 €

B421

3,70 €

2,90 €

0,80 €

0,00 €

0,00 €

B423

3,50 €

2,90 €

0,60 €

0,00 €

0,00 €

C401

5,70 €

4,30 €

1,40 €

0,00 €

0,00 €

C421

5,10 €

4,30 €

0,80 €

0,00 €

0,00 €

C423

4,90 €

4,30 €

0,60 €

0,00 €

0,00 €

D401

7,20 €

5,70 €

1,50 €

0,00 €

0,00 €

D421

6,60 €

5,70 €

0,90 €

0,00 €

0,00 €

D423

6,30 €

5,70 €

0,60 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8,30 €

normal

Wochenkarte /
týdenní
jízdneka

Preisstufe /
cenové
pásmo

A401

25,30 €

17,00 €

A421

22,30 €

17,00 €

5,30 €

0,00 €

0,00 €

A423

20,60 €

17,00 €

3,60 €

0,00 €

0,00 €

B401

39,30 €

31,00 €

8,30 €

0,00 €

0,00 €

B421

36,30 €

31,00 €

5,30 €

0,00 €

0,00 €

B423

34,60 €

31,00 €

3,60 €

0,00 €

0,00 €

C401

54,80 €

46,50 €

8,30 €

0,00 €

0,00 €

C421

51,80 €

46,50 €

5,30 €

0,00 €

0,00 €

C423

50,10 €

46,50 €

3,60 €

0,00 €

0,00 €
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ermäßigt

Vertrag

ermäßigt

normal

Monatskarte /
měsíční
jízdenka

D401

69,80 €

61,50 €

8,30 €

0,00 €

0,00 €

D421

66,80 €

61,50 €

5,30 €

0,00 €

0,00 €

D423

65,10 €

61,50 €

3,60 €

0,00 €

0,00 €

A401

16,10 €

13,00 €

3,10 €

0,00 €

0,00 €

A421

15,00 €

13,00 €

2,00 €

0,00 €

0,00 €

A423

14,10 €

13,00 €

1,10 €

0,00 €

0,00 €

B401

26,60 €

23,50 €

3,10 €

0,00 €

0,00 €

B421

25,50 €

23,50 €

2,00 €

0,00 €

0,00 €

B423

24,60 €

23,50 €

1,10 €

0,00 €

0,00 €

C401

38,10 €

35,00 €

3,10 €

0,00 €

0,00 €

C421

37,00 €

35,00 €

2,00 €

0,00 €

0,00 €

C423

36,10 €

35,00 €

1,10 €

0,00 €

0,00 €

D401

49,10 €

46,00 €

3,10 €

0,00 €

0,00 €

D421

48,00 €

46,00 €

2,00 €

0,00 €

0,00 €

D423

47,10 €

46,00 €

1,10 €

0,00 €

0,00 €

A401

75,90 €

47,00 €

28,90 €

0,00 €

0,00 €

A421

65,30 €

47,00 €

18,30 €

0,00 €

0,00 €

A423

59,50 €

47,00 €

12,50 €

0,00 €

0,00 €

B401

114,90 €

86,00 €

28,90 €

0,00 €

0,00 €

B421

104,30 €

86,00 €

18,30 €

0,00 €

0,00 €

B423

98,50 €

86,00 €

12,50 €

0,00 €

0,00 €

C401

157,90 €

129,00 €

28,90 €

0,00 €

0,00 €

C421

147,30 €

129,00 €

18,30 €

0,00 €

0,00 €

C423

141,50 €

129,00 €

12,50 €

0,00 €

0,00 €

D401

199,40 €

170,50 €

28,90 €

0,00 €

0,00 €

D421

188,80 €

170,50 €

18,30 €

0,00 €

0,00 €

D423

183,00 €

170,50 €

18,30 €

0,00 €

0,00 €

A401

45,90 €

35,30 €

10,60 €

0,00 €

0,00 €

A421

42,00 €

35,30 €

6,70 €

0,00 €

0,00 €

A423

39,20 €

35,30 €

3,90 €

0,00 €

0,00 €

B401

75,10 €

64,50 €

10,60 €

0,00 €

0,00 €

B421

71,20 €

64,50 €

6,70 €

0,00 €

0,00 €

B423

68,40 €

64,50 €

3,90 €

0,00 €

0,00 €

C401

107,30 €

96,70 €

10,60 €

0,00 €

0,00 €

C421

103,40 €

96,70 €

6,70 €

0,00 €

0,00 €

C423

100,60 €

96,70 €

3,90 €

0,00 €

0,00 €

D401

138,50 €

127,90 €

10,60 €

0,00 €

0,00 €

D421

134,60 €

127,90 €

6,70 €

0,00 €

0,00 €

D423

131,80 €

127,90 €

3,90 €

0,00 €

0,00 €
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Gesamt /
celkem:

0

Fahrausweisart in
CZK / druh jízdního
dokladu v CZK
Einzelfahrt /

ermäßigt

Normal

jednotlivá jízda

normal

Wochenkarte
Týdenní
jízdenka

Preisstufe /
cenové
pásmo
A401

Preis / cena

Anteil VVO / Anteil DÚK
Stück / ks
podíl VVO / podíl DÚK

0,00 €

0,00 €

Einnahme
Einnahme
VVO / tržba DÚK / tržba
VVO
DÚK
0 Kč
0 Kč

40 Kč

10 Kč

30 Kč

A421

30 Kč

11 Kč

19 Kč

0 Kč

0 Kč

A423

24 Kč

11 Kč

13 Kč

0 Kč

0 Kč

B401

100 Kč

70 Kč

30 Kč

0 Kč

0 Kč

B421

90 Kč

71 Kč

19 Kč

0 Kč

0 Kč

B423

84 Kč

71 Kč

13 Kč

0 Kč

0 Kč

C401

110 Kč

80 Kč

30 Kč

0 Kč

0 Kč

C421

100 Kč

81 Kč

19 Kč

0 Kč

0 Kč

C423

94 Kč

81 Kč

13 Kč

0 Kč

0 Kč

D401

130 Kč

100 Kč

30 Kč

0 Kč

0 Kč

D421

120 Kč

101 Kč

19 Kč

0 Kč

0 Kč

D423

114 Kč

101 Kč

13 Kč

0 Kč

0 Kč

A401

30 Kč

15 Kč

15 Kč

0 Kč

0 Kč

A421

24 Kč

15 Kč

9 Kč

0 Kč

0 Kč

A423

21 Kč

15 Kč

6 Kč

0 Kč

0 Kč

B401

80 Kč

65 Kč

15 Kč

0 Kč

0 Kč

B421

74 Kč

65 Kč

9 Kč

0 Kč

0 Kč

B423

71 Kč

65 Kč

6 Kč

0 Kč

0 Kč

C401

90 Kč

75 Kč

15 Kč

0 Kč

0 Kč

C421

84 Kč

75 Kč

9 Kč

0 Kč

0 Kč

C423

81 Kč

75 Kč

6 Kč

0 Kč

0 Kč

D401

100 Kč

85 Kč

15 Kč

0 Kč

0 Kč

D421

94 Kč

85 Kč

9 Kč

0 Kč

0 Kč

D423

91 Kč

85 Kč

6 Kč

0 Kč

0 Kč

A401

684 Kč

459 Kč

225 Kč

0 Kč

0 Kč

A421

602 Kč

459 Kč

143 Kč

0 Kč

0 Kč

A423

557 Kč

459 Kč

98 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

B401

1.062 Kč

837 Kč

225 Kč

B421

980 Kč

837 Kč

143 Kč

0 Kč

0 Kč

B423

935 Kč

837 Kč

98 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

C401

1.481 Kč

1.256 Kč

225 Kč

C421

1.399 Kč

1.256 Kč

143 Kč

0 Kč

0 Kč

C423

1.354 Kč

1.256 Kč

98 Kč

0 Kč

0 Kč

D401

1.886 Kč

1.661 Kč

225 Kč

0 Kč

0 Kč
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1.804 Kč

1.661 Kč

143 Kč

0 Kč

0 Kč

D423

1.759 Kč

1.661 Kč

98 Kč

0 Kč

0 Kč

A401

434 Kč

351 Kč

83 Kč

0 Kč

0 Kč

A421

404 Kč

351 Kč

53 Kč

0 Kč

0 Kč

A423

381 Kč

351 Kč

30 Kč

0 Kč

0 Kč

B401

718 Kč

635 Kč

83 Kč

0 Kč

0 Kč

B421

688 Kč

635 Kč

53 Kč

0 Kč

0 Kč

B423

665 Kč

635 Kč

30 Kč

0 Kč

0 Kč

C401

1.028 Kč

945 Kč

83 Kč

0 Kč

0 Kč

C421

998 Kč

945 Kč

53 Kč

0 Kč

0 Kč

C423

975 Kč

945 Kč

30 Kč

0 Kč

0 Kč

D401

1.325 Kč

1.242 Kč

83 Kč

0 Kč

0 Kč

D421

1.295 Kč

1.242 Kč

53 Kč

0 Kč

0 Kč

D423

1.272 Kč

1.242 Kč

30 Kč

0 Kč

0 Kč

Monatskarte

A401

2.049 Kč

1.269 Kč

780 Kč

0 Kč

0 Kč

Měsíční
jízdenka

A421

1.763 Kč

1.269 Kč

494 Kč

0 Kč

0 Kč

A423

1.607 Kč

1.269 Kč

338 Kč

0 Kč

0 Kč

B401

3.102 Kč

2.322 Kč

780 Kč

0 Kč

0 Kč

B421

2.816 Kč

2.322 Kč

494 Kč

0 Kč

0 Kč

B423

2.660 Kč

2.322 Kč

338 Kč

0 Kč

0 Kč

C401

4.263 Kč

3.483 Kč

780 Kč

0 Kč

0 Kč

C421

3.977 Kč

3.483 Kč

494 Kč

0 Kč

0 Kč

C423

3.821 Kč

3.483 Kč

338 Kč

0 Kč

0 Kč

D401

5.384 Kč

4.604 Kč

780 Kč

0 Kč

0 Kč

D421

5.098 Kč

4.604 Kč

494 Kč

0 Kč

0 Kč

D423

4.942 Kč

4.604 Kč

338 Kč

0 Kč

0 Kč

A401

1.239 Kč

953 Kč

286 Kč

0 Kč

0 Kč

A421

1.135 Kč

953 Kč

182 Kč

0 Kč

0 Kč

A423

1.057 Kč

953 Kč

104 Kč

0 Kč

0 Kč

B401

2.028 Kč

1.742 Kč

286 Kč

0 Kč

0 Kč

B421

1.924 Kč

1.742 Kč

182 Kč

0 Kč

0 Kč

B423

1.846 Kč

1.742 Kč

104 Kč

0 Kč

0 Kč

C401

2.897 Kč

2.611 Kč

286 Kč

0 Kč

0 Kč

C421

2.793 Kč

2.611 Kč

182 Kč

0 Kč

0 Kč

C423

2.715 Kč

2.611 Kč

104 Kč

0 Kč

0 Kč

D401

3.739 Kč

3.453 Kč

286 Kč

0 Kč

0 Kč

D421

3.635 Kč

3.453 Kč

182 Kč

0 Kč

0 Kč

D423

3.557 Kč

3.453 Kč

104 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

ermäßigt

normal

ermäßigt

D421

Gesamt /
celkem:

Příloha 3

Předpisy ke vzhledu, struktuře a kontrolní znaků jízdních dokladů
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Struktura jízdního dokladu a papír jízdních dokladů (stav k 01.04.2017):
Principy: Jednotlivá jízda (okamžitý nástup jízdy; vždy na papíře DÚK- a VVO)

Principy: Časová jízdenka (okamžitý nástup jízdy; vždy na papíře DÚK- a VVO)
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Obsah záhlaví a zápatí:
Principy VVO (jízdenky k okamžitému nástupu jízdy):
Kopfzeile
Tarif
verkaufendes VU
Angabe zur Tarifzone
Verkaufshaltestelle
Datum des Verkauf
Uhrzeit des Verkauf

 Bsp. VVO
 Bsp. RVD
 Bsp. 330
 Bsp. 6321
 Bsp. 07.07.14
 Bsp. 10:57

Fußzeile
Gerätenummer (fix)
 Bsp. 1056
Belegnummer (fortlaufend) Bsp. 5203
Kodierung für Bezahlart
 Bsp. 1 = bar, 2 = unbar
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Principy DÚK (jízdenky k okamžitému nástupu jízdy):
Vrchní část
Název dopravce
Datum zakoupení dokladu
Číslo prodejního zařízení
Čas zakoupení dokladu
Číslo směny
Číslo linky
Transkační číslo
Místo zakoupení

 RVD
 8.6.2017
 POP0043
 13:45
 15
 398/238
 *0000-055
 Dubí

Spodní část
Název jízdního dokladu
Počet osob
Cena
Druh jízdného
Územní platnost
Časová platnost

 Jízdní doklad DÚK a VVO
1
 130 Kč
 Jednotlivé obyčejné
 401 Teplice – VVO-Verbundraum
 08. 06.17 13:48-08.06.17 18:15
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JID: [bude doplněno]
Č. j.: [bude doplněno]
ÚSTECKÝ KRAJ
ZASTUPITELSTVO KRAJE
SCHVALUJE
na základě svého usnesení č….. ze dne …………, dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. j)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 27
odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů

ZŘIZOVACÍ LISTINU
příspěvkové organizace Ústeckého kraje

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková
organizace
(dále jen organizace)

Článek I.
Úplný název zřizovatele
Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem,
PSČ:400 02, IČ: 70892156.

Článek II.
Název organizace
Název organizace zní:

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
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Článek III.
Sídlo organizace
Sídlem organizace je: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02.

Článek IV.
Identifikační číslo osoby
Identifikační číslo osoby je: [bude doplněno].

Článek V.
Právní forma organizace
Právní formou organizace je: příspěvková organizace.

Článek VI.
Hlavní účel organizace
Hlavním účelem, pro který byla organizace zřízena, je plnění funkce vnitřního dopravce
Ústeckého kraje, který zajišťuje dopravní obslužnost Ústeckého kraje poskytováním
veřejných služeb v přepravě cestujících na základě smluv o veřejných službách v přepravě
cestujících dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a
o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.
Předmět činnosti organizace
Předmětem činnosti organizace je:
1. Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v rozsahu, způsobem a za
podmínek stanovených ve smlouvách o veřejných službách v přepravě cestujících.
2. Zabezpečení dopravní obslužnosti za krizových stavů.
3. Dispečerské řízení provozu.
4. Budování, provoz a rozvoj informačních, odbavovacích a platebních systémů pro
cestující.
5. Vydávání čipových karet či jiných médií pro odbavení cestujících, prodej jízdních dokladů
a produktů dopravce.
6. Provoz informačních kanceláří.
7. Poskytování informačních služeb dálkovým přístupem a prostřednictvím telefonní
informační linky.
8. Provoz mobiliáře dopravní telematiky.
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9. Umísťování zastávkových označníků a jejich příslušenství a provádění jejich oprav,
údržby a obnovy.
10. Výlep, umisťování a obnova papírových jízdních řádů na zastávkách.

Článek VIII.
Doplňkové činnosti organizace
1. Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost organizace dle článku VII. této zřizovací
listiny.
2. Doplňková činnost je zřizovatelem povolena k tomu, aby organizace mohla lépe využívat
všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců.
3. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace uvedených
v článku VI této zřizovací listiny a sleduje se v účetnictví samostatně.
4. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:
 silniční motorová doprava osobní

Článek IX.
Statutární orgán organizace
1. Statutárním orgánem organizace je: ředitel.
2. Ředitel je jmenovaný a odvolávaný Radou Ústeckého kraje.

Článek X.
Vystupování statutárního orgánu jménem organizace
1. Za organizaci vystupuje a jedná její statutární orgán, tj. ředitel.
2. Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje.
3. Podepisování za organizaci se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
organizace (lze nahradit razítkem), jménu a funkci připojí ředitel svůj podpis.
4. Vnitřní předpis nebo jiná příslušná písemnost mohou určit další osoby oprávněné jednat
jménem organizace, a to zejména pro případ nepřítomnosti ředitele.

Článek XI.
Dozorčí rada
1. Kontrolním a iniciativním orgánem organizace je dozorčí rada.
2. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává Rada Ústeckého kraje.
3. Složení dozorčí rady, její postavení, práva a povinnosti, jakož i další skutečnosti
potřebné pro její činnost jsou vymezeny ve statutu dozorčí rady, který schvaluje
Rada Ústeckého kraje.

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

Článek XIII.
Nabývání majetku příspěvkovou organizací a vymezení práv
organizace ke svěřenému majetku
1. Zřizovatel níže vymezuje organizaci majetková práva, která organizaci umožní, aby se
svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena a podmínky, za
kterých organizace nabývá majetek do svého vlastnictví.
2. Organizace při hospodaření se svěřeným majetkem je povinna dodržovat veškeré
obecně závazné právní předpisy, především zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a usnesení či jiné výstupy orgánů Ústeckého
kraje.
3. Organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tato zřizovací listina
jinak. Organizace není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele:
a) uzavírat smlouvy o půjčce (s výjimkou smlouvy o půjčce z FKSP), smlouvy
o úvěru, smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku (s výjimkou sbírkových
předmětů), smlouvy o postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu, dohody o
zápočtu pohledávek, dohody o zániku závazku,
b) činit jednostranné projevy vůle způsobující zánik závazku, není-li v této zřizovací
listině stanoveno jinak,
c) přijímat jakékoli další cizí zdroje (např. finanční výpomoci) s výjimkou příspěvků,
dotací, grantů apod. poskytovaných z veřejných rozpočtů.
4. Do svého vlastnictví může organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu
činnosti, pro kterou byla zřízena, a to:
a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
c) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
5. Dary, přijaté bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele, nabývá organizace pro
svého zřizovatele. Zřizovatel je vázán účelem poskytnutého daru. Dary mohou být:
a) peněžité účelově určené,
b) peněžité účelově neurčené,
c) ostatní (movité věci, věci jiné majetkové hodnoty apod.).
6. Zřizovatel uděluje organizaci předchozí souhlas k přijímání účelově neurčených
peněžitých darů do vlastnictví organizace.
7. Pokud se stane majetek, který organizace nabyla bezúplatným převodem od
zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli.
Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může organizace po jeho předchozím
písemném souhlasu převést majetek do vlastnictví jiné osoby za podmínek
stanovených zřizovatelem.
8. Vymezení práv a povinností k nemovitostem:
a) pokud je dále pojednáváno o nemovitostech, jsou tím myšleny i jejich části, popř.
spoluvlastnické podíly,
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b) organizace není oprávněna jakkoliv nakládat s nemovitostmi bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele, pokud tato zřizovací listina nestanoví jinak,
c) organizace není oprávněna nabývat nemovitosti do svého vlastnictví. K nabytí
nemovitostí do vlastnictví zřizovatele je třeba jeho písemný souhlas; zřizovatel tuto
skutečnost oznámí v Ústředním věstníku České republiky,
d) organizace je oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele pronajímat
nemovitosti na dobu neurčitou s maximální tříměsíční výpovědní lhůtou nebo na
dobu určitou, nejvýše však na 1 rok za podmínky dodržení § 18 odst. 4 zákona o
krajích,
e) výnosy z pronájmů nemovitostí jsou příjmem organizace, která je použije výhradně
pro rozvoj a modernizaci ve své hlavní činnosti.
9. Vymezení práv a povinností k movitým věcem:
a) pokud je dále pojednáváno o movitých věcech, jsou tím myšleny i jejich části,
spoluvlastnické podíly, soubory věcí,
b) veškeré movité věci pořízené organizací z jejích finančních prostředků, se stávají
vlastnictvím organizace,
c) s movitými věcmi, které organizace nabude do vlastnictví zřizovatele, hospodaří
organizace v rozsahu stanoveném v této zřizovací listině pro majetek svěřený,
d) organizace je oprávněna se souhlasem likvidační komise jmenované ředitelem
organizace a na základě statutu komise schváleného ředitelem organizace:
- přebytečný movitý majetek do výše pořizovací ceny 20 000,- Kč za kus nabízet
a převádět na jiné příspěvkové organizace Ústeckého kraje,
- neupotřebitelný movitý majetek do výše pořizovací ceny 20 000,- Kč za kus
vyřadit z evidence a zajistit jeho likvidaci.,
e) vyřazení majetku, který nesplňuje podmínky uvedené v písmenu d), podléhá
předchozímu schválení zřizovatele,
f) výnosy z případného prodeje neupotřebitelného movitého majetku jsou příjmem
organizace, která je použije výhradně pro rozvoj a modernizaci ve své hlavní
činnosti.
10. Vymezení práv, povinností a kompetencí v oblasti nákupu věcí, služeb a stavebních
prací organizací:
a) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí, služeb a stavebních
prací do částky, která nepřevyšuje 1.000.000,- Kč bez DPH, za jednotlivý případ,
za podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„ZZVZ“),
b) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší
než 1.000.000,- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 5.000.000,- Kč bez
DPH, za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena
Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech,
a po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro
oblast investic (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky
dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ,
c) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky
vyšší než 1.000.000,- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 6.000.000,- Kč
bez DPH, za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena
Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech,
a po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro
oblast investic (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky
dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ,
d) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší
než 5.000.000,- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu Rady
Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ,
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e) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky
vyšší než 6.000.000,- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu
Rady Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ,
f) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o vyloučení účastníků zadávacího řízení
podle § 48, § 107 odst. 5, § 113 odst. 6 a § 122 odst. 5 ZZVZ, rozhodovat o
zrušení předchozího vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 76 odst. 4
ZZVZ, rozhodovat o vyloučení účastníků zadávacího řízení, kteří neprokázali
splnění kvalifikace, z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky
zadávacího řízení vyzvat k podání nabídek podle § 58 odst. 3 ZZVZ, rozhodovat o
snížení počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, kteří neprokázali
splnění kvalifikace nebo nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího
řízení, z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení
vyzvat k podání předběžných nabídek podle § 61 odst. 5 ZZVZ, rozhodovat o
snížení počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, jejichž žádost o
účast nesplňuje zadávací podmínky nebo kteří nebyli vybráni při snížení počtu
účastníků zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky
zadávacího řízení vyzvat k účasti v soutěžním dialogu podle § 68 odst. 4 ZZVZ,
rozhodovat o snížení počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků,
jejichž žádost o účast nesplňuje zadávací podmínky nebo kteří nebyli vybráni při
snížení počtu účastníků zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení a
nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzvat k doručení předběžných nabídek
podle § 72 odst. 4 ZZVZ,
g) u veřejné zakázky, ve které byla smlouva uzavřena ředitelem organizace po
předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž
byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, je oprávněn ředitel organizace činit
právní jednání, kterým se smlouva mění, včetně sjednání dodatečné práce,
dodávky či služby (§ 222 ZZVZ), nebo se smlouva ukončuje, pouze na základě
předchozího souhlasu toho, kdo vydal řediteli organizace souhlas s rozhodnutím o
zadání veřejné zakázky.
11. Organizace je dále mj. povinna:
a) provádět zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ, příslušných „Pravidel pro
zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými
organizacemi“ schválených zřizovatelem a dle vnitřního předpisu ředitele
Krajského úřadu Ústeckého kraje, příslušné Směrnice „Pravidla pro zadávání
veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými
organizacemi,
b) chránit majetek před poškozením, zničením, užíváním v rozporu s touto zřizovací
listinou nebo obecně závaznými právními předpisy,
c) vést účetnictví a výkaznictví včetně evidence majetku v analytické evidenci dle
obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí zřizovatele, od 1.1.2010 pak
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ve smyslu § 9 odst. 3 písm. c) zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
d) provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu s pokyny zřizovatele
k inventarizaci,
e) svěřený majetek pojistit a dále zabezpečit požární ochranu,
f) zajistit včasnou a řádnou údržbu a opravy majetku,
g) využívat všechny právní prostředky proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně do
vlastnického práva zřizovatele nebo organizace; o této skutečnosti je povinna
zřizovatele bezodkladně informovat,
h) uplatnit nárok na náhradu škody jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm,
kteří úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik; při podezření z přestupku nebo
trestného činu oznámit věc příslušným orgánům; u škody na svěřeném majetku je
organizace povinna oznámit vznik škody neprodleně zřizovateli a předat mu
všechny potřebné informace k tomu, aby zřizovatel mohl uplatnit právo na náhradu
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škody včetně práv poškozeného před orgány veřejné moci (např. Policie ČR,
Státní zastupitelství, soudy),
i) předávat zřizovateli veškeré podklady, výkazy a hlášení, stanovené obecně
závaznými právními předpisy, a další potřebné podklady, které si zřizovatel pro
svoji potřebu vyžádá,
j) provádět odpisy majetku v souladu s obecně závaznými právními předpisy a
s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem,
k) plnit povinnosti vlastníka vyplývající mu ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů, zejména v oblasti zajištění snižování
energetické náročnosti budov a zajištění průkazu energetické náročnosti.
12. Organizace je povinna vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti s cílem
dosažení maximální efektivnosti.
13. Ředitel příspěvkové organizace je oprávněn rozhodnout:
a) o vzdání se práva a prominutí pohledávky (úplný odpis pohledávky),
b) o přeúčtování pohledávky na podrozvahové účty pro případ, že se pohledávka
stane vymahatelnou,
a to u pohledávek, jejichž finanční hodnota včetně příslušenství je nižší než 50.000,-Kč.
Pohledávka musí být po splatnosti více než 2 roky s tím, že musí být prokazatelně
doloženo, že byly provedeny minimálně dvě výzvy dlužníkovi k úhradě předmětné
pohledávky, že vymáhání tohoto dluhu by zřejmě nevedlo k výsledku nebo že u
pohledávky je pravděpodobné, že náklady na vymáhání by přesáhly jeho výnos a
tudíž vymáhání není efektivní, hospodárné a účelné.
14. Ředitel organizace je oprávněn uzavřít smlouvu na dodávky elektrické energie či
plynu, dodatek ke smlouvě, či jakkoli právně jednat v souvislosti s takovou smlouvou
(rušení a zřízení nového odběrného místa elektřiny a plynu, úprava distribuční hodnoty
u odběrného místa) pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
15. Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření se svěřeným i vlastním
majetkem organizace odpovídá ředitel. V rámci výkonu práv a povinností při
hospodaření se svěřeným majetkem organizace zastupuje zřizovatele jako vlastníka
svěřeného majetku a jedná jeho jménem ve správních řízeních týkajících se tohoto
majetku, konaných před správními orgány, včetně řízení před stavebním úřadem.
Ředitel stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření se
svěřeným i vlastním majetkem organizace, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je
spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.

Článek XIV.
Hospodaření organizace
(některá vybraná ustanovení)
1. Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními
prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých
fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob včetně peněžních prostředků
poskytnutých z Národního fondu a zahraničí.
2. Organizace je povinna hospodařit tak, aby plnila závazné ukazatele stanovené jí
zřizovatelem. Pokud organizace dosáhne zlepšeného výsledku hospodaření, může jej
použít k posílení fondu odměn v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) a tvorbě rezervního fondu, to vše po předchozím souhlasu zřizovatele.
3. Organizace je povinna vypracovat návrh finančního plánu s vyrovnanými náklady a
výnosy se zohledněním plánovaného provozního příspěvku zřizovatele a finanční plán
pro oblast příjmů a výdajů.
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4. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace. Organizace je povinna umožnit
provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny zřizovatele pro organizaci
a provádění kontrol.
5. Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své organizaci zpravidla v návaznosti na
výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb.
6. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch
své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje v souladu
s obecně závaznými právními předpisy.
7. Organizaci může její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže:
a) její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel
rozpočtu, nebo
b) její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele.
8. Organizace se dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že
a) použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu svého zřizovatele, v rozporu se
stanoveným účelem,
b) převede do svého peněžního fondu více finančních prostředků, než dovoluje
zřizovatel,
c) použije prostředky svého peněžního fondu na jiný účel nebo v jiné výši, než stanoví
zákon nebo zřizovatel,
d) použije své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky jejího
peněžního fondu podle zákona,
e) překročí stanovený nebo přípustný objem prostředků na platy, pokud toto překročení
nekryla ze svého fondu odměn do 31.12, nebo
f) neprovede odvod podle odstavce 7 ve lhůtě stanovené zřizovatelem.
9. Za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel organizaci odvod do svého rozpočtu ve
výši neoprávněně použitých prostředků, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy porušení
rozpočtové kázně zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení rozpočtové kázně
došlo. Zřizovatel může z důvodu zamezení tvrdosti snížit nebo prominout odvod za
porušení rozpočtové kázně na základě písemné žádosti organizace podané do 1 roku od
uložení odvodu.
10. Vztah rozpočtu organizace k rozpočtu zřizovatele lze během roku změnit v neprospěch
organizace jen ze závažných, objektivně působících příčin.
11. Rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu
Regionální rady regionu soudržnosti a k Národnímu fondu.
12. Organizace tvoří tyto peněžní fondy:
a) rezervní fond,
b) fond investic,
c) fond odměn,
d) fond kulturních a sociálních potřeb.
13. Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku.
14. K dočasnému krytí svých potřeb může organizace získat od svého zřizovatele návratnou
finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími rozpočtovanými výnosy
běžného roku, nejpozději však do 31. března následujícího roku, nestanoví-li zřizovatel
pro konkrétní případ lhůtu delší.
15. Organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat.
16. Organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
17. Organizace není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenné papíry. Přijímat je jako
protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele. Organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat
směnky, ani být směnečným ručitelem.
18. Organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých
peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu
kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou poskytnutí daru uvedenou v čl. XIII. odst. 7.
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19. Organizace nesmí zřizovat nebo zakládat právnické osoby a nesmí mít účast v právnické
osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání.

Článek XV.
Přeměna nebo zánik organizace
K rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení organizace dochází dnem určeným zřizovatelem
v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přecházejí práva a závazky na nové anebo
přejímající organizace. Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přecházejí uplynutím
dne uvedeného v jeho rozhodnutí o zrušení její majetek, práva a závazky na zřizovatele. Ke
sloučení nebo splynutí organizace může dojít pouze u organizací téhož zřizovatele.

Článek XVI.
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

Článek XVII.
Závěrečná ustanovení
1. Organizace je právnickou osobou.
2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti [bude doplněno].
3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v 6 exemplářích, které mají stejnou platnost originálu.

Článek XVIII.
Podpis zřizovatele
V Ústí nad Labem dne . . . . . . . . . .
………………………………………………
Ústecký kraj
hejtman
Přílohy:
příloha č. 1
příloha č. 2
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Příloha č. 1 – Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci

Majetek doposud nesvěřen
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Příloha č. 2 – Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci

Majetek doposud nesvěřen

11

bod 11.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 046/6Z/2017

bod 11.1 příloha 1

Dotační program

„Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol ve
školním roce 2017/2018“
Dotační program „Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol ve školním roce 2017/2018“ (dále
jen „Program“) je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………… ze dne
……………… 2017.
Program je určen pro žáky s trvalým pobytem na území Ústeckého kraje, kteří ve školním roce
2017/2018 navštěvují střední školu v Ústeckém kraji. V případě víceletých gymnázií náleží
příspěvek na dojíždění žákům v osmiletém gymnáziu od nástupu do kvinty, v šestiletém gymnáziu
od nástupu do tercie.
Program se podpůrně 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.
Program je zařazen do oblasti dle čl. I. bod 2) písm. d) Zásad: „věda a vzdělávání“.

Čl. I.
Název dotačního programu
„Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol ve školním roce 2017/2018“

Čl. II.
Účel, na který mohou být peněžní prostředky z programu poskytnuty
Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny dojíždějícím žákům jako pomoc při
odstranění ekonomických překážek při získání sekundárního vzdělávání a podporují tak zvýšení
vzdělanosti.

Čl. III.
Důvody podpory stanoveného účelu
� Motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia i na vzdálenějších středních
školách dle jejich zájmu a tím naplnění jejich představ o budoucím povolání nebo zaměření.
� Ekonomická pomoc rodinám studujících žáků ze vzdálenějších míst od sídla střední školy.

Čl. IV.
Forma dotace, informace o povaze dotace
� Dotace je neinvestiční.
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� Dotace poskytnuté dle tohoto dotačního programu jsou slučitelné s podporou ve smyslu článku
107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Čl. V.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje
na stanovený účel
Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 500 000, Kč.

Čl. VI.
Výše dotace
Výše poskytované dotace žadatelům na žáka, který splní stanovené podmínky a kritéria, činí
1 000, Kč za pololetí školního roku 2017/2018.

Čl. VII.
Kritéria pro poskytnutí příspěvku na dojíždění
1) Žadatel poskytne příspěvek žákovi, který dojíždí z místa trvalého pobytu do sídla školy 40 km a
více (měřeno ze zastávky, která je nejblíže adrese trvalého pobytu žáka, do zastávky, která je
nejblíže adrese sídla školy) za předpokladu splnění podmínek uvedených v odst. 4).
2) Vzdálenost prokáže žadatel doložením čestného prohlášení žáka (v případě nezletilosti žáka
bude čestné prohlášení žáka podepsáno jeho zákonným zástupcem), jehož součástí bude
vyčíslení vzdálenosti cesty (např. vytištěný detail z informačního dopravního systému, na
kterém bude uvedena vzdálenost v km). Posuzována bude vzdálenost spojení, které žák při
přepravě do školy reálně využívá, přičemž kritérium 40 km musí být splněno minimálně ve
směru z trvalého pobytu žáka do sídla školy.
3) Příspěvek na dojíždění náleží také dojíždějícím žákům, kteří jsou přechodně ubytováni v místě
působiště jejich školy.
4) Žadatel vyplatí příspěvek na dojíždění žákovi, který v příslušném pololetí školního roku splnil
všechny následující podmínky:
 Žák se vzdělává v denní formě studia ve střední škole, která není zřízena Ústeckým
krajem a má trvalý pobyt na území Ústeckého kraje.
 Žák v daném pololetí nesmí mít neomluvenou absenci, kázeňské opatření v podobě
důtky ředitele školy, podmíněné vyloučení ze studia či sníženou známku z chování.
Omlouvání absence musí být v souladu s § 67 odst. 1 a 3 školského zákona.
 Celková omluvená absence žáka nepřesáhla 50%.
 Žák nebyl k datu ukončení řádné klasifikace za příslušné pololetí v žádném z předmětů
klasifikován stupněm nedostatečný a nebyl ani nehodnocen či neklasifikován
s výjimkou lékařem doporučeného uvolnění.
 Žák nepřerušil studium.
 Žák úspěšně a v řádném termínu vykonal ve 3. ročníku závěrečnou zkoušku nebo ve 4.
ročníku maturitní zkoušku.
 Příspěvek neobdrží žák, který opakuje ročník a pobíral příspěvek v předchozím období.
 V případě přestupu žáka z jiné školy, obdrží příspěvek až za následující pololetí školního
roku.
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Čl. VIII.
Okruh způsobilých žadatelů
Žadatelem může být střední škola zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení dle zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, se sídlem na území Ústeckého kraje, kterou nezřizuje
Ústecký kraj.
Žadatelé nemají na dotaci právní nárok.

Čl. IX.
Lhůta pro podání žádosti
Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
�
�

od 1. 2. 2018 do 14. 2. 2018 za 1. pololetí školního roku 2017/2018
od 29. 6. 2018 do 13. 7. 2018 za 2. pololetí školního roku 2017/2018

Čl. X.
Předkládání žádosti o dotaci
Žadatel doručuje žádost o dotaci na předepsaném formuláři. Vzor žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu Ústeckého kraje je přílohou č. 1 (pro 1. pololetí) a č. 2 (pro 2. pololetí) tohoto
programu.
K vyplněné žádosti o dotaci musí být připojeny následující přílohy:
1. Výpis z rejstříku škol a školských a školských zařízení
2. Čestné prohlášení žadatele dle přílohy č. 3 tohoto programu
3. Seznam žáků dle přílohy č. 4 tohoto programu, vč. doložení požadovaných náležitostí
uvedených v čl. VII. odst. 2
4. 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
5. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.
Předložené žádosti o dotace (včetně vyřazených žádostí o dotace) se zakládají u vyhlašovatele,
žadatelům se nevracejí. Ústecký kraj žadatelům nehradí případné náklady spojené s vypracováním
a podáním žádosti o dotaci.
Projekt ve smyslu čl. VII. Zásad se nepředkládá.
Žádost je možno podat:
a) písemně  poštou
b) písemně  osobním doručením na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje
c) emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@krustecky.cz
nebo datovou zprávou do datové schránky (ID: t9zbsva)
Jeli žádost doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, musí
být v zalepené obálce označené:
a) textem „NEOTVÍRAT“,
b) názvem dotačního programu,
c) plným názvem žadatele o dotaci a jeho adresou.
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Adresa pro doručení žádosti:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Čl. XI.
Konzultačního místo na Krajském úřadu Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (budova B)
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Kolářová, email: kolarova.l@krustecky.cz; telefon: 475 657 418.

Čl. XII.
Kritéria pro hodnocení žádosti
Za řádně a včas podanou žádost se považuje žádost doručená ve lhůtách stanovených v tomto
programu a se všemi povinnými přílohami.
Žádosti, které nebudou podány ve stanovených lhůtách pro podání žádostí dle čl. VIII., budou
z hodnocení vyřazeny.
Hodnocení podaných žádostí výběrovou komisí ve smyslu čl. IX. Zásad se neprovádí. Všechny
administrativní postupy spojené s realizací programu, včetně kontroly formální správnosti žádosti
a vyhodnocení kritérií provede u řádně a včas podaných žádostí o dotaci Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí vyzve příslušný odbor žadatele
k odstranění nedostatku 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
vyřazena.
Správné a úplné žádosti budou hodnoceny dle následujících kritérií:
Hodnotící kritéria

Plnění kritéria

1

Žadatel je střední školou zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení se
sídlem na území Ústeckého kraje.

ANO / NE

2

Žadatel nenaplňuje žádnou ze skutečností uvedených v čl. XIII. bodu 4)
písm. a) až f) tohoto programu.

ANO / NE

3

Žadatel doložil seznam žáků dle přílohy č. 4 tohoto programu, včetně
doložení požadovaných náležitostí uvedených v čl. VII. odst. 2.

ANO / NE

Pro přiznání dotace musí žadatel splnit všechna kritéria uvedená výše pod č. 1 až 3.
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Čl. XIII.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Žádost bude po přijetí zpracována odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti, a následně
předložena k rozhodnutí o poskytnutí dotace. O poskytnutí dotace (včetně její výše) rozhodne
orgán Ústeckého kraje příslušný podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, na svém nejbližším plánovaném zasedání po předložení žádosti k rozhodnutí.
Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje bude po přijetí usnesení zveřejněno na
úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje a na internetových stránkách Ústeckého kraje.
Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni odborem školství, mládeže a tělovýchovy o výsledku
schvalovacího procesu a vyzvání případně k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
dle návrhu schváleného orgánem kraje.

Čl. XIV.
Podmínky pro poskytnutí dotace
1) Žadatel může na stejný účel podat za každé pololetí školního roku pouze jednu žádost o
poskytnutí dotace. V případě, že na stejný účel bude podána další žádost, bude automaticky
vyloučena.
2) Dotace je poskytována na uznatelné výdaje, kterými se rozumí výdaje středních škol na
poskytnutí příspěvku na dojíždění. Jiné výdaje jsou považovány za neuznatelné.
3) Prostředky dotace je možné čerpat na uznatelné výdaje vzniklé od 4. 9. 2017 do 31. 1. 2018,
pokud jde o 1. pololetí školního roku 2017/2018, a od 1. 2. 2018 do 29. 6. 2018 v případě 2.
pololetí školního roku 2017/2018.
4) Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli:
a) který nemá žádné neuhrazené 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;
b) který nemá žádné neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven;
c) který nemá žádné neuhrazené 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;
d) vůči jehož majetku neprobíhá, nebo v posledních třech 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, nebyl konkurz zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů;
e) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání, nebo pro trestní čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku,
jdeli o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a jeli statutárním orgánem žadatele či členem statutárního
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orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo
každý člen statuárního orgánu této právnické osoby.
Skutečnosti uvedené pod písm. a) až e) prokazuje žadatel o dotaci čestným prohlášením. Vzor
čestného prohlášení je uveden v příloze č. 3 tohoto programu.
5) Dotace bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace.

Čl. XV.
Den zveřejnění
1. 9. 2017

Čl. XVI.
Zpráva o finančním vypořádání neinvestiční dotace
Nejpozději do 60 dnů od obdržení dotace je příjemce povinen předložit poskytovateli zprávu o
finančním vypořádání neinvestiční dotace, která obsahuje:
1) označení příjemce dotace;
2) číslo smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace;
3) soupis výdajů hrazených z poskytnuté neinvestiční dotace v rozsahu uvedeném v tabulce
dle přílohy č. 5;
4) fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají výplatu příspěvku na dojíždění,
s vyznačením dotčených plateb, případně fotokopie pokladních dokladů prokazujících
výplatu v hotovosti;
5) výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem), jestliže je
Příjemce dotace povinen účetnictví vést.
Společně se zprávou o finančním vypořádání neinvestiční dotace příjemce poukáže zpět na účet
poskytovatele, z něhož byla dotace poskytnuta, nepoužité finanční prostředky z dotace a
současně předá přehled o prostředcích vrácených do rozpočtu poskytovatele formou avíza.

Přílohy dotačního programu:
Příloha č. 1 – Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje  1. pololetí
Příloha č. 2 – Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje  2. pololetí
Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 4 – Vzor seznamu žáků
Příloha č. 5 – Vzor finančního vypořádání dotace
Příloha č. 6 – Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

Program byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne XX. XX. 2017 usnesením č. ………
Zveřejněno dne: 1. 9. 2017
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Příloha č. 1

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol ve školním roce 2017/2018
1. pololetí
Datum zahájení:

4.9.2017

Datum ukončení:

31. 1. 2018

I. Identifikace žadatele
Název právnické
osoby dle rejstříku
škol:
Právní forma:

IČ:

Sídlo organizace
Ulice:

č.p.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

Email:

Statutární zástupce
Jméno a příjmení, titul:

Telefon:

Funkce:

Email:

Právní důvod zastoupení:
(jmenování / volba)

Kontaktní / Zodpovědná osoba
Jméno:
Email:
Telefon:

Bankovní spojení
Název banky:
Číslo účtu:
Kód banky:
Zřizovatel (pouze pro příspěvkové organizace obcí)
Název:

IČ:
Číslo účtu / Kód banky:

Název banky:

Identifikace osob s podílem v právnické osobě žadatele (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):

II. Účel a odůvodnění žádosti
Účel, na který žadatel chce žadatel dotaci použít:

Odůvodnění žádosti:

III. Požadovaná výše dotace
Počet žáků, kteří splnili podmínky programu v 1. pololetí školního roku 2017/2018
Počet žáků

Celkem za ročník

1. ročník

0

0

2. ročník

0

0

3. ročník

0

0

4. ročník

0

0

0

Výše požadované dotace za 1. pololetí

Razítko a podpis statutárního zástupce

Datum předložení žádosti o příspěvek:

Přílohy:
1. Výpis z rejstříku škol a školských a školských zařízení
2. Čestné prohlášení dle přílohy č. 3 vyhlášení programu
3. Seznam žáků dle přílohy č. 4 vyhlášení programu
4. Výpis z aplikace včetně čestného prohlášení dle Čl. VII odst. 2) vyhlášení programu
5. 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
6. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.

Příloha č. 2

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol ve školním roce 2017/2018
2. pololetí
Datum zahájení:

1. 2. 2018

Datum ukončení:

29.6.2018

I. Identifikace žadatele
Název právnické
osoby dle rejstříku
škol:
Právní forma:

IČ:

Sídlo organizace
Ulice:

č.p.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

Email:

Statutární zástupce
Jméno a příjmení, titul:

Telefon:

Funkce:

Email:

Právní důvod zastoupení:
(jmenování / volba)

Kontaktní / Zodpovědná osoba
Jméno:
Email:
Telefon:

Bankovní spojení
Název banky:
Číslo účtu:
Kód banky:
Zřizovatel (pouze pro příspěvkové organizace obcí)
Název:

IČ:
Číslo účtu / Kód banky:

Název banky:

Identifikace osob s podílem v právnické osobě žadatele (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):

II. Účel a odůvodnění žádosti
Účel, na který žadatel chce žadatel dotaci použít:

Odůvodnění žádosti:

III. Požadovaná výše dotace
Počet žáků, kteří splnili podmínky programu v 2. pololetí školního roku 2017/2018
Počet žáků

Celkem za ročník

1. ročník

0

0

2. ročník

0

0

3. ročník

0

0

4. ročník

0

0

0

Výše požadované dotace za 2. pololetí

Razítko a podpis statutárního zástupce

Datum předložení žádosti o příspěvek:

Přílohy:
1. Výpis z rejstříku škol a školských a školských zařízení
2. Čestné prohlášení dle přílohy č. 3 vyhlášení programu
3. Seznam žáků dle přílohy č. 4 vyhlášení programu
4. Výpis z aplikace včetně čestného prohlášení dle Čl. VII odst. 2) vyhlášení programu
5. 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
6. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení

Čestné prohlášení
Žadatel
Název organizace:
Sídlo/adresa:
IČ:
Statutární zástupce:
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, Státnímu pozemkovému úřadu a Celní správě, za vypořádání nelze
považovat posečkání úhrady dlužných závazků;

-

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 rozpočtu kraje, tzn. např., že
bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli
finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty;

-

vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

-

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, jdeli o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a jeli statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby.

Osoba níž podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit tato prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčíli nějakou skutečnost nebo uvedeli nepravdivý údaj.

V ……………………….. dne ………………
…………………..………………………
podpis statutárního zástupce (razítko)

Příloha č. 4 - Vzor seznamu žáků

Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol ve školním roce 2017/2018
Název školy:
IČ:
Kód RVP

Obor vzdělání

Ročník Jméno žáka

* v případě potřeby vložte další řádky
Zpracoval:
jméno a příjmení:
email:
telefon:
dne:

Za správnost odpovídá:
jméno a příjmení:
email:
telefon:
dne:
podpis, razítko

Příloha č. 5 - Vzor finančního vypořádání dotace

Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol ve školním roce
2017/2018
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
Příjemce dotace:
IČ:
Číslo smlouvy o
poskytnutí dotace
Výše poskytnuté
dotace

Název oboru

Ročník

Počet žáků, na které
byla žádána dotace
……… pololetí

* v případě potřeby vložte další řádky

Celkem vyplaceno školou
Celkem poskytnuto poskytovatelem
Částka k vrácení
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Celkem v Kč

Vratka nevyčerpané dotace (pouze v případě, že dotace nebyla vyčerpána v plné výši)
Nevyčerpané prostředky byly vráceny na účet poskytovatele
Ve výši:
Kč
Zdůvodnění nevyužité dotace:

Dne:

Povinné přílohy:
1. výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem),
jestliže je Příjemce dotace povinen účetnictví vést
2. fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají výplatu stipendia, s vyznačením
dotčených plateb, případně fotokopie pokladních dokladů prokazujících výplatu stipendia
v hotovosti
3. avízo v případě vratky nevyčerpané dotace

V …………………..…dne ……………………………..

…………..………………………………..
Razítko, podpis
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bod 11.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 047/6Z/2017

bod 11.2 příloha 1

Dotační program

„Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných
oborech vzdělání ve školním roce 2017/2018“
Dotační program „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání ve školním
roce 2017/2018“ (dále jen „Program“) je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. ………… ze dne ……………… 2017.
Program je určen pro žáky, kteří mají trvalý pobyt na území Ústeckého kraje a vzdělávají se
v některém z podporovaných oborů vzdělávání.
Program se podpůrně 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.
Program je zařazen do oblasti dle čl. I. bod 2) písm. d) Zásad: „věda a vzdělávání“.

Čl. I.
Název dotačního programu
„Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 2017/2018“

Čl. II.
Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty
Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny na stipendia pro žáky středních škol,
které mají sídlo na území Ústeckého kraje a poskytují výchovu a vzdělání ve smyslu zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) v následujících oborech vzdělání:
Kód RVP
2351H/01
2355H/01
2356H/01
2651H/01
2651H/02
2652H/01
2956H/01
3359H/01
3652H/01
3664H/01
3667H/01

Forma studia
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní
denní

Název oboru
Strojní mechanik
Klempíř
Obráběč kovů
Elektrikář
Elektrikář  silnoproud
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Řezník  uzenář
Čalouník
Instalatér
Tesař
Zedník
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2844M/01
5341M/01

denní
denní

Aplikovaná chemie
Zdravotnický asistent

Čl. III.
Důvody podpory stanoveného účelu
�

�
�

Motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání
středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných oborech
vzdělání.
Zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů.
Snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů.

Čl. IV.
Forma dotace, informace o povaze dotace
�

Dotace je neinvestiční.

�

Dotace poskytnuté dle tohoto dotačního programu jsou slučitelné s podporou ve smyslu
článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Čl. V.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje
na stanovený účel
Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 500 000, Kč.

Čl. VI.
Výše dotace
Výše poskytované dotace žadatelům, kteří splňují stanovená pravidla a kritéria činí minimálně
1 500, Kč.
Žák, který se vzdělává v některém vybraném oboru uvedeném v čl. II. tohoto programu získá v:
� 1. ročníku
1 500, Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500, Kč
� 2. ročníku
2 000, Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500, Kč
� 3. ročníku
 učňovský obor vzdělání: 2 500, Kč za pololetí, za vyznamenání při závěrečných zkouškách
jednorázově 5 000, Kč
 maturitní obor vzdělání: 2 500, Kč za pololetí, za vyznamenání na konci školního roku
jednorázově 2 500, Kč
� 4. ročníku
2 500, Kč za pololetí, za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 000 Kč
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Čl. VII.
Kritéria pro poskytnutí stipendia
1. Žák má trvalý pobyt na území Ústeckého kraje a vzdělává se v denní formě studia ve
vybraných oborech vzdělání uvedených v čl. II. tohoto programu (v případě zkrácené denní
formy studia se stipendium neposkytuje).
2. Žák v daném pololetí nesmí mít neomluvenou absenci, kázeňské opatření v podobě důtky
ředitele školy, podmíněné vyloučení ze studia či sníženou známku z chování. Omlouvání
absence musí být v souladu s § 67 odst. 1 a 3 školského zákona.
3. Celková omluvená absence žáka nepřesáhla 50%.
4. Žák nebyl k datu ukončení řádné klasifikace za příslušné pololetí v žádném z předmětů
klasifikován stupněm nedostatečný a nebyl ani nehodnocen či neklasifikován s výjimkou
lékařem doporučeného uvolnění.
5. Žák nepřerušil studium.
6. Stipendium neobdrží žák, který opakuje ročník a pobíral stipendium v předchozím období.
7. Žák úspěšně a v řádném termínu vykonal ve 3. ročníku závěrečnou zkoušku nebo ve 4. ročníku
maturitní zkoušku.
8. V případě přestupu žáka z jiné školy, obdrží stipendium až za následující pololetí školního roku.

Čl. VIII.
Okruh způsobilých žadatelů
Žadatelem může být střední škola zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení dle zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, se sídlem na území Ústeckého kraje, kterou nezřizuje
Ústecký kraj, a která poskytuje výchovu a vzdělávání v oborech vzdělání uvedených v čl. II.
tohoto programu.
Žadatelé nemají na dotaci právní nárok.

Čl. IX.
Lhůta pro podání žádosti
Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
�
�

od 1. 2. 2018 do 14. 2. 2018 za 1. pololetí školního roku 2017/2018
od 29. 6. 2018 do 13. 7. 2018 za 2. pololetí školního roku 2017/2018

Čl. X.
Předkládání žádosti o dotaci
Žadatel doručuje žádost o dotaci na předepsaném formuláři. Vzor žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu Ústeckého kraje je přílohou č. 1 (1. pololetí) a č. 2 (2. pololetí) tohoto programu.
K vyplněné žádosti o dotaci musí být připojeny následující přílohy:
1. Výpis z rejstříku škol a školských a školských zařízení
2. Čestné prohlášení dle přílohy č. 4 tohoto programu
3. Seznam žáků dle přílohy č. 3 tohoto programu
3

4. 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
5. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.
Předložené žádosti o dotace (včetně vyřazených žádostí o dotace) se zakládají u vyhlašovatele,
žadatelům se nevracejí. Ústecký kraj žadatelům nehradí případné náklady spojené s vypracováním
a podáním žádosti o dotaci.
Projekt ve smyslu čl. VII. Zásad se nepředkládá.
Žádost je možno podat:
a) písemně  poštou
b) písemně  osobním doručením na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje
c) emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@krustecky.cz
nebo datovou zprávou do datové schránky (ID: t9zbsva)
Jeli žádost doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, musí
být v zalepené obálce označené:
a) textem „NEOTVÍRAT“,
b) celým názvem dotačního programu,
c) plným názvem žadatele o dotaci a jeho adresou.
Adresa pro doručení žádosti:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Čl. XI.
Konzultačního místo na Krajském úřadu Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (budova B)
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Kolářová, email: kolarova.l@krustecky.cz; telefon: 475 657 418.

Čl. XII.
Kritéria pro hodnocení žádosti
Za řádně a včas podanou žádost se považuje žádost doručená ve lhůtách stanovených v tomto
programu a se všemi povinnými přílohami.
Žádosti, které nebudou podány ve stanovených lhůtách pro podání žádostí dle čl. IX., budou
z hodnocení vyřazeny.
Hodnocení podaných žádostí výběrovou komisí ve smyslu čl. IX. Zásad se neprovádí. Všechny
administrativní postupy spojené s realizací programu, včetně kontroly formální správnosti žádosti
a vyhodnocení kritérií provede u řádně a včas podaných žádostí o dotaci Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí vyzve příslušný odbor žadatele
k odstranění nedostatku 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
vyřazena.
Správné a úplné žádosti budou hodnoceny dle následujících kritérií:
Hodnotící kritéria

Plnění kritéria

1

Žadatel je střední školou zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení se
sídlem na území Ústeckého kraje.

ANO / NE

2

Žadatel uskutečňuje podporovaný obor vzdělání dle čl. II. tohoto programu
v denní formě vzdělávání na území Ústeckého kraje.

ANO / NE

3

Žadatel nenaplňuje žádnou ze skutečností uvedených v čl. XIV. bodu 4)
písm. a) až e) tohoto programu.

ANO / NE

4

Žadatel doložil seznam žáků dle přílohy č. 3.

ANO / NE

Pro přiznání dotace musí žadatel splnit všechna kritéria uvedená výše pod č. 1 až 4.

Čl. XIII.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Žádost bude po přijetí zpracována odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti, a následně
předložena k rozhodnutí o poskytnutí dotace. O poskytnutí dotace (včetně její výše) rozhodne
orgán Ústeckého kraje příslušný podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, na svém nejbližším plánovaném zasedání po předložení žádosti k rozhodnutí.
Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje bude po přijetí usnesení zveřejněno na
úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje a na internetových stránkách Ústeckého kraje.
Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni odborem školství, mládeže a tělovýchovy o výsledku
schvalovacího procesu a vyzvání případně k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
dle návrhu schváleného orgánem kraje.

Čl. XIV.
Podmínky pro poskytnutí dotace
1) Žadatel může na stejný účel podat za každé pololetí školního roku pouze jednu žádost o
poskytnutí dotace. V případě, že na stejný účel bude podána další žádost, bude automaticky
vyloučena.
2) Dotace je poskytována na uznatelné výdaje, kterými se rozumí výdaje středních škol na
poskytnutí stipendia v souladu s uvedenými kritérii dle čl. VII. tohoto programu. Jiné výdaje jsou
považovány za neuznatelné.
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3) Prostředky dotace je možné čerpat na uznatelné výdaje vzniklé od 4. 9. 2017 do 31. 1. 2018,
pokud jde o 1. pololetí školního roku 2017/2018, a od 1. 2. 2018 do 29. 6. 2018 v případě 2.
pololetí školního roku 2017/2018.
4) Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli:
a) který nemá žádné neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za
závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí,
Státními pozemkovému úřadu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání
úhrady dlužných závazků;
b) který nemá žádné neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven;
c) který nemá žádné neuhrazené 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;
d) vůči jehož majetku 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, nebyl konkurz zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů;
e) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání, nebo pro trestní čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku,
jdeli o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a jeli statutárním orgánem žadatele či členem statutárního
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo
každý člen statuárního orgánu této právnické osoby.
Skutečnosti uvedené pod písm. a) až e) prokazuje žadatel o dotaci čestným prohlášením. Vzor
čestného prohlášení je uveden v příloze č. 4 tohoto programu.
5) Dotace bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace.

Čl. XV.
Den zveřejnění
1. 9. 2017

Čl. XVI.
Zpráva o finančním vypořádání neinvestiční dotace
Nejpozději do 60 dnů od obdržení dotace je příjemce povinen předložit poskytovateli zprávu o
finančním vypořádání neinvestiční dotace, která obsahuje:
1) označení příjemce dotace;
2) číslo smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace;
3) soupis výdajů hrazených z poskytnuté neinvestiční dotace v rozsahu uvedeném v tabulce
dle přílohy č. 5;
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4) fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají výplatu stipendia, s vyznačením
dotčených plateb, případně fotokopie pokladních dokladů prokazujících výplatu stipendia
v hotovosti;
5) výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem), jestliže je
Příjemce dotace povinen účetnictví vést.
Společně se zprávou o finančním vypořádání neinvestiční dotace příjemce poukáže zpět na účet
poskytovatele, z něhož byla dotace poskytnuta, nepoužité finanční prostředky z dotace a
současně předá přehled o prostředcích vrácených do rozpočtu poskytovatele formou avíza.

Přílohy dotačního programu:
Příloha č. 1 – Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje  1. pololetí
Příloha č. 2 – Vzor žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje  2. pololetí
Příloha č. 3 – Vzor seznamu žáků
Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 5 – Vzor finančního vypořádání dotace
Příloha č. 6 – Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

Program byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne XX. XX 2017 usnesením č. ……….
Zveřejněno dne 1. 9. 2017
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Příloha č. 1

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce
2017/2018
1. pololetí
Datum zahájení:

4.9.2017

Datum ukončení:

31. 1. 2018

I. Identifikace žadatele
Název právnické
osoby dle rejstříku
škol:
Právní forma:

IČ:

Sídlo organizace
Ulice:

č.p.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

Email:

Statutární zástupce
Jméno a příjmení, titul:

Telefon:

Funkce:

Email:

Právní důvod zastoupení:
(jmenování / volba)

Kontaktní / Zodpovědná osoba
Jméno:
Email:
Telefon:

Bankovní spojení
Název banky:
Číslo účtu:
Kód banky:
Zřizovatel (pouze pro příspěvkové organizace obcí)
Název:

IČ:
Číslo účtu / Kód banky:

Název banky:

Identifikace osob s podílem v právnické osobě žadatele (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):

II. Účel a odůvodnění žádosti
Účel, na který žadatel chce žadatel dotaci použít:

Odůvodnění žádosti:

III. Požadovaná výše dotace
Počet žáků, kteří splnili podmínky programu v 1. pololetí školního roku 2017/2018
Název oboru

Kód oboru

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem za obor

3359H/01

Čalouník

0

0

0



0

3652H/01

Instalatér

0

0

0



0

23/55/H01

Klempíř

0

0

0



0

3664H/01

Tesař

0

0

0



0

2956H/01

Řezník  uzenář

0

0

0



0

2351H/01

Strojní mechanik

0

0

0



0

3667H/01

Zedník

0

0

0



0

2356H/01

Obráběč kovů

0

0

0



0

2651H/01

Elektrikář

0

0

0



0

2651H/02

Elektrikář  silnoproud

0

0

0



0

2652H01

Elektromechanik pro zařízení a
přístroje

0

0

0



0

2844M/01

Aplikovaná chemie

0

0

0

0

0

5341M/01

Zdravotnický asistent

0

0

0

0

0

Výše požadované dotace za 1. pololetí
Razítko a podpis statutárního zástupce
Datum předložení žádosti o příspěvek:

Přílohy:
1. Výpis z rejstříku škol a školských a školských zařízení
2. Čestné prohlášení dle přílohy č. 4 vyhlášení programu
3. Seznam žáků dle přílohy č. 3 vyhlášení programu
4. 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
5. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.

0

Příloha č. 2

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce
2017/2018
2. pololetí
Datum zahájení:

1. 2. 2018

Datum ukončení:

29. 6 2018

I. Identifikace žadatele
Název právnické
osoby dle
rejstříku škol:
Právní forma:

IČ:

Sídlo organizace
Ulice:

č.p.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

Email:

Statutární zástupce
Jméno a příjmení, titul:

Telefon:

Funkce:

Email:

Právní důvod zastoupení:
(jmenování / volba)

Kontaktní / Zodpovědná osoba
Jméno:
Email:
Telefon:

Bankovní spojení
Název banky:
Číslo účtu:
Kód banky:
Zřizovatel (pouze pro příspěvkové organizace obcí)
Název:

IČ:
Číslo účtu / Kód banky:

Název banky:

Identifikace osob s podílem v právnické osobě žadatele (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):

II. Účel a odůvodnění žádosti
Účel, na který žadatel chce žadatel dotaci použít:

Odůvodnění žádosti:

III. Požadovaná výše dotace
Počet žáků, kteří splnili podmínky programu v 2. pololetí školního roku 2017/2018
Název oboru

Kód oboru

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem za obor

3359H/01

Čalouník

0

0

0



0

3652H/01

Instalatér

0

0

0



0

23/55/H01

Klempíř

0

0

0



0

3664H/01

Tesař

0

0

0



0

2956H/01

Řezník  uzenář

0

0

0



0

2351H/01

Strojní mechanik

0

0

0



0

3667H/01

Zedník

0

0

0



0

2356H/01

Obráběč kovů

0

0

0



0

2651H/01

Elektrikář

0

0

0



0

2651H/02

Elektrikář  silnoproud

0

0

0



0

2652H01

Elektromechanik pro zařízení a
přístroje

0

0

0



0

2844M/01

Aplikovaná chemie

0

0

0

0

0

5341M/01

Zdravotnický asistent

0

0

0

0

0

Celkem za 2. pololetí

0

Počet vyznamenaných k 30.6.2018 (školní rok 2017/2018), včetně vyznamenání u Závěrečných zkušek a Maturitních zkoušek
Název oboru

Kód oboru

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem za obor

3359H/01

Čalouník

0

0

0



0

3652H/01

Instalatér

0

0

0



0

23/55/H01

Klempíř

0

0

0



0

3664H/01

Tesař

0

0

0



0

2956H/01

Řezník  uzenář

0

0

0



0

2351H/01

Strojní mechanik

0

0

0



0

3667H/01

Zedník

0

0

0



0

2356H/01

Obráběč kovů

0

0

0



0

2651H/01

Elektrikář

0

0

0



0

2651H/02

Elektrikář  silnoproud

0

0

0



0

2652H01

Elektromechanik pro zařízení a
přístroje

0

0

0



0

2844M/01

Aplikovaná chemie

0

0

0

0

0

5341M/01

Zdravotnický asistent

0

0

0

0

0

Skutečné nároky na výplatu vyznamení

Výše požadované dotace za 2. pololetí
Razítko a podpis statutárního zástupce
Datum předložení žádosti o příspěvek:

Přílohy:
1. Výpis z rejstříku škol a školských a školských zařízení
2. Čestné prohlášení dle přílohy č. 4 vyhlášení programu
3. Seznam žáků dle přílohy č. 3 vyhlášení programu
4. 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
5. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.

0

0

Příloha č. 3 - Vzor seznamu žáků

Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání ve
školním roce 2017/2018
Název školy:
IČ:

Kód oboru

Název oboru

Ročník

Jméno žáka

* v případě potřeby vložte další řádky
Zpracoval:
jméno a příjmení:
email:
telefon:
dne:

Za správnost odpovídá:
jméno a příjmení:
email:
telefon:
dne:
podpis, razítko

Vyznamenání na
konci školního roku
2017/2018
(ANO / NE)

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení

Čestné prohlášení
Žadatel
Název organizace:
Sídlo/adresa:
IČ:
Statutární zástupce:
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, Státnímu pozemkovému úřadu a Celní správě, za vypořádání nelze
považovat posečkání úhrady dlužných závazků;

-

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 rozpočtu kraje, tzn. např., že
bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli
finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty;

-

vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

-

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, jdeli o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a jeli statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby.

Osoba níž podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit tato prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčíli nějakou skutečnost nebo uvedeli nepravdivý údaj.

V ……………………….. dne ………………
…………………..………………………
podpis statutárního zástupce (razítko)

Příloha č. 5 - Vzor finančního vypořádání dotace

Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech
vzdělání ve školním roce 2017/2018
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
Příjemce dotace:
IČ:
Číslo smlouvy o
poskytnutí dotace
Výše poskytnuté
dotace

Kód oboru

Název oboru

Ročník

Počet žáků, na
které byla
žádána dotace
….… pololetí

Počet žáků s
vyznamenáním
na konci
školního roku

* v případě potřeby vložte další řádky

Celkem vyplaceno školou
Celkem poskytnuto poskytovatelem
Částka k vrácení
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Celkem v Kč

Vratka nevyčerpané dotace (pouze v případě, že dotace nebyla vyčerpána v plné výši)
Nevyčerpané prostředky byly vráceny na účet poskytovatele
Ve výši:

Kč

Dne:

Zdůvodnění nevyužité dotace:

Povinné přílohy:
1. výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem),
jestliže je Příjemce dotace povinen účetnictví vést
2. fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají výplatu stipendia, s vyznačením
dotčených plateb, případně fotokopie pokladních dokladů prokazujících výplatu stipendia
v hotovosti
3. avízo v případě vratky nevyčerpané dotace

V …………………..…dne ……………………………..

…………..………………………………..
Razítko, podpis
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bod 11.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 048/6Z/2017

Dotační program „Dobrá střední škola Ústeckého kraje 2017/2018
nezřizovaná Ústeckým krajem“

bod 11.3 příloha 1

Dotační program
„Dobrá střední škola v Ústeckém kraji
2017/2018 – nezřizovaná Ústeckým krajem“
Program „Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 – nezřizovaná Ústeckým krajem“
(dále jen „program“) je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. ……………….. ke dni ………………...
Program se podpůrně řídí „Zásadami pro poskytování účelových dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016. Podle čl. XVI.
bod 1) Zásad liší-li se schválené podmínky programu od Zásad, jedná se o ustanovení
speciální a mají přednost.
Program je zařazen do oblasti dle čl. I. bod 2) písm. a) Zásad: „věda a vzdělávání“.
Nedílnou součástí vyhlášení tohoto dotačního programu jsou pravidla soutěže, které jsou
přílohou č. 5.

I.

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Dotaci lze použít na zlepšení materiálních vzdělávacích podmínek žáků, další vzdělávání
pedagogických pracovníků, finanční odměnu pedagogických pracovníků školy (lze použít
maximálně 15% z celkové výše dotace).

II.

Důvod vyhlášení soutěže, záměr

Žáci středních škol dlouhodobě vykazují neuspokojivé výsledky ve vzdělávání ve srovnání
s žáky jiných krajů ČR, cílem soutěže je motivovat školy k většímu zapojení do práce s žáky
a zároveň prostřednictvím soutěživosti motivovat žáky k vyšším výkonům.

III.

Forma dotace

Dotace je neinvestiční.
Dotace poskytnuté dle tohoto dotačního programu jsou slučitelné s podporou ve smyslu
článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.
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IV.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu
na podporu stanoveného účelu

Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 600 000,- Kč

V.

Maximální výše dotace, kritéria pro stanovení výše dotace

Maximální výše dotace pro jednoho žadatele, činí 300 000,- Kč. Kritériem pro stanovení výše
dotace je umístění v soutěži dle přílohy č. 5 tohoto programu.
1. místo
2. místo
3. místo

VI.

300 000,- Kč
200 000,- Kč
100 000,- Kč

Okruh způsobilých žadatelů

Žadatelem o dotaci může být pouze střední škola zapsaná do rejstříku škol a školských
zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se sídlem na území
Ústeckého kraje, kterou nezřizuje Ústecký kraj a která se umístila na 1. – 3. místě v soutěži.
Škola musí mít podanou přihlášku do soutěže ve stanovém termínu, viz pravidla soutěže.

VII.

Předkládání žádostí o dotaci

Žadatel doručuje žádost o dotaci (dále jen „žádost“) na předepsaném formuláři (vzor žádosti
je přílohou tohoto programu).
K vyplněné žádosti budou připojeny následující přílohy:
1) U právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o Dotaci (např.
výpis z rejstříku škol) a to v kopii;
2) 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;
3) Čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
Kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování
v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty
a to v originále;
4) Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost), a to v kopii;
5) Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) k číslu účtu
uvedenému v žádosti o Dotaci, a to v kopii;
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
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orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále.
Žádost je možno podat:
a) písemně - poštou
b) písemně - osobním doručením na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje
c) e-mailem
se
zaručeným
elektronickým
podpisem
na
adresu
epodatelna@kr-ustecky.cz nebo datovou zprávou do datové schránky (ID: t9zbsva)
Je-li žádost doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje,
musí být v zalepené obálce označené:
a) „NEOTVÍRAT“
b) názvem dotačního programu,
c) plným názvem žadatele a jeho adresou.
Rozhodující je datum přijetí podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Adresa pro doručení žádosti:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

VIII.

Lhůta pro podání žádosti

Žádost o dotaci lze podávat od 10. 7. 2018 do 17. 7. 2018.
Informace o celkovém umístění škol zapojených do soutěže budou uveřejněny na webových
stránkách Ústeckého kraje do 10. 7. 2018.
Pro podání žádosti je rozhodující razítko přijetí podatelnou Krajského úřadu. Na později
zaslané žádosti nebude brán zřetel.

IX.

Kritéria pro hodnocení žádosti

Za řádně a včas podanou žádost se považuje žádost doručená ve lhůtách stanovených v
tomto programu a se všemi povinnými přílohami.
Kritériem pro hodnocení bude umístění školy v soutěži na základě celkového počtu získaných
bodů. Žádost o dotaci, která nebude splňovat podmínky tohoto programu, bude vyřazena
z procesu hodnocení bez nároku na udělení dotace.
V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí vyzve příslušný odbor žadatele
k odstranění nedostatku 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.
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Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti neodstraní, bude tato žádost
vyřazena.

X.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

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

XI.

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 žádosti.

XII.

Podmínky pro poskytnutí dotace
1. Střední škola zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení, se sídlem na území
Ústeckého kraje, kterou nezřizuje Ústecký kraj a která podala přihlášku do soutěže
ve stanoveném termínu v souladu s pravidly soutěže, a to nejpozději do 31. 10. 2017.
2. Dodržení pravidel soutěže dle přílohy č. 5 tohoto programu.
3. Žadatel musí vyplnit žádost o dotaci v elektronické podobě, která je dostupná na
webových stránkách Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz) /Dotace a granty/Školství,
mládež a tělovýchova/Dotační program „Dobrá střední škola v Ústeckém kraji
2017/2018 – nezřizovaná Ústeckým krajem“. Žadatel předloží žádost o dotaci
v souladu s čl. VII tohoto programu.

XIII.

Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace

Do 31. 1. 2019 od vyplacení dotace příjemci je příjemce povinen předložit poskytovateli
závěrečnou zprávu, která bude obsahovat celkové zhodnocení realizace programu a přínos
pro cílovou skupinu. V rámci závěrečné zprávy je příjemce dotace povinen předložit i
finanční vypořádání dotace.
Vzor finančního vypořádání dotace je součástí programu a bude zveřejněn na webových
stránkách kraje.
Nejpozději do 31. 1. 2019 je příjemce povinen vrátit nepoužité finanční prostředky na účet
poskytovatele, z něhož byla dotace poskytnuta a předat poskytovateli přehled
o prostředcích vrácených do rozpočtu poskytovatele.
Zapojením do programu nevzniká na dotaci právní nárok.
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XIV.

Konzultační místo

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem - Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy (budova B)
Kontaktní osoba:
Bc. Michaela Soukupová, DiS., e-mail: soukupova.m@kr-ustecky.cz; telefon: 475 657 420.
Přílohy:
1. Žádost o poskytnutí dotace
2. Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
3. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace
4. Přihláška do soutěže
5. Pravidla soutěže
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Dotační program „ Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018
– nezřizovaná Ústeckým kraje“
Soutěž je vyhlášena jako součást aktualizace Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních
školách v Ústeckém kraji, kterou schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením číslo …. dne …..

Rámcovépodmínkysoutěže proškolní rok 2017/2018

o

Soutěž je pro školní rok 2017/2018 vyhlášena v … 2017.

o

Platnost doložených podkladů pro bodování (diplomy, smlouvy atd.) je stanovena od 1. 9. 2017
do 30. 6. 2018. Podklady za 1. pololetí (tj. od 1. 9. 2017 do 31. 1. 2018) – zejména výsledky ve
vzdělávání, soutěže, vzdělávací kurzy a přednášky se na KÚ zasílají průběžně, nejpozději však do
28. 2. 2018 (rozhodující je razítko podací pošty). Podklady za 2. pololetí (za období od 1. 2. 2018
do 30. 4. 2018) – zejména soutěže, vzdělávací kurzy a přednášky, spolupráce se zaměstnavateli
se na KÚ zasílají průběžně, nejpozději však do 31. 5. 2018 (rozhodující je razítko podací pošty).
Zbývající část podkladů za 2. pololetí (tj. od 30. 4. 2018 do 30. 6. 2018) se na KÚ zasílají
nejpozději do 30. 6. 2018 (rozhodující je razítko podací pošty). Na později zaslané dokumenty
nebude brán zřetel.

o

Soutěž se uzavírá k 30. 6. 2018.

o

Po skončení a vyhodnocení Dotačního programu „Dobrá střední škola v Ústeckém kraji
2017/2018 – nezřizovaná Ústeckým krajem“ budou výsledky a podklady předloženy Radě
Ústeckého kraje a Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.

o

Rada Ústeckého kraje a Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne, zda předložené výsledky jsou
v souladu s vyhlášeným Dotačním programem a zda umístěné školy mohou obdržet finanční
odměnu.

o

Vyhlášení vítěze proběhne nejpozději do konce října 2018.

o

Případné náklady spojené s účastí v soutěži hradí zúčastněná škola.

o

Podklady, na základě kterých bude škola požadovat připsání bodů, budou doloženy na
CD/DVD spolu s jednoduchou tabulkou v dokumentu Word, nebo Excel s očíslovaným
seznamem a krátkým popisem k jednotlivým položkám a navrhovaným počtem bodů
(případně dalším relevantním komentářem).
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Přihlášenídosoutěže
o

Přihlášku do soutěže je možno zaslat do 31. 10. 2017.

o

Účast v soutěži je dobrovolná.

o

Do soutěže se mohou přihlásit pouze střední školy se sídlem na území Ústeckého kraje, které
nezřizuje Ústecký kraj.

Pravidlasoutěže veškolnímroce 2017/2018
V soutěži jsou bodově ohodnoceny následující disciplíny/kategorie:
1. Výsledky ve vzdělávání
Hodnotí se:
a) podíl žáků s vyznamenáním (denní formy studia) v běžných ročnících za každé pololetí
počet bodů: 10 bodů za každé 1%
b) podíl žáků s vyznamenáním (denní formy studia) u maturit a závěrečných zkoušek
počet bodů: 20 bodů za každého žáka
Způsob doložení: třídní výkaz, popř. seznam ve formě třída-počet žáků s vyznamenáním – podepsaný
ředitelem školy. Celkový počet žáků - vychází se v 1. pololetí ze sběru dat do školní matriky M 8/2017
a v 2. pololetí M 8A/2018 (denní forma studia).
2. Soutěže
Hodnotí se:
a) umístění v soutěži

Okresní kolo
Krajské kolo
Celostátní kolo
Mezinárodní

3. místo
30 b
40 b
50 b
150 b

2. místo
40 b
50 b
60 b
200 b

1. místo
50 b
60 b
70 b
250 b

Pouhá účast v soutěži není bodově ohodnocena.
b) pořadatelství soutěží
pořadatelství okresního kola soutěže (50 bodů), krajského kola (100 bodů), celostátního kola (150
bodů).
Hodnotí se zejména: olympiády, středoškolská odborná činnost, vědomostní soutěže, odborné
profesní soutěže apod. Naopak se nehodnotí sportovní a umělecké soutěže, online soutěže
(soutěže typu přírodovědný klokan apod.)
Způsob doložení: Očíslované, naskenované diplomy, výsledkové listiny. Dále musí být zřejmé, o
jaké kolo soutěže se jedná. Pokud nebude z objektivních důvodů možné zajistit výsledkovou
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listinu, nebo jiný relevantní podklad, doloží škola jmenný seznam žáků včetně názvu soutěže, kola,
umístění, příp. dalších informací důležitých pro připsání bodů, který bude podepsán ředitelem
školy.
Pro přehlednější kontrolu vyplní škola připravenou tabulku, dostupnou na webových stránkách
soutěže.

3. Spolupráce s VŠ a jinými vzdělávacími institucemi
Ohodnoceny jsou:
a) počet studentů VŠ absolvující na SŠ odbornou praxi
b) jiné formy spolupráce, z obsahu smlouvy, musí být zřejmý přínos pro žáky školy v oblasti
vzdělávání.
počet bodů: 30 bodů za každou smlouvu/každého studenta VŠ na praxi
Způsob doložení: smlouva/školou potvrzený počet studentů VŠ na praxi, či jiný relevantní
dokument. V případě, že předmětem spolupráce je pouze zajištění přednášky či exkurze, nelze
bodovat duplicitně v této kategorii a zároveň v kategorii Zajištění vzdělávacích kurzů a exkurzí.
Body budou přidělovány pouze jednou (týká se i ostatních kategorií).
Rozhodný okamžik pro připsání bodů – body budou připsány za smluvní vztahy, které byly
uzavřeny po 30. 6. 2017.
4. Spolupráce se zaměstnavateli
Ohodnoceny jsou spolupráce se zaměstnavateli – počet žáků, kteří ve školním roce 2017/2018
absolvují odbornou praxi u zaměstnavatelů. Počet žáků na praxi se započítává za celý školní rok,
nikoliv za pololetí tzn., že každý žák může být započítaný pouze jednou.
počet bodů: 20 bodů za každého žáka
Způsob doložení: Očíslovaný seznam smluvních partnerů (zaměstnavatelů) včetně prohlášení
deklarující spolupráci ve školním roce 2017/2018 a uvedení skutečného počtu žáků, kteří u
jednotlivých zaměstnavatelů absolvují odbornou praxi, popř. naskenované smlouvy.
5. Zajištění vzdělávacích kurzů a přednášek
Ohodnoceno je:
a) zajištění vzdělávacích kurzů - nad rámec běžné výuky (jedná se o kurzy, na základě nichž žáci
obdrží certifikát či osvědčení) Adaptační ani sportovní kurzy se do soutěže nezapočítávají.
počet bodů: 10 bodů za zúčastněného žáka, a to v případě jednodenního i vícedenního kurzu.
způsob doložení: presenční listina + kopie osvědčení + krátká zpráva, popř. scan z třídní knihy
b) zajištění přednášky – přednáška musí mít přímý vztah k vyučovaným oborům
počet bodů: 20 bodů /účast do 25 žáků
30 bodů/účast 26 – 50 žáků
40 bodů/účast 51 – 75 žáků
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50 bodů/účast 76 – 100 žáků
60 bodů/účast 101 – 125 žáků
70 bodů/účast 125 – 150 žáků
80 bodů/účast 151 a více žáků
pozn.: stejné přednášky, byť by se konaly v různé hodiny či dny, budou bodovány pouze
jednou, podle celkového počtu zúčastněných
způsob doložení: čestné prohlášení, včetně krátké zprávy + presenční listina + seznam
zúčastněných žáků podepsaný ředitelem školy, popř. scan z třídní knihy.
6. Vydavatelská činnost
Ohodnoceno je:
a) vydání odborné publikace (učebnice, skripta) pro potřeby školního vyučování konkrétní školy.
Publikace musí být vydána ve školním roce 2017/2018, nemusí mít schvalovací doložku
MŠMT, musí však být v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. § 27, odst. 2. Publikace nemusí
být vydána oficiálním vydavatelem. Vydání publikace v rámci projektu (např. OPVK) není
bodově ohodnoceno
počet bodů: 100
způsob doložení: scan úvodní strany a obsahu (musí být viditelné datum vydání), popř.
elektronická verze publikace (PDF).
b) vydání pracovního sešitu pro potřeby školního vyučování, pracovní sešit musí být vydán ve
školním roce 2017/2018
počet bodů: 30
Způsob doložení: scan úvodní strany a obsahu (musí být viditelné datum vydání), popř.
elektronická verze pracovního sešitu.

7. Projektová činnost
Ohodnocena je bezproblémová realizace a ukončení projektu. Interní školní projekty nejsou v této
disciplíně bodově ohodnoceny. Bodově ohodnoceny jsou zejména projekty financované z ESF, MŠMT
projekty z programu celoživotního učení apod. Níže uvedené body jsou přidělovány příjemci
projektu.
a) projekt s rozpočtem do 100 tis.
počet bodů: 60 bodů za ukončený projekt
b) projekt s rozpočtem 100 – 500 tis.
počet bodů: 100 bodů za ukončený projekt
c) projekt s rozpočtem nad 500 tis.
počet bodů: 200 za ukončený projekt
Způsob doložení: oficiální závěrečná zpráva projektu.
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Dotační program „Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 – nezřizovaná Ústeckým krajem“
8. Vnitřní motivační nástroje pro pedagogy
Hodnotící systém motivující pedagogy k většímu zapojení do práce s žáky
počet bodů:
a) 100 bodů za zavedení takového nástroje v aktuálním ročníku soutěže
b) 70 bodů za existenci takového nástroje v aktuálním ročníku soutěže
Způsob doložení: doložení celého dokumentu v elektronické podobě.
Pozn.: Hodnotící systém pro pedagogy se započítává za celý školní rok, nikoliv za pololetí.
Hodnoceníavýsledky
o

Výsledný počet bodů za celý školní rok 2017/2018 bude v rámci hodnocení vynásoben
následujícími koeficienty, podle počtu žáků denního studila příslušné školy (dle dat ze školní
matriky M8A):
Počet žáků
do 300
301 – 450
451 – 600
601 – 750
751 - 900
901 - 1050
1051 - 1200
1201 - 1350
1351 - 1500
1501 - 1650

o

Koeficient
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1

Finančně oceněno bude 1. – 3. místo takto:
Umístění
1. místo
2. místo
3. místo
Celkem

Výše odměny v Kč
300 000
200 000
100 000
600 000

Odměnu lze použít na:
-

Zlepšení materiálních vzdělávacích podmínek žáků;
Další vzdělání pedagogických pracovníků;
Finanční odměnu pedagogickým pracovníkům školy - tímto způsobem lze použít maximálně
15% z celkové získané částky.

Zpracoval: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
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bod 11.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 049/6Z/2017

bod 11.4 příloha 1

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:
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz / 475 657 212
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:
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
k realizaci programu „Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 – nezřizována
Ústeckým krajem“
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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.

Poskytnutí dotace organizaci, která není zřizována obcí – varianta č. 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
31. 12. 2018.
Poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce – varianta č. 2
Poskytovatel
v souladu
s usnesením
Rady/Zastupitelstva
Ústeckého
kraje
č. ……….. ze dne ……….. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční účelovou
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) ………….

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne …….. Žádost je
přílohou této smlouvy.

3.

Dotace je poskytnuta k realizaci programu „Dobrá střední škola v Ústeckém kraji
2017/2018 – nezřizována Ústeckým kraje“ v souladu s čl. II., odst. 1 smlouvy (dále jen
„Program“).

4.

Poskytnutá dotace je slučitelnou podporou ve smyslu
o fungování Evropské unie.

článku 107 Smlouvy

Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem zlepšení
materiálních vzdělávacích podmínek žáků, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
finanční odměny pedagogických pracovníků školy v rámci dotačního programu „Dobrá
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střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 – nezřizována Ústeckým krajem“ (dále jen
„Program). Výše dotace je stanovena v souladu s bodem V. vyhlášení programu.
2. Doba, v níž má být dosaženo účelu, je stanovena do 31. 12. 2018. 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 účelem poskytnutí dotace a vzniklých v době
od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 (účinnost uznatelných nákladů).
Uznatelný náklad je náklad střední školy použitý v souladu s bodem I. vyhlášení programu,
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,
platy 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 / na účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy do 30 ti
dnů ode dne uzavření této smlouvy.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
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4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků 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.
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 31. 1. 2019. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční
vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín předložení zprávy o
finančním vypořádání dotace na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen.

I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

přehled nákladů hrazených z poskytnuté neinvestiční dotace,

-

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

-

přínos programu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele.

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách týkajících se tohoto
smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta, současně s předložením závěrečné zprávy o finančním vypořádání dotace.
10. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
11. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí
o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
12. 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.
13. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
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Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona
č. 250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že
neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení
s odvodem
ve
výši
stanovené
platnými
právními
předpisy
a touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo finanční
vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení výzvy
poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné,
bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté
dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou –
výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou –
výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí
3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí
6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %.
f)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – výše
odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají. 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
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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 ode dne jejího doručení příjemci.
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.

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.

4.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele umístěním aktivního odkazu
www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách souvisejících s konáním akce realizací
programu, a to nejméně po dobu jednoho roku.
Článek VII.
Ostatní ujednání
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1. Varianta č. 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. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
uzavření. (Pozn.: Použije se u smlouvy, která je zveřejňována pouze na úřední desce)
Varianta č. 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí
s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly
znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své
straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. 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:
……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv. (Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je uveřejňována
v registru smluv)
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 každá
ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
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

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost
Příloha č. 2 – Dotační program
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bod 11.4 priloha 2.pdf k usnesení č. 049/6Z/2017

bod 11.4 příloha 2

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 jako „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje
waicova.d@kr-ustecky.cz / 475 657 212
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
882733379/0800

(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce (název)
Sídlo:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
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
k realizaci programu „Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol ve školním roce
2017/2018“
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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.

Varianta č. 1 - Poskytnutí dotace organizaci, která není zřizována obcí
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……..…..
ze dne ………. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční účelovou dotaci ve výši
…………. Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) ……..
Varianta č. 2 - Poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……….. ze
dne ……….. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční účelovou 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) ………….

2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne …….Žádost je
přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Dotace je poskytnuta na výplatu příspěvku na dojíždění žákům střední školy (příjemce)
za 1. pololetí / 2. pololetí školního roku 2017/2018.
4. Poskytnutá dotace je slučitelnou podporou 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 výplaty
příspěvku na dojíždění žákům střední školy (příjemce) v rámci dotačního programu
„Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol ve školním roce 2017/2018“ (dále jen
„program“). Výše dotace je stanovena v souladu s bodem VI. programu. Program je
přílohou č. 2. této smlouvy.
2. Doba, v níž má být dosaženo účelu, je stanovena do 60 dnů od obdržení dotace. Pro
příjemce dotace je tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s účelem poskytnutí dotace a vzniklých v době
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od 4. 9. 2017 do 31. 1. 2018 (v případě 1. pololetí školního roku 2017/2018) / od 1. 2.
2018 do 29. 6. 2018 (v případě 2. pololetí školního roku 2017/2018) (účinnost
uznatelných nákladů).
Uznatelný náklad je náklad střední školy na poskytnutí příspěvku na dojíždění v souladu
s uvedenými kritérii dle čl. VII. programu, 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.
Jiné náklady jsou považovány za neuznatelné.
4. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy / na účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy
do 30 ti dnů ode dne uzavření této smlouvy.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci pouze k účelu, pro který byla dotace poskytnuta, a v souladu
s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
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.
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 zprávu o finančním vypořádání dotace, a to do 60 dnů
od obdržení dotace. Ze závažných důvodů může být termín předložení zprávy o
finančním vypořádání dotace na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen.
Zpráva o finančním vypořádání dotace musí obsahovat:
-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

celkové zhodnocení,

-

přehled nákladů hrazených z poskytnuté neinvestiční dotace,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

-

fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají výplatu příspěvku
na dojíždění, s vyznačením dotčených plateb, případně fotokopie pokladních
dokladů prokazujících výplatu příspěvku na dojíždění v hotovosti.
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6. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta, současně s předložením zprávy o finančním vypořádání dotace.
7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence, školní
matriky, třídních knih. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení
realizace programu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách, týkajících se tohoto
smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce.
9. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
10. 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.
11. 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 zprávu o finančním vypořádání dotace v termínu stanoveném
ve smlouvě, ale zpráva o finančním vypořádání dotace nebude obsahovat všechny
náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení rozpočtové kázně až v
případě, že nedoplní neúplnou zprávu o finančním vypořádání dotace 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 finančního vypořádání do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %,
b) předložení finančního vypořádání do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %,
c) předložení doplněného finančního vypořádání do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %,
d) předložení doplněného finančního vypořádání 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 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. 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 ode dne jejího doručení příjemci.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o realizaci programu
uvést fakt, že realizace programu byla podpořena Ústeckým krajem (poskytovatelem).
2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že program podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy výslovně
prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3. 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.
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4. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele umístěním aktivního odkazu www.krustecky.cz na internetových stránkách souvisejících s realizací programu, a to nejméně
po dobu 1 roku.
Článek VII.
Ostatní ujednání
1. Varianta 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. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
(Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem, která
je zveřejňována pouze na úřední desce)
Varianta 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv,
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. 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: ……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv. (Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je
uveřejňována v registru smluv)
Varianta 3 - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.: U
smluv do 50 000,- Kč)
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve ….. vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží ………vyhotovení.
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

Příjemce
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Přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
Příloha č. 2 - Dotační program Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol ve školním
roce 2017/2018
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bod 11.4 priloha 3.pdf k usnesení č. 049/6Z/2017

bod 11.4 příloha 3

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 jako „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje
waicova.d@kr-ustecky.cz / 475 657 212
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
882733379/0800

(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce (název)
Sídlo:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
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
k realizaci programu „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech
vzdělání ve školním roce 2017/2018“
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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.

Varianta č. 1 - Poskytnutí dotace organizaci, která není zřizována obcí
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……..…..
ze dne ………. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční účelovou dotaci ve výši
…………. Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) …………
Varianta č. 2 - Poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……….. ze
dne ……….. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční účelovou 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) ………

2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne …….Žádost je
přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Dotace je poskytnuta na výplatu stipendia žákům střední školy (příjemce) za 1. pololetí /
2. pololetí školního roku 2017/2018.
4. Poskytnutá dotace je slučitelnou podporou 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 výplaty
stipendia žákům střední školy (příjemce) v rámci dotačního programu „Stipendium pro
žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 2017/2018“ (dále jen
„program“). Výše dotace je stanovena v souladu s bodem VI. programu. Program je
přílohou č. 2. této smlouvy.
2. Doba, v níž má být dosaženo účelu, je stanovena do 60 dnů od obdržení dotace. Pro
příjemce dotace je tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s účelem poskytnutí dotace a vzniklých v době
od 4. 9. 2017 do 31. 1. 2018 (v případě 1. pololetí školního roku 2017/2018) / od 1. 2.
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2018 do 29. 6. 2018 (v případě 2. pololetí školního roku 2017/2018) (účinnost
uznatelných nákladů).
Uznatelný náklad je náklad střední školy na poskytnutí stipendia v souladu s uvedenými
kritérii dle čl. VII. programu, 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.
Jiné náklady jsou považovány za neuznatelné.
4. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy / na účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy
do 30 ti dnů ode dne uzavření této smlouvy.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci pouze k účelu, pro který byla dotace poskytnuta, a v souladu
s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
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.
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 zprávu o finančním vypořádání dotace, a to do 60 dnů
od obdržení dotace. Ze závažných důvodů může být termín předložení zprávy o
finančním vypořádání dotace na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen.
Zpráva o finančním vypořádání dotace musí obsahovat:
-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace uvedené na 1. straně smlouvy,

-

celkové zhodnocení,

-

přehled výdajů hrazených z poskytnuté neinvestiční dotace,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

-

fotokopie všech výpisů z bankovního účtu, které dokládají výplatu stipendia,
s vyznačením dotčených plateb, případně fotokopie pokladních dokladů
prokazujících výplatu stipendia v hotovosti.
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6. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta, současně s předložením zprávy o finančním vypořádání dotace.
7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence, školní
matriky, třídních knih. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení
realizace programu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách, týkajících se
identifikace příjemce nebo realizace účelu.
9. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
10. 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.
11. 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 zprávu o finančním vypořádání dotace v termínu stanoveném
ve smlouvě, ale zpráva o finančním vypořádání dotace nebude obsahovat všechny
náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení rozpočtové kázně až v
případě, že nedoplní neúplnou zprávu o finančním vypořádání dotace 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 finančního vypořádání do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %,
b) předložení finančního vypořádání do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %,
c) předložení doplněného finančního vypořádání do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %,
d) předložení doplněného finančního vypořádání 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 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. 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 ode dne jejího doručení příjemci.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v
§ 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o realizaci programu
uvést fakt, že realizace programu byla podpořena 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. 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.
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4. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele umístěním aktivního odkazu www.krustecky.cz na internetových stránkách souvisejících s realizací programu, a to nejméně
po dobu 1 roku.
Článek VII.
Ostatní ujednání
1. Varianta 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. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
(Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem, která
je zveřejňována pouze na úřední desce)
Varianta 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv,
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. 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: ……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv. (Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je
uveřejňována v registru smluv)
Varianta 3 - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.: U
smluv do 50 000,- Kč)
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve ….. vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží ………vyhotovení.
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

Příjemce

Přílohy:

strana 6 / 7

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
Příloha č. 2 - Dotační program Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech
vzdělání ve školním roce 2017/2018

strana 7 / 7

bod 11.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 051/6Z/2017

bod 11.6 příloha 1

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.41
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 107/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
se sídlem v Chomutově, Na Průhoně 4800, PSČ: 430 03, IČO: 41324641
(dále jen organizace)
ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001,
a ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/28/2002 ze dne 13. 3. 2002,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5),
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. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 169/103/2004 ze dne 1.9.2004 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 62/13R/2005 ze dne 15.6.2005 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/19R/2005 ze dne 17. 10.2005 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/23R/2005 ze dne 7. 12.2005 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/46R/2006 ze dne 28.6.2006,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/66R/2006 ze dne 6.12.2006 (dodatek č. 15),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/85R/2007 ze dne 13.6.2007 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/94R/2007 ze dne 24.10.2007 (dodatek č. 18),
úplné znění ze dne 7.1.2008,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/10R/2009 ze dne 11.2.2009 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/18R/2009 ze dne 3.6.2009 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 25),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/83R/2011 ze dne 24.8.2011 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 29),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/116R/2012 ze dne 1.11.2012 (dodatek č. 32),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 34),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 35),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 36),
úplné znění ze dne 7.1.2014,

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 37),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 38),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 39),
úplné znění ze dne 9.1.2017,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 40)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2017 ze dne 26. června 2017 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
Článek VIII. „Doplňkové činnosti organizace“, odst. 4 po změně zní:
„4. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:
a) Zednictví
b) Truhlářství, podlahářství
c) Klempířství a oprava karoserií
d) Pokrývačství, tesařství
e) Malířství, lakýrnictví a natěračství
f) Vodoinstalatérství, topenářství
g) Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
h) Zámečnictví, nástrojařství
i) Hostinská činnost
j) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
k) Opravy silničních vozidel
l) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
m) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- výroba a opravy čalounických výrobků
- velkoobchod a maloobchod
- zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
- ubytovací služby
- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 26. června 2017.
V Ústí nad Labem dne 26. června 2017.

Mgr. Bc. Petr Šmíd
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

bod 11.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 052/6Z/2017

bod 11.7 příloha 1

Stipendijní program Ústeckého kraje
14. ročník od akademického roku 2017/2018
Ústecký kraj se dlouhodobě vyznačuje nepříznivou vzdělanostní strukturou obyvatel, je zde vysoký podíl
osob s nejnižším stupněm dosaženého vzdělání. Nízká vzdělanost populace je jednou z příčin, proč
kraj vykazuje dlouhodobě vysokou nezaměstnanost, zejména v oblastech procházejících
restrukturalizací průmyslu a těžby hnědého uhlí.
Program rozvoje Ústeckého kraje stanovil priority orientované na ekonomický rozvoj, rozvoj lidských
zdrojů, sociální péči, zdravotnictví, trh práce, rozvoj zemědělství a venkova, na revitalizaci, ochranu
životního prostředí a rozvoj infrastruktury. Skutečné změny mohou realizovat pouze kvalitně připravení
lidé, proto je rozvoj lidských zdrojů významnou, neopomenutelnou a integrující součástí priorit kraje.
Aby byly postupně odbourávány slabé stránky rozvoje lidských zdrojů, mezi které patří mimo jiné
nevyhovující vzdělanostní a kvalifikační struktura obyvatelstva, tedy i nízké procento vysokoškolsky
vzdělaných lidí, vypisuje Ústecký kraj stipendia pro studenty vysokých škol.
Stipendijní program Ústeckého kraje (dále jen „Program“) představuje souhrn pravidel
(podmínek) pro zařazení studenta do Programu a pro poskytování stipendia. Stipendium
Ústeckého kraje (dále jen „Stipendium“) je určeno studentům prezenčního studia na vysokých
školách v České republice, studujícím studijní programy akreditované ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR.
Pro účely tohoto Programu je:
A.

Žadatelem student dosud nezařazený do Programu

B.

Studentem student již zařazený do Programu

C.

Absolventem student, který úspěšně ukončil vysokoškolské studium – viz ustanovení § 55
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

D.

Stipendiem částka ve výši stanovené Programem určená k úhradě nákladů Studenta
souvisejících s jeho studiem, které je poskytováno na akademický rok, ve kterém Žadatel nebo
Student podá žádost, nikoliv tedy zpětně za absolvovaný ročník. Zároveň se jedná o dotaci
poskytnutou z rozpočtu Ústeckého kraje na stanovený účel.

E.

Závazkem závazek Studenta bezprostředně po řádném ukončení studia pracovat nebo podnikat
na území Ústeckého kraje právě tolik kalendářních let, na kolik akademických roků mu bylo
poskytnuto Stipendium v částce á 20 000,- Kč

F.

Smlouvou Smlouva o zařazení do stipendijního programu a o poskytnutí neinvestiční dotace

G.

Zákonem č. 250/2000 Sb., zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Článek I.
Základní podmínky Programu

1. Žadatel o Stipendium musí mít trvalé bydliště na území České republiky.
2. Stipendium bude poskytováno maximálně po dobu standardní doby studia prvního zvoleného
magisterského studijního programu (viz ustanovení § 46 odst. 2 věty druhé zákona) nebo prvního
zvoleného bakalářského studijního programu (viz ustanovení § 45 odst. 2 zákona) a prvního
zvoleného magisterského studijního programu bezprostředně navazujícího na bakalářský (viz
ustanovení § 46 odst. 2 věty první zákona).
3. Žadatel o Stipendium musí být studentem prezenčního studia vysoké školy a absolventem prvního
nebo vyššího ročníku studia, v případě navazujícího magisterského studia musí být absolventem
posledního ročníku bakalářského studia.
4. Základní podmínkou pro poskytnutí Stipendia je studijní průměr za poslední absolvovaný ročník.
Průměr nesmí překročit hodnotu 1,8.
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5. Žádost o Stipendium musí být podána nejdéle k 5. říjnu daného kalendářního roku na Krajský
úřad Ústeckého kraje (dále jen KÚ ÚK), odbor školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen odbor SMT
KÚ ÚK), Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
6. Žadateli, se kterým bude uzavřena Smlouva, vznikne na jejím základě právo na poskytnutí prvního
Stipendia, současně je okamžikem účinnosti Smlouvy zařazen v Programu. Studentu zařazenému
v Programu vzniká podmíněné právo na další Stipendia po dobu stanovenou v článku I. bodu 2.
Poskytování dalšího Stipendia pro příslušný akademický rok je podmíněno splněním jednotlivých
podmínek uvedených v tomto Programu. Podmínky jsou uvedeny v článku I. v bodech 1., 3., 4., 5.
a 7., v článku II. a dále v čl. V. v bodech 2. až 4. tohoto Programu.
7. Studentovi již zařazenému do Programu může být Stipendium v následujících letech nadále
přiznáno pouze v případě, že si každoročně podá řádnou žádost dle čl. II. tohoto Programu a bude
pokračovat v prezenční formě studia:


buď prvního zvoleného magisterského studijního programu (viz ustanovení § 46 odst. 2 věty
druhé zákona), který nenavazuje na bakalářský studijní program



nebo prvního zvoleného bakalářského studijního programu (viz ustanovení § 45 zákona) nebo
prvního zvoleného magisterského studijního programu (viz ustanovení § 46 odst. 2 věty první
zákona), který bezprostředně navazuje na bakalářský studijní program.

8. Studentovi již zařazenému do Programu nemůže být Stipendium v následujících letech nadále
poskytováno v případě, že Student bude pokračovat ve studiu dalšího studijního programu či jiného
a dalšího studijního oboru, než v tom, ve kterém vstoupil do Programu.
9. Stipendium pro jednoho Studenta je stanoveno částkou 20 000,- Kč pro daný akademický rok.
10. Počet Žadatelů, který lze pro daný akademický rok nově zařadit do Programu, je určován Radou
Ústeckého kraje.
11. Stipendium je určeno na úhradu nákladů vzniklých ve spojitosti se studiem na vysoké škole.
12. Na rozhodování ve věcech při zařazování Žadatelů do Programu, poskytování Stipendií a na plnění
Smlouvy se nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
13. Na zařazení Žadatele do Programu a na poskytnutí Stipendia není právní nárok.
14. Stipendium bude poskytováno Studentu převodem na jím určený bankovní účet ve lhůtě do konce
daného kalendářního roku.
Článek II.
Žádost o Stipendium
1. Formulář žádosti o Stipendium je zveřejněn na internetových stránkách Ústeckého kraje
http://www.kr-ustecky.cz
2. Povinnými přílohami žádosti o zařazení do Programu jsou:
a) ověřený doklad o trvalém pobytu na území České republiky (poskytnutí údajů z informačního
systému na základě zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (o evidenci obyvatel)),
b) aktuální potvrzení o studiu na daný akademický rok, které vydá příslušná vysoká škola, ne starší
30 dnů,
c) ověřený doklad prokazující studijní průměr (aritmetický) za poslední absolvovaný akademický
rok (tzn. např. výpis absolvovaných/vykonaných zkoušek apod.),
d) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji a souhlas se zveřejněním informace
o zařazení Žadatele do Programu,
e) prohlášení pravdivosti uváděných údajů.
3. Žádosti včetně povinných příloh se předkládají v originále nebo formou úředně ověřených kopií.
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Článek III.
Zařazení do Programu
1. Žádosti o Stipendium se shromažďují na odboru SMT KÚ ÚK.
2. Odbor SMT KÚ ÚK provede posouzení úplnosti všech obdržených žádostí. Žadatelé, kteří nesplňují
podmínky Programu, nebudou do Programu zařazeni. O svém vyřazení bude takto neúspěšný
Žadatel během měsíce října příslušného kalendářního roku písemně vyrozuměn.
3. Žadatelé, se kterými může být uzavřena Smlouva v příslušném roce, budou vybráni losováním
do 30. 11. každého kalendářního roku. Výsledky losování budou se souhlasem Žadatelů
zveřejněny. Výběr losováním se neuskuteční v případě, že počet Žadatelů, se kterými může být
uzavřena Smlouva, bude menší než Radou Ústeckého kraje stanovený počet Žadatelů, který lze
pro daný akademický rok nově zařadit do Programu (viz článek I. bod 10).
4. Losování Žadatelů, se kterými může být uzavřena Smlouva, probíhá jako veřejné. Žadatelé budou
vyrozuměni o možnosti být přítomni losování.
5. O uzavření Smluv se žadateli rozhoduje Rada Ústeckého kraje.
6. Všichni Žadatelé, jejichž žádosti nebyly vyřazeny, budou o výsledku své žádosti písemně
informováni během měsíce listopadu daného kalendářního roku.
7. Žadatelé, kteří byli vybráni k uzavření Smlouvy, budou odborem SMT KÚ ÚK vyzváni k uzavření
Smlouvy, zpravidla během měsíce listopadu daného kalendářního roku, nejpozději však do 15. 12.
daného kalendářního roku.
8. Žadatelé, kteří budou zařazeni do Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů
a farmaceutů v Ústeckém kraji“, nemohou být zařazeni do tohoto Programu určeného pro
vysokoškolské studenty.
Článek IV.
Posuzování žádostí o další Stipendium Studentů zařazených do Programu
1. Žádosti (viz článek II.) Studentů o další Stipendium se shromažďují na odboru SMT KÚ ÚK.
2. Odbor SMT KÚ ÚK provede kontrolu žádosti z pohledu, zda Student splňuje podmínky Programu
pro poskytnutí dalšího Stipendia. Při nesplnění podmínek Programu odbor SMT KÚ ÚK písemně
vyrozumí Studenta během měsíce listopadu o tom, že mu nebude Stipendium poskytnuto, současně
uvede, jaké podmínky Programu Student nesplnil.
3. Studentu, který splňuje podmínky stanovené Programem pro poskytnutí dalšího Stipendia, bude do
konce daného kalendářního roku zasláno Stipendium převodem na bankovní účet.
Článek V.
Uzavření Smlouvy, závazek Studenta
1. Žadatel, se kterým má být uzavřena Smlouva (viz článek III. bod 3.), uzavře Smlouvu dle dispozic
odboru SMT KÚ ÚK. Za Ústecký kraj uzavírá Smlouvu hejtman/ka nebo osoba jím/jí k tomu
pověřená. Vzor Smlouvy je přílohou tohoto Programu.
2. Podmínkou uzavření Smlouvy ze strany Ústeckého kraje je, že Žadatel přijme bez výhrad ve
Smlouvě obsažené ujednání o závazku Studenta, kterým se Student zavazuje bezprostředně po
řádném ukončení studia pracovat nebo podnikat na území Ústeckého kraje právě tolik kalendářních
let, na kolik akademických roků mu bylo poskytnuto Stipendium v částce 20 000,- Kč (Závazek).
Součástí Smlouvy je rovněž ujednání o tom, že v případě porušení Závazku dle tohoto Programu
se Student zavazuje vrátit poskytnuté Stipendium za každý akademický rok, na které Stipendium
v rámci Programu obdržel. Do povinné doby pracovat nebo podnikat na území Ústeckého kraje se
nezapočítává mateřská a rodičovská dovolená a doba zařazení v evidenci uchazečů o zaměstnání
na úřadu práce.
3. Lhůta ke splnění této povinnosti se stanovuje na dobu maximálně 10 let ode dne úspěšného
ukončení studia jako takového. V případě nesplnění této povinnosti v uvedené lhůtě je Absolvent
povinen vrátit poskytnutá Stipendia, která v rámci Programu obdržel anebo jejich poměrnou část dle
délky nesplněného Závazku. Poměrnou část stanoví odbor SMT KÚ ÚK dle již doloženého
a splněného Závazku. O vrácení pouze poměrné části Stipendia rozhoduje Rada Ústeckého kraje.
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4. Právo na poskytnutí Stipendia vzniká pouze za předpokladu existence platné a účinné Smlouvy.
Článek VI.
Finanční vypořádání
Student je povinen do 30 dnů po řádném ukončení akademického ročníku, na který obdržel Stipendium,
předložit Ústeckému kraji čestné prohlášení, že Stipendium, které obdržel pro daný akademický rok,
použil výhradně pro účely financování studia v daném akademickém roce a nákladů s ním spojených a
dále originál potvrzení o absolvování daného ročníku v daném akademickém roce, ne starší 30 dnů.
Nepředložení finančního vypořádání dotace ve stanovené lhůtě je porušením rozpočtové kázně dle §
22 zákona č. 250/2000 Sb.
Článek VII.
Povinnosti Absolventů po ukončení studia
1. Absolvent po řádném ukončení studia neprodleně předloží odboru SMT KÚ ÚK doklad o ukončení
studia (viz ustanovení § 55 odst. 2 zákona) – vysokoškolský/vysokoškolské diplom/diplomy (včetně
jejich dodatků), který/které získal na základě absolvování studia, na které mu bylo poskytnuto
Stipendium, nejpozději však do 30 dnů po ukončení studia nebo po promoci, a to v originální formě
nebo formou úředně ověřené kopie.
2. Absolvent k doložení plnění svého Závazku dokládá neprodleně odboru SMT KÚ ÚK, nejpozději do
6 měsíců po řádném ukončení studia, příslušné dokumenty o závislé (výkon práce pro
zaměstnavatele) nebo samostatné (podnikání) výdělečné činnosti, nejpozději však do 30 dnů ode
dne zahájení takové činnosti. Dokumenty dokládá k nahlédnutí v originální formě nebo formou
úředně ověřených kopií. Plnění Závazku Absolvent dokládá průběžně (při každé změně oproti již
doloženému stavu) po celou dobu trvání Závazku. V následujících letech dokládá Absolvent plnění
svého Závazku vždy k 31. 1. daného kalendářního roku při závislé výdělečné činnosti nebo
každoročně do 30 dnů po termínu podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok u
příslušného správce daně. Závazek je Absolventem plněn při závislé činnosti (pracovněprávní vztah
podle zákoníku práce nebo předpisů zákoník práce nahrazujících) je-li závislá činnost vykonávána
jako tzv. hlavní pracovněprávní poměr. Závazek je plněn, je-li z dokladů patrno, že místo výkonu
závislé nebo samostatné výdělečné činnosti je na území Ústeckého kraje.
3. Absolvent neprodleně písemně informuje odbor SMT KÚ ÚK o veškerých změnách svých
identifikačních údajů (např. změna příjmení, změna trvalého bydliště, změna telefonních
a elektronických kontaktů, aj.), nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, a to po
celou dobu trvání svého závazku vůči Ústeckému kraji.
4. Absolvent, který nedoloží v průběhu doby, po kterou mu trvá Závazek, že místo výkonu jeho závislé
nebo samostatné výdělečné činnosti je/bylo výhradně na území Ústeckého kraje, příp. nesplní další
podmínky stanovené Programem a Smlouvou, se dopustí neoprávněného použití peněžních
prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. a je povinen na písemnou výzvu odboru
SMT KÚ ÚK vrátit Ústeckému kraji poskytnutá Stipendia, která obdržel v rámci Programu.
Článek VIII.
Nedokončení studia, přerušení studia
1. Nedokončení vysokoškolského studia
Student neprodleně písemně oznamuje odboru SMT KÚ ÚK nedokončení svého studia, a to
nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení studia (viz ustanovení § 56 zákona). Student je povinen
vrátit Stipendia v jejich celkové obdržené výši na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě dle
instrukcí poskytnutých odborem SMT KÚ ÚK.
2. Nedokončení prvního zvoleného studijního programu a prvního zvoleného studijního oboru
z důvodu změny studijního programu a oboru
Student neprodleně písemně oznamuje odboru SMT KÚ ÚK změnu studijního programu a oboru, a
to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Změnou prvního zvoleného studijního
programu a oboru ztrácí Student své zařazení v Programu. Student je povinen vrátit Stipendia
v jejich celkové obdržené výši na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě dle instrukcí poskytnutých
odborem SMT KÚ ÚK.
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3. Přerušení vysokoškolského studia na dobu delší než jeden rok
Student neprodleně písemně oznamuje odboru SMT KÚ ÚK přerušení studia (viz ustanovení § 54
zákona), a to nejpozději do 30 dnů ode dne přerušení. Okamžikem přerušení studia na dobu delší
než jeden rok ztrácí Student své zařazení v Programu. Student je povinen vrátit Stipendia v jejich
celkové obdržené výši na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě dle instrukcí poskytnutých
odborem SMT KÚ ÚK.
4. Odstranění tvrdosti Programu
Rada Ústeckého kraje může schválit v individuálním případě udělení výjimky a rozhodnout
o prominutí vrátit Stipendia v jejich celkové obdržené výši. Žádost o udělení této výjimky musí být
důvodná a musí být doložena podklady, z nichž vyplývají takové skutečnosti, na základě kterých
bude možné žádosti vyhovět.
Článek IX.
Odložení plnění Závazku
1. Plnění Závazku může být Absolventovi odloženo na základě žádosti o odklad. Žádost musí být
důvodná a doložena příslušnými doklady. Odbor SMT KÚ ÚK rozhodne o žádostech dle bodu
2. písm. c) a d) tohoto článku a ostatní žádosti předloží k odsouhlasení Radě Ústeckého kraje.
O rozhodnutí odboru SMT KÚ ÚK nebo Rady Ústeckého kraje bude Absolvent odborem SMT KÚ
ÚK písemně vyrozuměn.
2. Plnění Závazku může být odloženo na základě žádosti o odklad zejména z těchto důvodů:
a) Po dobu jiného studia druhého a dalšího bakalářského, magisterského nebo doktorského
studijního programu a oboru v prezenční nebo kombinované formě, na které již nelze poskytnout
Stipendium dle ustanovení čl. I., bod 2. Programu a které bezprostředně navazuje na předchozí
ukončené studium. Absolvent je povinen dokládat tuto skutečnost originálem aktuálního
potvrzení o studiu na každý daný akademický rok, nejpozději do 30 dnů po zápise do dalšího
ročníku, a to po celou dobu tohoto studia.
b) Po dobu zahraniční studijní stáže započaté bezprostředně po ukončení vysokoškolského studia
v ČR. Absolvent je povinen trvání zahraniční studijní stáže dokládat příslušným potvrzením,
nejpozději do 30 dnů od počátku každého období, ve kterém se stáž uskutečňuje. Potvrzení musí
být vydané subjektem, který absolventu zahraniční studijní stáž poskytuje. Absolvent
s potvrzením současně předloží originál úředně ověřeného překladu tohoto potvrzení, pokud
bylo vydáno v jiném, než českém jazyce.
c) Po dobu mateřské a rodičovské dovolené. Absolvent je povinen dokládat skutečnost o dni
nástupu na mateřskou a rodičovskou dovolenou, a to nejpozději do 30 dnů po nástupu.
d) Po dobu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Absolvent je povinen
dokládat tuto skutečnost originálem aktuálního potvrzení s vymezením období vedení v této
evidenci, nejpozději do 30 dnů od zaevidování. Změny v evidenci je povinen doložit neprodleně.
Článek X.
Zánik práva na Stipendium pro daný akademický rok
1. Dočasně zaniká právo na Stipendium po dobu jednoletého přerušení studia. O přerušení studia
je Student povinen neprodleně písemně informovat odbor SMT KÚ ÚK, a to nejpozději do 30 dnů
ode dne přerušení.
2. Trvalý zánik práva na Stipendium nastává, když Student k žádosti pro daný akademický rok
nedoloží náležitosti uvedené v článku II. bod 2, popř. nesplní jiné podmínky stanovené tímto
Programem, např. když Student smlouvu ukončí výpovědí – viz čl. XI.

Článek XI.
Ukončení smlouvy
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1. Smlouvu je možno ukončit výpovědí pouze v následujících případech. Student může smlouvu
ukončit výpovědí bez uvedení důvodu pouze do doby řádného ukončení studia ve studijním
programu. Ústecký kraj může ukončit smlouvu výpovědí pouze tehdy, jestliže právo Studenta
na Stipendium trvale zaniklo. Výpověď musí být písemná a doručena druhé smluvní straně.
Smlouva je ukončena okamžikem doručení oznámení o jejím vypovězení na adresu, kterou si strany
Smlouvy specifikují ve Smlouvě. Student po ukončení Smlouvy vrátí již poskytnuté Stipendium v
celkové výši na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě dle instrukcí poskytnutých odborem SMT
KÚ ÚK.
2. Absolvent může ukončit smlouvu výpovědí bez uvedení důvodu. Na základě této výpovědi bude
písemně vyzván odborem SMT KÚ ÚK k vyrovnání svého závazku. Absolvent je povinen vyrovnat
svůj závazek vůči Ústeckému kraji vrácením částky ve výši Stipendia, které v rámci Programu
obdržel, na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě dle instrukcí poskytnutých odborem SMT KÚ
ÚK. Vrácením částky dle výše uvedeného se ruší Závazek Absolventa pracovat nebo podnikat na
území Ústeckého kraje.
Článek XII.
1. Tento Program byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 6. 2017 usnesením
č. xx/xxZ/2017.
2. Změny Programu podléhají schválení Zastupitelstva Ústeckého kraje a každá individuální změna
již uzavřené Smlouvy podléhá schválení Rady Ústeckého kraje.
3. Veškerá korespondence pro Ústecký kraj dle tohoto Programu musí být adresována písemně na
adresu Ústecký kraj – Krajský úřad, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem anebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na
adresu epodatelna@kr-ustecky.cz, případně datovou schránkou, jejíž ID je t9zbsva.
4.

Žádosti a materiály se jednotlivým Žadatelům nevrací.

Příloha – vzor Smlouvy o zařazení do stipendijního programu je nedílnou součástí Programu
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bod 11.7 priloha 2.pdf k usnesení č. 052/6Z/2017

bod 11.7 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy:

SMLOUVA O ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU
ÚSTECKÉHO KRAJE A O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená dle ustanovení § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz / 475 657 212
Mgr. Šárka Faistová, oddělení správní odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: faistova.s@kr-ustecky.cz / 475 657 901
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu:
882733379/0800
Dále jen:
„Ústecký kraj“
a
Student/studentka
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Datum narození:
E-mail/telefon:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
Dále jen:
„Student“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU
ÚSTECKÉHO KRAJE A O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
Tato smlouva je uzavírána v souladu se „Stipendijním programem Ústeckého kraje“ (dále
jen „Program“), který je přílohou č. 1 k této smlouvě. Program byl schválen usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……….. ze dne ……………….
Neinvestiční dotace (dále jen: „Stipendium“) je Studentovi poskytována na základě žádosti
ze dne ……………….
strana 1 / 4

Úvod
Student byl podle zásad obsažených v Programu zařazen Ústeckým krajem do Programu
poprvé pro akademický rok …………., a to na základě výsledků losování.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že budou postupovat ve všech záležitostech
souvisejících se Stipendiem, tzn. i ve všech záležitostech souvisejících se závazkem
studenta pracovat či podnikat na území Ústeckého kraje po ukončení studia, podle této
smlouvy a Programu, který je přílohou smlouvy.
Pokud je ve smlouvě užit samostatně výraz „zákon“ je myšlen zákon č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů.
I.
Úvodní ustanovení
Student splnil podmínky a byl zařazen do Programu. Student navštěvuje …… ročník
prezenčního studia na …………(název školy, studijní program a obor), dále jen jako:
„studium“). Předpokládaný termín ukončení studia je ……………………… Ústecký kraj
poskytne Studentu pro každý akademický rok studia stipendium - finanční obnos ve výši
20.000,- Kč, kdy platí, že Stipendium bude s ohledem na výše uvedené Studentovi
poskytováno na ……………….. akademických roků.
II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých Ústecký kraj poskytne
Studentovi Stipendium pro účely financování jeho studia, tedy na úhradu nákladů vzniklých
při tomto studiu v daném akademickém roce, za podmínek stanovených Programem, který je
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a v souladu s touto smlouvou. Ústecký kraj
vyplatí Studentu na základě jeho žádosti (viz článek II. Programu) Stipendium v částce
v celkové výši 20 000 Kč pro každý akademický rok studia, počínaje ….. ročníkem až do jeho
řádného ukončení, maximálně však po dobu standardní doba studia prvního zvoleného
magisterského studijního programu (viz ustanovení § 46 odst. 2 věty druhé zákona) nebo
prvního zvoleného bakalářského studijního programu (viz ustanovení § 45 odst. 2 zákona)
a prvního zvoleného magisterského studijního programu bezprostředně navazujícího
na bakalářský (viz ustanovení § 46 odst. 2 věty první zákona). Podmínkou poskytnutí
takového Stipendia Ústeckým krajem je, aby Student splnil jednotlivé podmínky uvedené
v Programu (viz článek I. bod 6 Programu). Zároveň platí, že Stipendium je možné
poskytnout Studentu v maximální výši 100 000 Kč, přičemž výplatní termín každé jednotlivé
částky á 20 000 Kč na každý akademický rok studia je do 31. 12. každého kalendářního
roku. Student se zavazuje, že Stipendium použije ke smlouvou stanovenému účelu.
III.
Závazky studenta
1. Student se zavazuje, že bezprostředně po řádném ukončení studia bude pracovat nebo
podnikat na území Ústeckého kraje právě tolik kalendářních let, na kolik akademických
roků mu bylo poskytnuto Stipendium v částce 20 000,- Kč.
2. Student se zavazuje vrátit Ústeckému kraji Stipendium za každý akademický rok, které
obdržel v rámci Programu, pokud nedoloží v průběhu doby, po kterou mu trvá závazek
podle článku III. bodu 1. této smlouvy, že místo výkonu jeho závislé nebo samostatné
výdělečné činnosti je/bylo výhradně na území Ústeckého kraje. Po vrácení Stipendia
dle výše uvedeného není Student povinen k plnění závazku dle bodu 1. tohoto článku
smlouvy.
3. Lhůta ke splnění závazku dle čl. III. bodu 1. této smlouvy se stanovuje na dobu
maximálně 10 let ode dne úspěšného ukončení studia. V případě nesplnění této
povinnosti v uvedené lhůtě, je Student povinen vrátit Ústeckému kraji obdržené
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Stipendium dle čl. III. bodu 2. této smlouvy, popř. jeho poměrnou část dle podmínek
stanovených Programem.
IV. Publicita

1.
2.

3.

Smluvní strany jsou povinny v případě informování sdělovacích prostředků o Programu
uvést fakt, že Program byl podpořen Ústeckým krajem.
Student (event. Absolvent viz čl. V. bod 4. této smlouvy) souhlasí s případným
oslovením ze strany Ústeckého kraje pro potřeby propagace Programu ve sdělovacích
prostředcích.
Logo Ústeckého 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.
V. Ostatní ujednání

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Student souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, roku narození, obce, v níž má
trvalé bydliště a výše Stipendia a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného
informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje. Tato smlouva bude
zveřejněna dle § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce Ústeckého kraje
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.
Student je povinen hlásit Ústeckému kraji všechny změny adresy svého trvalého
bydliště, eventuálně také adresy pro účely doručování. Změna adresy Studenta nebude
řešena dodatkem ke smlouvě, podléhá však souhlasu kontaktní osoby uvedené
v označení smluvních stran na první straně této smlouvy. Tento souhlas musí být
písemný.
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, případně také příslušná
ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce či zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu.
Student může Smlouvu ukončit výpovědí bez uvedení důvodu pouze do doby řádného
ukončení studia. Student následně vrátí Ústeckému kraji již poskytnuté Stipendium
v celé jeho výši ve lhůtě a dle instrukcí, které mu poskytne Krajský úřad Ústeckého
kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Po ukončení studia se ze Studenta stává
Absolvent. Absolvent může ukončit smlouvu výpovědí bez uvedení důvodu. V takovém
případě se má za to, že Absolvent nesplnil podmínky Programu a je pak povinen
vyrovnat svůj závazek vůči Ústeckému kraji vrácením částky odpovídající poskytnutému
Stipendiu, ke kterému se váže jeho nesplněný závazek pracovat či podnikat na území
Ústeckého kraje tolik kalendářních let, na kolik mu bylo poskytnuto Stipendium, a to na
bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě a dle instrukcí, které mu poskytne Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Ústecký kraj může smlouvu
vypovědět pouze tehdy, jestliže právo Studenta na Stipendium trvale zaniklo z důvodů
uvedených v Programu. Výpovědi smluvních stran musí být písemné a musí být
doručeny druhé smluvní straně na adresu uvedenou v bodu 5. tohoto článku smlouvy.
Případné spory vzniklé mezi Studentem/Absolventem a Ústeckým krajem při
poskytování Stipendia rozhoduje Ministerstvo financí ve smyslu ustanovení § 10b odst.
1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Veškerá korespondence vůči
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a) Ústeckému kraji musí být adresována na adresu Ústecký kraj – Krajský úřad,
odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) na adresu
epodatelna@kr-ustecky.cz popř. datovou schránkou ID t9zbsva.
b) Studentovi musí být adresována na adresu………………………………………..
Při změně adresy Studenta se použije postup dle čl. V. bodu 2. této smlouvy.
V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní
přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.

7.

Studentu bude příslušné Stipendium poskytnuto vždy bankovním převodem na účet
Studenta uvedený na první straně této smlouvy, popřípadě na jiný účet jím písemně
sdělený, do konce kalendářního roku, na který je Stipendium Studentovi poskytováno.

8.

Další práva a povinnosti smluvních stran jsou obsaženy v Programu.
VI.
Závěrečná ustanovení

1. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy a o poskytnutí Stipendia
na akademický rok ………… bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje
č. ………… ze dne ………….
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je provedena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno
vyhotovení obdrží Student a dvě vyhotovení Ústecký kraj.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
5. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude
to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují
nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude
odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem.

VI.
Podpisy smluvních stran
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Oldřich Bubeníček
hejtman

Jméno Příjmení
student/studentka

Přílohy
Příloha č. 1 - Stipendijní program Ústeckého kraje
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bod 11.8 priloha 1.pdf k usnesení č. 053/6Z/2017

bod 11.8 příloha 1

Seznam doporučených projektů - obcí
Louny
Číslo
LN

27

NÁZEV
Obec
Zbrašín

IČO

Název projektu

Přidělená
dotace

00556491

Zbrašínská olympiáda

30 000

Sídlo
Zbrašín 23

440 01 Zbrašín

Důvod krácení dotace
Nedostatek finančních
prostředků

Bod 13.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 056/6Z/2017

Bod 13.1 příloha č. 2

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 27
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č. J. 122/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace
se sídlem v Michalská 29/7, 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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 25)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 26)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 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 doplňují následující položky majetku
svěřeného organizaci k hospodaření:
Kulturní předměty – účet 032
Číslo DM

Popis

140/2016

1 ks Jan Koblasa – Templ, 1982, polychromované dřevo, osm stél,
v. 600 cm

141/2016

1 ks Jan Koblasa – Exodus, 2001, polychromované dřevo, v. 255 cm

142/2016

1 ks Jaroslav Prášil – Abstrakce, 2008, barevná suchá jehla, papír,
56 x 41,3 cm

143/2016

1 ks František Hodonský – Plovoucí smaragdy, 2010, barevná
litografie, papír, tisk: 54 x 69,5 cm, rám: 70 x 83 cm

144/2016

1 ks František Hodonský – Tvarové reflexe, po 2010, akvarel a tužka
na papíru, 21,4 x 15,1 cm

145/2016

1 ks František Hodonský – Lužní, 2010, dřevořez, papír,
tisk: 8 x 17,9 cm, list: 10,3 x 20,1 cm

1/2017

1 ks Karel Klein – Zátiší s cukřenkou, 60. léta 20. století, akvarel
na lepence, 37 x 27,7 cm

2/2017

1 ks Karel Klein – Zátiší s hmoždířem a cibulí, 60. léta 20. století,
akvarel a tužka na lepence, 28,4 x 39,8 cm

3/2017

1 ks Karel Klein – Zátiší se sifonem a třešněmi, 60. léta 20. století,
akvarel a tužka na lepence, 38,4 x 50 cm

4/2017

1 ks Albert Fišer – Pohled na městské ulice, 1953?, olej na překližce,
37,5 x 54 cm

5/2017

1 ks Jan Novopacký – Krajina s hradem, 2. pol. 19. století,
kombinovaná technika na papíru, 19,5 x 25 cm

6/2017

1 ks Marie Krůtová – Duhoví ptáci, 1982, pastel na papíru,
44,9 x 37,2 cm
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7/2017

1 ks Marie Krůtová – Ochránce, 1984, pastel na papíru, 31 x 31 cm

8/2017

1 ks Robert Heidler – Stylizované zátiší s terrinou a mísou
s ovocem, 1932, olej na plátně, 38 x 44,7 cm

9/2017

1 ks Xenie Hoffmeisterová – V okně (Cesta za světlem), 2010, akryl na
plátně, 140 x 100 cm

10/2017

1 ks Ivan Ouhel – Abstraktní kresba, kolem 2010, akvarel, tužka
a lesklá modrá barva na papíru, 15,1 x 20,7 cm

11/2017

1 ks Ivan Ouhel – Abstraktní kresba, kolem 2010, akvarel, tempera
a tuš na papíru, 14 x 19,4 cm

12/2017

1 ks Ivan Ouhel – Abstraktní kresba, kolem 2010, barevné tužky,
tempera a tuš na papíru, 16,1 x 21,5 cm

13/2017

1 ks Miloš Ševčík – Abstrakce 1, 1999, suchá jehla na papíru,
30 x 20,8 cm

14/2017

1 ks Miloš Ševčík – Abstrakce 2, 2005, suchá jehla na papíru,
10,4 x 15,4 cm

15/2017

1 ks Miloš Ševčík – Abstrakce 3, 1969, suchá jehla na papíru,
11,7 x 15,2 cm

16/2017

1 ks Lubomír Blecha – Abstrakce, 1962, barevná litografie, papír,
25 x 17,5 cm

17/2017

1 ks Ladislav Láďa Novák – Pohled na náves s rybníkem,
poč. 20. století, olej, na plátně, 50 x 69,5 cm

18/2017

1 ks František Hodonský – Noční zahrady, 1996, tempera na papíru,
50 x 60 cm

19/2017

1 ks Marie Krůtová – Japonská zahrada, 1983, pastel, papír,
35 x 32,5 cm

20/2017

1 ks Marie Krůtová – Duhoví ptáci, 1982, pastel, papír, 45 x 37,4 cm

21/2017

1 ks Marie Krůtová – Brouci, 1979, pastel, papír, 62 x 45 cm

22/2017

1 ks Marie Krůtová – Bludičky, 80. léta 20. stol., pastel, papír,
47,7 x 32,2 cm

23/2017

1 ks Marie Krůtová – Maska, 1977, pastel, papír, 33 x 25,5 cm

24/2017

1 ks Marie Krůtová – Démon, 1982, pastel, papír, 24 x 14,4 cm

25/2017

1 ks Karel Klein – Klavíristka, 60. léta 20. století, olej na plátně,
65 x 55 cm

26/2017

1 ks Oskar Schmidt – Pohled na jezuitský kostel v Litoměřicích, 1959,
akvarel na papíru, 35 x 28,5 cm

27/2017

1 ks Antonín Kybal – z cyklu Puklá zeď, 1968, kombinovaná technika,
ruční papír, 42,2 x 59,5 cm

28/2017

1 ks Antonín Kybal – z cyklu Záře, 1967, kombinovaná technika, papír,
44,8 x 60 cm

3

29/2017

1 ks Marie Krůtová – Zakuklení, 1986, pastel, papír, 30,8 x 21,3 cm

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 27. 6. 2017
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
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Bod 13.1 příloha č. 3

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 27
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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 25)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 26)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 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 doplňují následující položky majetku
svěřeného organizaci k hospodaření:
Kulturní předměty – účet 032
Číslo DM

Popis

K 1331

1 ks Alasseur Mariana, Ohře - Počedělice I. 2016, kombinovaná
technika pastel, uhel, akryl, papír hnědý karton, v.43 cm, s.61 cm

K 1332

1 ks Alasseur Mariana, Ohře - Počedělice II. 2016, kombinovaná
technika pastel, papír hnědý karton, v.43 cm, s.61 cm

K 1333

1 ks Alasseur Mariana, Ohře - Počedělice III. 2016, kombinovaná
technika pastel, papír hnědý karton, v.43 cm, s.61 cm

K 1334

1 ks Alasseur Mariana, Ohře - Počedělice IV. 2016, kombinovaná
technika pastel, papír černý karton, v.43 cm, s.61 cm

K 1335

1 ks Alasseur Mariana, Ohře - Počedělice V. 2016, kombinovaná
technika pastel, papír černý karton, v.43 cm, s.61 cm

K 1336

1 ks Alasseur Mariana, Ohře - Počedělice VI. 2016, kombinovaná
technika pastel, papír černý karton, v.43 cm, s.61 cm

K 1337

1 ks Alasseur Mariana, Ohře - Počedělice VII. 2016, kombinovaná
technika pastel, papír černý karton, v.43 cm, s.61 cm

K 1338

1 ks Alasseur Mariana, Ohře - Počedělice VIII. 2016, kombinovaná
technika pastel, papír černý karton

K 1339

1 ks Alasseur Mariana, Ohře - Počedělice IX. 2016, kombinovaná
technika pastel, papír černý karton, v.43 cm, s.61 cm

K 1340

1 ks Alasseur Mariana, Keře - Počedělice I. 2016, kombinovaná
technika pastel, papír, v.21 cm, s.30 cm

K 1341

1 ks Alasseur Mariana, Keře - Počedělice II. 2016, kombinovaná
technika pastel, papír, v.21 cm, s.30 cm

K 1342

1 ks Alasseur Mariana, Keře - Počedělice III. 2016, kombinovaná
technika pastel, papír, v.21 cm, s.30 cm
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K 1343

1 ks Alasseur Mariana, Keře - Počedělice IV. 2016, kombinovaná
technika pastel, papír, v.21 cm, s.30 cm

K 1344

1 ks Alasseur Mariana, Keře - Počedělice V. 2016, kombinovaná
technika pastel, papír, v.21 cm, s.30 cm

K 1345

1 ks Alasseur Mariana, Keře - Počedělice VI. 2016, kombinovaná
technika pastel, papír, v.21 cm, s.30 cm

K 1346

1 ks Alasseur Mariana, Keře - Počedělice VII. 2016, kombinovaná
technika pastel, papír, v.21 cm, s.30 cm

K 1347

1 ks Alasseur Mariana, Keře - Počedělice VIII. 2016, kombinovaná
technika pastel, papír, v.21 cm, s.30 cm

K 1348

1 ks Alasseur Mariana, Keře - Počedělice IX. 2016, kombinovaná
technika pastel, papír, v.21 cm, s.30 cm

K 1349

1 ks Drahozalová Vladimíra, Nad hlavou I. 2015, akryl, papír pauzovací,
v.52,5 cm, s.58 cm

K 1350

1 ks Drahozalová Vladimíra, Nad hlavou II. 2016, akryl, papír
pauzovací, v.52 cm, s.57,5 cm

K 1351

1 ks Drahozalová Vladimíra, Nad hlavou III. 2016, akryl, papír
pauzovací, v.52 cm, s.57,5 cm

K 1352

1 ks Drahozalová Vladimíra, Nad hlavou IV. 2016, akryl, papír
pauzovací, v.58 cm, s.58 cm

O 1214

1 ks Ovčáček Eduard, Chaos 1959, kombinovaná technika, plátno,
v.98,5 cm, s.74,5 cm

S 168

1 ks Cimala Michal, Speed 2016, kombinovaná technika, hliník
pertinax, samolepící fólie, zrcadlo, v.25 cm, s.90 cm, h.7 cm

S 169

1 ks Moravec Tomáš, Rekonstrukce 2015, sádra, v.31,5 cm, s.92 cm,
h.16,5 cm

S 170

1 ks Kopřiva Pavel, Lokální problém 2001, sklo stříbřené foukané

S 171

1 ks Krejzová Jana, Štít I. 2011, redukční pálení, hlína šamotová,
v.18,9 cm, s.11 cm

S 172

1 ks Krejzová Jana, Štít II. 2011, redukční pálení, hlína šamotová,
v.21 cm, s.12,4 cm

S 173

1 ks Krejzová Jana, Štít III. 2011, redukční pálení, hlína šamotová,
v.18,8 cm, s.11 cm

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 27. 6. 2017.
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
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Bod 13.1 priloha 4.pdf k usnesení č. 056/6Z/2017

Bod 13.1 příloha č. 4

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 28
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 202/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace
se sídlem v Zámecké náměstí 517/14, 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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 26)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 27)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 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 doplňují následující položky majetku
svěřeného organizaci k hospodaření:
Kulturní předměty – účet 032
Číslo DM

Popis

142/2016

1 ks hračka vláček, dřevo, přírodní, parní lokomotiva

143/2016

1 ks vánoční ozdoba, dřevo, s krajkou, podkova z bílé bříze

144/2016

1 ks popelník, sklo, hutní, Mstišov 1960

145/2016

1 ks cylindr, sklo, ke stolní lampě, Košťany

146/2016

1 ks žardiniéra, keramika, bílá glazura, zelenkavý dekor

147/2016

1 ks panenka, bakelit, textil, mimino, červená ústa

148/2016

4 ks holicí strojek v orig. krabičce, kov, ryté nápisy a ornamenty

149/2016

1 ks ptačí klec, plech. základna, drátěná klec

150/2016

1 ks lopatka stolní, kov, stříbrná, obdélník

151/2016

1 ks šperkovnice, kufříkový tvar, karton, zelený samet

152/2016

21 ks kufřík s oblečky na panenky, karton tmavozelený, různý textil,

153/2016

1 ks demižon, baňatá nádoba opletená proutím, sklo čiré, pletené
ucho

154/2016

1 ks cedník, plech, hluboký, zvonkovitý tvar, s rukojetí

155/2016

4 ks medailí v originální dřevěné etui, stříbro, Václav Havel,
autor Vojtěch Dostál

156/2016

3 ks rám vyšívací, dřevo, s upevňovacím nástavcem, kruh

157/2016

1 ks tektit, Filipinit, tmavý, zelenočerný, neprůhledný, oválný,
ostrov Luzon

158/2016

1 ks plazma, šedozelená křemičitá hmota, dutiny s krystalky křemene,
Ahníkov u Chomutova
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159/2016
160/2016

3 ks hlasovací lístky a předvolební letáky, do zastupitelstva Ústeckého
kraje
22 ks minerály, lokalita Krupka a okolí

161/2016

1 ks popelník, sklo, lis, amber, kruhový tvar, výrazné kanelování,
Sklo Union

162/2016

1 ks svícen, sklo, lis, čirá, výrazné kanelování, kruhový, Sklo Union

163/2016

1 ks tácek, sklo, lis, amber, kosodélník, Sklo Union

164/2016

1 ks talíř, sklo, lis, růžový, kruhový, dekor prstenec, soubor Perforal

165/2016

1 ks talíř, sklo, lis, čirý, ovál, obvod kuličky, soubor Boule, Sklo Union

166/2016

1 ks kryt na stropní svítidlo, sklo, lis, opál, kruhový, plastický dekor,
Sklo Union Košťany

167/2016

1 ks kryt na stropní svítidlo, sklo, lis, opál-čirý, tvar plástve, plastický
dekor, Sklo Union Košťany

168/2016

1 ks svícen, sklo, lis, čiré, imitace brusu

169/2016

1 ks talíř, keramika, nažloutlá glazura, s uchy, červená linka,
Ditmar-Urbach

170/2016

4 ks mlékovka, porcelán, bílá, válcovitá, s výlevkou a uchem,
Březová

171/2016

2 ks mlékovka, keramika, žlutá glazura, tvar džbánku baňatý,
poškozeno, Ditmar – Urbach

172/2016

1 ks mlékovka, keramika, bílá, zelená linka, baňatá, Ditmar-Urbach
Znojmo

173/2016

1 ks mlékovka, porcelán, bílá, zelená bordura, zlaté ucho, secesní,
Puls Ostrov n. Ohří

174/2016

1 ks mlékovka, porcelán, bílá, potisk barevné kvítky, zlatá linka
a ucho, Palt Trnovany

175/2016

7 ks konvice + 6 šálků, porcelán, bílý, barevné kvítky, art deco,
Dolní Chodov

176/2016

1 ks váza, sklo, lis, čirá, trychtýř. tvar, plastické svislé čáry, Sklo Union

177/2016

4 ks sklenice Durit, sklo, lis, čiré, válcovité, Sklo Union

178/2016

1 ks talíř, porcelán, bílý, malovaný kobaltem, kohout, Český porcelán
Dubí

179/2016

1 ks figurka, porcelán, chlapec s harmonikou a psem, Royal Dux

180/2016

1 ks pero, plnící, bakelit, kov, Sagitta

181/2016

1 ks kamera Meopta, Somet 8, filmová, kov, plast, v pouzdře

182/2016

1 ks bankovka, papír, 20 karbovanců, Ukrajina

183/2016

1 ks dalekohled, kov, plast, vojenský, BBT Krausss

184/2016

1 ks talíř vánoční, porcelán, bílý, kobalt, zajíc a větvičky,
Český porcelán Dubí

185/2016

1 ks talíř vánoční, porcelán, bílý, kobalt, kůň táhne sáně, zlaceno,
Český porcelán Dubí
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186/2016

1 ks miska, porcelán, bílý, cibulový dekor, na dně květina v kruhu,
II. jakost, Dubí

187/2016

1 ks přilba hasičská, kov, s hřebenem, vnitřek kůže

188/2016

1 ks fotografie, papír, mladý muž, ateliér Pietzner, v dřevěném
rámečku

189/2016

1 ks hračka, plech, mechanická, silniční válec, na klíček, barevný,
Kovap, neoriginální díly

190/2016

1 ks hračka, plech, mechanická, slepice na klíček, barevná, klíček
chybí, Výtvarná řemesla

191/2016

1 ks hračka, plech, mechanická, žába na klíček, klíček chybí

192/2016

1 ks hračka, plech, mechanická, husa na klíček, klíček chybí

193/2016

1 ks hračka, dřevo, žába na dřev. desce s kolečky, vodící tyč chybí,
Sed Nová Paka

194/2016

1 ks forma, keramika, ryba, prohnutá, ucho, tři nožky, hnědá glazura

195/2016

1 ks forma na cukroví, dřevo, kvádr s rukojetí, vyřezané vlašské
ořechy

196/2016

5 ks vánoční ozdoba, zvonek, příze, háčkovaný, škrobený

197/2016

1 ks vánoční ozdoba, šiška, sklo, foukaná, červená

198/2016

2 ks vánoční ozdoba, kukuřice, hroz. víno, drobné skleněné kuličky

199/2016

4 ks vykrajovátek na perník, Mikuláš, čert, anděl, kruh. stojánek,
Tescoma, kov, ohýbaný

200/2016

5 ks vánoční ozdoby, sklo, foukané, 3x oranž. zvonek, oranž. ptáček,
zelený ptáček, Tvorba Opava

201/2016

4 ks set ,,Ripple“, šálek, porcelán, bílý; sklenice, sklo, čiré; tácek,
buk. dřevo; lžička, kov; TON, J. Novotný

202/2016

2 587 ks ulit mořských měkkýšů, různé druhy i lokality

203/2016

1 ks plastika, sklo, tavené, bezbarvé, styliz. gotické okno, autor
Tsybenka Dmitriy

1/2017

1 ks kráječ na knedlíky, hliník, obdélník, čtyři nožky, profilovaný,
Boskovice

2/2017

1 ks prak, dřevo, soustružené, černý lak, zdobené soustr. prstenci;
žlutá guma

3/2017

1 ks album na fotografie, karton, zelený samet, kov. ozdoba - putti;
zámek ulomen
10 ks fotografií

4/2017

1 ks vodník, kouřník, dřevo, postavička, malovaná, v ruce prut,
ve druhé na vlasci rybu, vzadu otvor

5/2017

1 ks bankovka, papír, barev. tisk, 5 marek, 1904, Německo,
série O784050

6/2017

1 ks bankovka, papír, barev. tisk, 20 marek, 1906, Německo,
série G1904915

7/2017

1 ks bankovka, papír, barev. tisk, 50 marek, 1906, Německo,
série D091277
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8/2017

1 ks bankovka, papír, barev. tisk, 100 marek, 1898, Německo,
série NR2192550C

9/2017

1 ks bankovka, papír, barev. tisk, 100 marek, 1910, Německo,
série F4211004

10/2017

1 ks bankovka, papír, barev. tisk, 1.000 marek, 1910, Německo,
série Nr5484158A

11/2017

1 ks bankovka, papír, barev. tisk, 20 marek, 1915, Německo,
série B0778764

12/2017

1 ks bankovka, papír, barev. tisk, 10.000 marek, 1922, Německo,
série H1653540

13/2017

1 ks bankovka, papír, barev. tisk. 5.000.000 marek, 1923, Německo,
série C02402898

14/2017

1 ks bankovka, papír, barev. tisk, 50 miliard marek, 1923, Německo,
série D01045875

15/2017

1 ks bankovka, papír, barev. tisk, 200 miliard marek, 1923, Německo,
série 27413

16/2017

1 ks bankovka, papír, barev. tisk, 1 bilion marek, 1923, Německo,
série 048754

17/2017

1 ks bankovka, papír, barev. tisk, 0,42 marek gold=1/10 dolar, 1923,
Německo, série 082700

18/2017

1 ks bankovka, papír, barev. tisk, 10 deutsche mark, NSR, 1977,
série CG2021231N

19/2017

1 ks bankovka, papír, barev. tisk, 5 deutsche mark, 1960, NSR,
série A8606373W

20/2017

1 ks bankovka, papír, barev. tisk, 20 deutsche mark, 1991, NSR,
série AG8503875L4

21/2017

1 ks bankovka, papír, barev. tisk, 5 marek, 1975, NDR,
série MH378571

22/2017

1 ks bankovka, papír, barev. tisk, 50 marek, 1971, NDR,
série DF9402588

23/2017

1 ks bankovka, papír, barev. tisk, 100 deutsche mark, 1948, NDR,
série E0161047

24/2017

1 ks forma na bábovku, hrnčina, béžová, hnědá glazura

25/2017

1 ks kachel kamnový, keramika, rohový, secesní, tyrkysová glazura,
macešky, otluky

26/2017

1 ks kachel kamnový, keramika, rohový, bílá glazura, profil dívky,
antický styl, poškozen

27/2017

1 ks kachel kamnový, keramika, římsový, bílá glazura, okřídlená hlava
anděla, poškozen

28/2017

108 ks karet, papír, hra žolík, barev. tisk

29/2017

2 ks forma zajíc, kamenina, červeno-hnědá, dvoudílná

30/2017

1 ks brož kamej, sklo černé, kov. špendlík, hlava ženy z profilu,
černé korálky
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31/2017

1 ks brož kruhová, sklo černé, brož. můstek zlatá barva, profilovaná,
motiv zlacené květiny, tzv. Brusel

32/2017

1 ks forma list, kov, stříbrná barva, rokokový list

33/2017

1 ks vykrajovátko, kov, dřevěná rukojeť, kruhové

34/2017

4 ks forma bábovka mini, kov, stříbrná barva

S 1/2016

48 ks nože, dláto, sekerky, srpy, hrot, nánožníky, náramky, lokalita
Rašovice okr. Litoměřice

S 1/2017

1 ks dýmka hliněná, lokalita Pozorka

S 2/2017

1 ks sekeromlat kamenný, lokalita Zabrušany

S 3/2017

1 ks spona germánská, lokalita Vtelno

S 4/2017

1 ks pečeť, lokalita Duchcov

MB 214

1 ks Mácha, Karel Hynek: Máj

MB 215

1 ks Smetana, Robert: České písně kramářské

D 5913

1 ks ŽIDÉ V ČECHÁCH 5: sborník příspěvků ze semináře konaného
1. a 2. října 2014 v Teplicích

D 5914

1 ks Bilin unser Heimatkreis

D 5915

1 ks Mostecká stávka 1932: 70 let 1932 - 2002

D 5916

1 ks Mattauch, Gustav: Kronika města Chabařovice

D 5917

1 ks Sagen und Schilderungen des Mittel- und Erzgebirges

D 5918

1 ks Kdo žije v pohraničí: česká část česko-německého pohraničí
v procesech společenské transformace a evropské integrace

D 5919

1 ks Nachodil, Otakar: České lidové pověry

D 5920

1 ks Národní čítanka/ uspořádal Cyr. Merhaut, Boh. Němec

D 5921

1 ks Almanach k 60. výročí gymnázia v Bílině

D 5922

1 ks 50 let volejbalu v Bílině: 1956-2006

D 5923

1 ks Unsere alte Heimat Krzemusch in Böhmen

D 5924

1 ks Der Häusereinsturz in Brüx: am 19. und 20. Juli 1895

D 5925

1 ks Koc, Herbert: teplitzerisch von A - Z: Ein Mundart- und
Begriffswörtenbuch für Heimatfreunde aus Teplitz-Schönau
und Umgebung

D 5926

1 ks Stadt und Landkreis Dux Klaus Püchler

D 5927

1 ks Kubelka, Margarete: Die schönsten Sagen aus dem Sudetenland

D 5928

1 ks Ročenka Teplicka 2016

D 5929

1 ks Ročenka Teplicka 2016

D 5930

1 ks Šrejberová, Jitka: Ústecký kraj na cestě ke světovému dědictví

D 5931

1 ks Boukal, Jan: Jakoubek z Vřesovic

D 5932

1 ks (Art) without borders: medieval art and architecture in the Ore
Mountains region (1250-1550)

D 5933

1 ks Černý, Karel: Železniční tratě Ústecko-teplické dráhy
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D 5934

1 ks Johann Adalbert Angermeyer (1674-1742): pražský malíř
kabinetních zátiší

D 5935

1 ks Ernst Gustav Doerell/ Václav Houfek, Vladimír Kaiser a
Martin Kolář

D 5936

1 ks Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích, sv. 31/2016

D 5937

1 ks Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích, sv. 31/2016

D 5938

1 ks Hanzlík, Jan: Teplice: architektura moderní doby (1860-2000)

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 27. 6. 2017
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
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Bod 13.1 příloha č. 5

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 26
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. 2014
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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 24)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 25)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. V článku VII. se doplňuje nový odstavec 15, který zní:
„15. Poskytovat široké veřejnosti se zvláštním zaměřením na děti a mládež programy
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty vycházející z principů trvale udržitelného
rozvoje.“
2. V článku VII. se doplňuje nový odstavec 16, který zní:
„16. Provozovat Archeoskanzen Březno u Loun – Centrum experimentální archeologie
Ivany Pleinerové jako detašované pracoviště organizace zřízené pro výzkumnou a
prezentační činnost v oblasti experimentální archeologie, etnologie, dějin každodennosti
a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, včetně obdělávání pokusných
zemědělských ploch a chovu hospodářských zvířat.“
3. V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňují následující položky majetku
svěřeného organizaci k hospodaření:
Kulturní předměty – účet 032
Číslo DM

Popis

18/2016

1 ks Menhir

19/2016

1 ks Zápalky

20/2016

1 ks Telefonní přístroj

21/2016

4 ks Čidla EZS

22/2016

3 ks Fotoaparáty

23/2016

1 ks Barvící páska do psacích strojů

24/2016

1 ks Mechanický kráječ knedlíků

25/2016

1 ks Zapalovač

26/2016

1 ks Dětská koloběžka

27/2016

1 ks Cvičebnice - Mateřská řeč
1 ks Leták - "Žije se lépe"

28/2016

29 ks Papírový betlém (M. Aleš)
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29/2016

84 ks Papírový betlém

30/2016

1 ks Kartáč na boty
1 ks Zahradní nůžky
1 ks Smaltovaná bandaska

31/2016

1 ks Vejcovar
1 ks Konzervovací přístroj na zavařování

32/2016

1 ks Tablo s plánem domu čp. 28

33/2016

1 ks Hůl s jedenácti turistickými známkami

34/2016

1 ks Vysavač zn. ELEKTRO-PRAGA

35/2016

1 ks Laboratorní váhy z GVH Louny

36/2016

1 ks Skleněná reklamní tabule "Závod knihařský V. Kolařík"

37/2016

105 ks Bronzových předmětů

38/2016

5 ks Kolovrátků ze staré muzejní sbírky, inv.č. 5105, 7943,
7944, 7945, 7946

39/2016

1 ks Nahrávky na magnetofonových páskách s lounskou
tématikou

40/2017

1 ks Zarámovaný plakát k hokejovému utkání z roku 1965

1/2017

1 ks Sbírka brouků - nosatcovití Curculionidae (2 krabice)

2/2017

1 ks Kabát světle hnědý
1 ks Černá kabelka
1 ks Papírové pouzdro Boh. Rybák hodinář - klenotník Louny

3/2017

2 ks Bankovky ze Zimbabwe

4/2017

1 ks Pohlednice - mapa Viktoriiných vodopádů

5/2017

4 ks Panorama - České středohoří
10 ks Pohlednice Loun a Českého středohoří

6/2017

8 ks Pohlednice Loun

7/2017

8 ks Železné předměty

8/2017

3 ks Keramika
2 ks Zvířecí zuby

16588

1 ks Zdeněk Sýkora fotografem, 1937-1945

16611

1 ks Gymnázium Václava Hlavatého Louny

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 27. 6. 2017.
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
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Bod 13.1 příloha č. 6

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 23
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 242/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace
se sídlem v Dlouhá 173/5, 412 01 Litoměřice, IČ: 00360635
(dále jen organizace)
ze dne 4. 12. 2002, usnesení č. 181/49/2002 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 181/49/2002 ze dne 4. 12. 2002(dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 105/97/2004 ze dne 2. 6. 2004 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 19. 2004 (dodatek č. 3)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/16R/2005 ze dne 24. 8. 2005
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 4)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 13)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 15)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 17. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 90/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014
(dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 19)
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. 20)

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 21)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 22)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2017 ze dne 26. 6 2017 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 doplňují následující položky majetku
svěřeného organizaci k hospodaření:

Kulturní předměty – účet 032
Číslo DM

Popis

1/2017

1 ks obraz Pomazání Davida za krále, severoitalský
mistr, 16. století

2/2017

1 ks obraz Sv. Šebestián, severoitalský mistr. 16. století

3/2017

1 ks obraz Zátiší s květinami, kohoutem a morčetem,
1. pol, 18.století (J.A. Vocásek)

4/2017

1 ks obraz Madona se sv. Alžbětou, Helenou a
sv. Václavem, před polovinou 18. století

5/2017

1 ks obraz Zátiší s melounem, český mistr, 18. století

6/2017

1 ks obraz Kristus s chlapcem mezi apoštoly, Josef
Bergler, 1827

7/2017

1 ks obraz Portrét státního rady probošta Jüstela,
Fr. Tkadlík, 1834

8/2017

1 ks obraz Portrét litoměřického pivovarníka,
An. Machek, 1. pol. 19. století

9/2017

1 ks obraz Labská krajina se Střekovem, E. G. Doerell,
1866

10/2017

1 ks volná plastika Truchlící jinoch, počátek 19. století

11/2017

1 ks volná plastika Letící anděl I., kolem roku 1700

12/2017

1 ks volná plastika Letící anděl II., kolem roku 1700

13/2017

1 ks volná plastika Únos Sabinek, kopie G. Di Bologna,
16. století

14/2017

1 ks reliéf Obřezání Krista, po r. 1600

15/2017

1 ks volná plastika Kristus z Božího hrobu, 17. století
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16/2017

1 ks volná plastika P. Marie ze skupiny Kalvárie,
1720 - 30

17/2017

1 ks volná plastika sv. Jan Nepomucký, 1720 – 1730

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 27. 6. 2017
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
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Bod 13.1 příloha č. 7

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 25
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. 2014
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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 23)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 24)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 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 doplňují následující položky majetku
svěřeného organizaci k hospodaření:

Kulturní předměty – účet 032
Číslo DM

Popis

27/2016

1 ks Papírový model bočnokolesového remorkéru Duchcov

28/2016

1 ks Maňásek v podobě skřítka na motivy německého
večerníčku

29/2016

1 ks Maňásek v podobě skřítka na motivy německého
Večerníčku

30/2016

1 ks Maňásek v podobě kočičky

31/2016

1 ks Maňásek v podobě medvídka

32/2016

1 ks Panenka – miminko; celé zhotoveno z pevné umělé hmoty;
oděno do žlutých kalhot

33/2016

1 ks Panenka – miminko; celé zhotoveno z pevné umělé hmoty;
oděno do krátkých šatů s krátkým rukávem

34/2016

1 ks Panenka; tělo zhotoveno z pevné umělé hmoty, hlava
z gumy; oděna do červeného overalu, pod kterým má bílé
triko s dlouhým rukávem

35/2016

1 ks Panenka; tělo zhotoveno z pevné umělé hmoty, hlava
z gumy; oděna do bílého trika s dlouhým rukávem a
dlouhých bílých kalhot

36/2016

1 ks Panenka; zhotovena z gumy; oděna do bílé halenky a
červené nabírané sukně s bílou krajkovou zástěrou

37/2016

1 ks Model bočnokolesového remorkéru Karlín

38/2016

1 ks Model zadokolesového remorkéru Blaník

39/2016

1 ks Model zadokolesového remorkéru Beskydy

40/2016

1 ks Stolička mamuta srstnatého (Mammuthus primigenius) –
stolička mladého jedince

41/2016

1 ks Stolička mamuta srstnatého (Mammuthus primigenius) –
pravá stolička dospělého mamuta
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42/2016

1 ks Část klu mladého mamuta srstnatého (Mammuthus
primigenius)

1/2017

5 ks Jesličky vystřihovací, reprint barevného litografického tisku
dvouarchu Nr. 11,12 jesliček z tiskárny J.F.Schreiber in
Esslingen z r. 1880

2/2017

2 ks Jesličky vystřihovací, reprint barevného litografického tisku
z konce 19. století, Německo

3/2017

2 ks Jesličky vystřihovací, reprint litografických archů
sestavených ze starých tistků z r. 1880, Německo

4/2017

1 ks Jesličky vystřihovací, reprint barevného litografického archů
No.1115 kolem r.1900, tisk J Scholz in Mainz, Německo

5/2017

3 ks Jesličky vystřihovací, reprint barevného litografického tisku
z konce 19. století, Německo

6/2017

2 ks Jesličky vystřihovací, reprint barevného litografického tisku
z konce 19. století, tisk J.Scholz in Mainz, Německo

7/2017

8 ks Orientální betlém, reprint barevného litografického tisku
kolem roku 1890

8/2017

3 ks Jesličky vystřihovací tiskárny Lorenz z Třebíče kolem
r. 1900, autor neznámý

9/2017

20 ks Jesličky vystřihovací tiskárny Lorenz z Třebíče kolem
r. 1900, autor neznámý

10/2017

1 ks Lustr, plastový miniaturní do pokojíčku pro panenky,
tříramenný funkční lustr na bateriové napájení

11/2017

1 ks Panenka, malá plastová - bakelitová, hnědé vlasy spletené
do dvou copů a svázané dole bílou mašlí, stejné mašle
po stranách hlavy, oči malované - černé, střevíčky
malované černé, háčkované šatičky modrobílé s bílou mašlí
v pase

12/2017

6 ks Dětské nádobíčko, plastové, dva hrnce a kastrol s
pokličkami, nádoba z červeného plastu a pokličky bílé,
dvě ucha

13/2017

1 ks Dětský sporák, plastový, dvouplotýnkový

14/2017

1 ks Domino dětské, plastové v originál papírové krabičce,
s obrázky ptáků, vyrábělo Plzeňské dílo - výrobní družstvo

15/2017

4 ks Kuchyňské náčiní dětské - váleček dřevěný, šťouchadlo na
brambory, metla na sníh z bílků spirálová, míchadlo kulaté

16/2017
17/2017

39 ks Kostky obrázkové
1 ks Králíček, skákací s činelama na klíček

18/2017

47 ks Kostky, dřevěné, stavěcí, barevně lakované

19/2017

17 ks Nádobíčko dětské - čajový servis

20/2017

1 ks Panenka v moravském kroji

21/2017

1 ks Koloběžka, dřevěná s kovovou montáží

22/2017

2 ks Lyže dětské, dřevěné, červeně lakované
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23/2017

1 ks Panenka, bakelit

24/2017

1 ks Cirkusový šašek, hadrová postava i hlava s bakelitovým
obličejem

25/2017

1 ks Panenka, tvrdá sádrová hmota lakovaná, mrkací

26/2017

1 ks Kufřík dětský, papírový s kovovým zapínáním a držadlem

27/2017

1 ks Pinokio, plastová pohyblivá figurka

28/2017

5 ks Projektor dětský Dia Baby, elektrický

29/2017

1 ks Maňásek, Pinokio

30/2017

1 ks Maňásek, princ

31/2017

1 ks Maňásek, pošťák

32/2017

5 ks Nábytek do dětského pokojíčku pro panenky

33/2017

6 ks Nábytek kuchyňský pro panenky, dřevěný modře lakovaný

34/2017

2 ks Panenka - miminko, gumová, černé oči, bavlněná košilka
vzadu zavazovací, drobné kytičky

35/2017

1 ks Medvěd, plyšový žlutý

36/2017

1 ks Model železničního návěstidla, dřevěný

37/2017

1 ks Model železniční závory, dřevěný

38/2017

1 ks Medvěd, plyšový světle hnědý

39/2017

1 ks Tramvaj, dřevěná

40/2017

3 ks Kočárek, kostičkovaná dečka a umělohmotné miminko

41/2017

3 ks Kočárek, zavinovačka s krajkou a umělohmotné miminko

42/2017

1 ks Miminko, gumové

43/2017

4 ks Miminko, umělá hmota

44/2017

10 ks Vlak, dřevěný, spojovaný kovovými háčky

45/2017

2 ks Rukavice, palčáky, kožené

46/2017

1 ks Kabelka, černá kůže, malá, lodičkový tvar s překlápěcím
zapínáním na patent

47/2017

2 ks Dámské boty - lodičky, baťovky, kožené

48/2017

7 ks Mísa a misky, broušené sklo čiré leštěné

49/2017

1 ks Mísa, čiré lisované sklo

50/2017

2 ks Karafa se zátkou, čiré sklo broušené leštěné

51/2017

1 ks Lahev Děčínská jeřabinka, štíhlá vysoká, čiré sklo

52/2017

1 ks Mísa, hutní sklo s nádechem oranžové a modré barvy

53/2017

11 ks Porcelánový servis

54/2017

7 ks Keramický servis

55/2017

3 ks Kalíšky na vejce, porcelán

56/2017

1 ks Vázička, keramická, kulovité tělo s úzkým hrdlem

57/2017

1 ks Flakonek na voňavku, stříbro
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58/2017

1 ks Dětský pokojíček s vybavením

59/2017

1 ks Dětský domeček s vybavením

60/2017

1 ks Pamětní 200 Kč mince k 125. výročí Zemské jubilejní
výstavy v Praze

61/2017

1 ks Pamětní 200 Kč mince k 150. výročí bitvy u Hradce Králové

62/2017

1 ks Pamětní 200 Kč mince vydaná k 450. výročí narození Jana
Jesenia

63/2017

1 ks Pamětní medaile numismatického kroužku Děčín, PF 1976

64/2017

1 ks Velociped - VYSOKÉ KOLO - železná konstrukce, kožené
Sedlo

65/2017

1 ks Míšeňský groš štítový, (knížecí Roselar), markrabě
Fridrich IV. Bojovný, spolu se svými bratranci Vilémem II.
Bohatým a Fridrichem Durynským Mírumilovným
1412 – 1425

66/2017

1 ks Míšeňský groš štítový, (knížecí Roselar), markrabě
Fridrich IV. Bojovný, spolu se svými bratranci Vilémem II.
Bohatým a Fridrichem Durynským Mírumilovným
1412 – 1425

67/2017

1 ks Míšeňský groš štítový, (knížecí Roselar), markrabě
Fridrich IV. Bojovný, spolu se svými bratranci Vilémem II.
Bohatým a Fridrichem Durynským Mírumilovným
1412 – 1425

68/2017

1 ks Míšeňský groš štítový, (knížecí Roselar), markrabě
Fridrich IV. Bojovný, spolu se svými bratranci Vilémem II.
Bohatým a Fridrichem Durynským Mírumilovným
1412 – 1425

69/2017

1 ks Míšeňský groš štítový, (knížecí Roselar), markrabě
Fridrich IV. Bojovný, spolu se svými bratranci Vilémem II.
Bohatým a Fridrichem Durynským Mírumilovným
1412 – 1425

70/2017

1 ks Míšeňský groš štítový, (knížecí Roselar), markrabě
Fridrich IV. Bojovný, spolu se svými bratranci Vilémem II.
Bohatým a Fridrichem Durynským Mírumilovným
1412 – 1425

71/2017

1 ks Míšeňský groš štítový, markrabě Fridrich IV. Bojovný
(1381 - 1428), jako kurfiřt (od 1423) Fridrich I

72/2017

1 ks Míšeňský groš štítový, (knížecí Roselar), markrabě
Fridrich IV. Bojovný, spolu se svými bratranci Vilémem II.
Bohatým a Fridrichem Durynským Mírumilovným
1412 – 1425

73/2017

1 ks Míšeňský groš štítový, (knížecí Roselar), markrabě
Fridrich IV. Bojovný, spolu se svými bratranci Vilémem II.
Bohatým a Fridrichem Durynským Mírumilovným
1412 – 1425

74/2017

1 ks 1 ks Míšeňský groš helmový

75/2017

1 ks Pražský groš
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76/2017

1 ks Pražský groš

77/2017

1 ks Pražský groš

78/2017

1 ks Míšeňský groš štítový, (knížecí Roselar), markrabě Fridrich
IV. Bojovný, spolu se svými bratranci Vilémem II. Bohatým
a Fridrichem Durynským Mírumilovným 1412 – 1425

79/2017

1 ks Pražský groš

80/2017

1 ks Míšeňský groš štítový (knížecí, tzv. Roseler), bez data,
mincovna Freiberg, ražba v letech 1412 – 1417

81/2017

1 ks Pražský groš

82/2017

1 ks Pražský groš

V 73/16

1 ks Sklenice s ozdobným cínovým víkem a mužským portrétem

V 74/16

2 ks Masivní keramická mísa s dřevěnou paličkou na mělnění
Potravin

V 75/16

30 ks černobílých fotografií
- Fronta lidí před obchodem, 14x19 cm
- Fronta lidí před obchodem, 14x19 cm
- Dláždění cesty, 18x26 cm
- Roubený statek se zděnou stodolou
- Štít s Kristem na červeném kostele
- Poničené vitrážové okno na červeném kostele
- Střecha věže na červeném kostele
- Poničené vitrážové okno na červeném kostele
- Věž červeného kostela
- Vchod do mototechny
- Výloha občerstvení
- Výloha občerstvení s kouřícím mužem
- Reklamní plocha s popelnicemi
- Lavička
- Část průčelí Hotelu Praha, Národní ulice
- Okna domu na Národní ulici
- Výloha s tablem střední školy na Národní ulici
- Bourání historického domu, Národní ulice
- Reliéf na Kinokavárně
- Průčelí kinokavárny
- Hlavní vstup do Kinokavárny
- Rozbitá okna na Kinokavárně
- Průčelí Kinokavárny
- Rozbité okno na Kinokavárně
- Hlavní průčelí Kinokavárny
- Rozbité okno, Muzeum
- Zničená fasáda, Muzeum
- Zničená fasáda, Muzeum
- Zničená fasáda, Muzeum
- Hlavní vstup, Muzeum

V 76/16

1 ks Ručně psaný text o historii rodiny Stolle

V 77/16

1 ks Dopis Heinricha Stolleho o historii jeho rodiny odeslaný
dne 17. 2. 1919

V 78/16

1 ks Josef Stolle píše z Varnsdorfu malíři Johannu Grußovi
do Litoměřic dne 4. 8. 1831
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V 79/16

1 ks Josef Stolle píše z Varnsdorfu Josefu Stollemu staršímu
do Vídně dne 13. 5. 1813

V 80/16

1 ks Pamětní kniha s podpisy a dojmy návštěvníků zoologické
zahrady ve Varnsdorfu na Hřbitovní ulici

V 81/16

13 ks Fotografií ze zoologické zahrady na Hřbitovní ulici
ve Varnsdorfu
- Hejno slepic na zahradě, 6x9 cm
- Muž s ženou na vozíku taženém koňmi, 9x13 cm
- Dívka na poníkovi, 9x13 cm
- Kolie se štěňaty, 9x13 cm
- Hejno bažantů, 9x13 cm
- Sova, 9x13 cm
- Bažant, 9x13 cm
- Mýval, 9x13 cm
- Želva, 9x13 cm
- Papoušek, 9x13 cm
- Papoušek, 9x13 cm
- Dívka krmí mývaly, 10x15 cm
- Sova, 13x18 cm

V 82/16

1 ks Grafický list - Viadukt na Karlově ulici, suchá jehla

V 83/16

1 ks Mapa Českolipska, Měřítko 1:75 000, Vojenský zeměpisný
ústav v Praze

V 84/16

1 ks Mapa Varnsdorfska, Měřítko 1:75 000, Vojenský zeměpisný
ústav v Praze

V 85/16

1 ks Mapa - Orientierungs-Plan der Stadt Warnsdorf

V 86/16

35 ks Divadelní programy
- Program, A. H. Ostrovskij, Pozdní láska, 1953
- Program, W. Shakespeare, Zkrocení zlé ženy, 1954
- Program, Vl. Dvořák, Sto dukátů pro Juana, 1954
- Program, D. T. Lenskij - A. Bodi, Večer hraju já, 1954
- Pozvánka na klavírní koncert Vlasty Severové - Kubelíkové,
1955
- Program, W. Shakespeare, Večer tříkrálový, 1955
- Program, Andrej Globa, Rozlitá číš, 1955
- Program, J. K. Tyl, Paní Marjánka, matka pluku, 1955
- Pozvánka na koncert Aubrey Pankey, 1955
- Program, Andrej Globa, Rozlitá číš, 1955
- Program, Ota Šafránek, Rozkvétající ženy, 1955
- Program, R. B. Sheridan, Dueňa aneb Lstivé krasavice,
1955
- Program, G. B. Shaw, Pygmalion, 1955
- Abo... Zprávy pro předplatitele, 1956
- Program, Goldoni a Hoffmaeister, Zpívající Benátky, 1956
- Program, Antal Stašek, O ševci Matoušovi, 1956
- Pozvánka na koncert krajského pěveckého sboru učitelů
severních Čech, 1957
- Program, A. Kornejčuk, Chirurg Platon Krečet, 1957
- Program, Mamizelle Nitousche, Příjemnou zábavu přeje za
dívčí ústav Celestin, 1957
- Program, Voskovec, Werich, Ježek, Nebe na zemi, 1958
- Program, J. K. Tyl, Strakonický dudák, 1958
- Program, Eduard Szigligeti, Liliomfi, 1959
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- Přehled premiér, 1958
- Program, Vojtěch Cach, Paní Kalafová, 1959
- Program, Voskovec Werich, Ježek, Kat a blázen, 1960
- Pozvánka na premiéru hry Felix Lopee de Vega Carpio,
Fuente ovejuna, 1960,
- Program, Felix Lopee de Vega Carpio, Fuente ovejuna,
1960
- Program, Wolfgang Ebert, Gangsteři z Valence, 1960
- Program, Guy de Maupassant, Julien Bergeret, Miláček,
1960
- Program, Alois Jirásek, Lucerna, 1961,
- Pozvánka na recitační večer, Ejhle, lidstvo, 1961
- Program, Arthur Miller, Smrt obchodního cestujícího, 1961
- Program, Sándor Gergely, Můj syn, 1961
- Pozvánka na koncert pěveckého sboru a sólistů profesorů,
učitelů a žáků francouzského města Charleville, 1968
- Divadelní program, září 1983, 10x21 cm
R 1/16

1 ks Obraz na dřevěném kartonu krémové barvy v pěti řádcích
ozdobně černozlatými bavlnkami vyšit německý text: Wo
Glaube da Liebe, Wo Liebe, da Friede Wo Friede, da
Segen, Wo Segen, da Gott, Wo Gott, keine Noth

R 2/16

4 ks Dětské oblečky ručně háčkované, určeno ke křtu Marie
Živné - čepeček s devíticípou hvězdou, čepeček s
šesticípou hvězdou, kabátek z velmi jemné příze, kabátek s
rozšířenými rukávky

R 3/16

1 ks Ubrus jemný damaškový, konec 19. Století

R 4/16

1 ks Pohlednice barevná výroční pamětní, se srovnávací
fotografií, z ateliéru Jiřího Stejskala z Jiřetína pod Jedlovou,
č. 203, vydaná městem Rumburk a KČT KL při příležitosti
120. výročí od stavby rozhledny na Dymníku, kterou
věnoval August Wenschuch rumburské sekci Horského
spolku pro nejsevernější Čechy , 2016

R 5/16

1 ks Odznak barevný, s motivem rumburského městského
znaku

R 6/16

1 ks Odznak s motivem rumburského městského znaku

R 7/16

1 ks Odznak s motivem rumburského městského znaku

R 8/16

1 ks Mladý stromek s mlázím vpředu určený k zápichu do
betléma, Pius Ulbrich, Schluckenau

R 9/16

1 ks Vzrostlý strom s košatou korunou a mohutným
rozvětvujícím se kmenem určený k zápichu do betléma

R 10/16

2 ks Vzrostlé stromy v zákrytu s mohutnou korunou a bohatě
rozvětvené, určené k zápichu do betléma

R 11/16

1 ks Barokní basreliéf, zastavení křížové cesty
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R 12/16

23 ks Jesličky kolínské cikorky
- chýše se svatou rodinou, volkem a oslíkem
- dva černoušci pod palmou
- klečící darovník nesoucí žitovku
- ovce s beranem a jehnětem
- trkající se kůzlata
- pasoucí se ovečka
- kvetoucí listnatá rostlina
- darovnice jdoucí zleva s košem a kolínskou cikorkou
- ležící beránek se zvonečkem
- čtyři bílé a jedna černá ovce
- troubící pastýř se psem, kráčející zleva, žitovka přes
rameno, v klobouku
- pár klečících darovníků, darem pravý hanácký slad
- ovečka hledící k betlému
- tři králové klečící, zprava, černý vpravo,
- chlapec vedoucí oslíka s dívenkou v sedle, pes běží vedle,
koš Na kafíčko pro Ježíška: pravý hanácký slad, žitovka,
zlatá hospodyňka
- dva koně zleva pod palmou
- páv
- kohout
- ovečka
- králíci v pažitu
- darovnice s nůší na zádech, pravý hanácký slad
- odpočinek u studny, velbloudář s velbloudem, palma
- husa s housaty

R 13/16

23 ks Historický deskový betlém z Jiřetína pod Jedlovou
- Panna Marie na klekátku, scéna Zvěstování
- Duch svatý - holubice v obláčku s paprsky
- Archanděl Gabriel s lilií v pravé ruce, na obláčku
- Panna Marie klečící a modlící se s hlavou mírně skloněnou,
- Josef u jesliček s Jezulátkem ležícím na bílé loktušce
- Dvojfigura klanějicích se pastýřů zprava
- Pastýř v zeleném kabátci,
- Pastýř s ovečkou
- Dvojpostava pastýře v klobouku s ovcí přes rameno s
malým chlapcem ve žluté
- Panna Marie Tříkrálová s Ježíškem na klíně
- Klanějící se král s pážetem
- Klanějící se králové s černým malým sluhou
- Bělouš a hnědák se štolbou zleva z královské družiny
- Bělouš s velbloudem a jejich opatrovatel - vodič v turbanu
- Skupina 6-ti ovcí pasoucích se na pažitu
- Tři ovečky zprava
- Dvě ovečky zprava
- Dvě ovečky zleva
- Ležící ovečka zleva
- Ležící ovečka zprava
- Plátno zvěstování pastýřům
- Plátno narození
- Plátno s městskou branou a siluetou Betléma

R 14/16

9 ks Dýmky a špičky - ukázky mistrovské práce dýmkaře
(a včelaře) Emila Halámky z Nového Hraběcího
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R 15/16

4 ks Pohlednice - Letovisko Kopec NPČŠ, Sommerfrische
Hemmehübel NP Böhmische Schweiz, 2016

R 16/16

1 ks Pohlednice - Velikonoční jízda v Mikulášovicích,
Osterreiter in Nixdorf, 2016

R 17/16

1 ks Dřevěná dekorace - výrobce Amadea s.r.o., betlém
vyražený na překližce, 2015

R 1/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - celkový pohled z jihu na
město, nová - celkový pohled z jihu na město)

R 2/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - celkový pohled z jihu, vpravo
hrob s křížkem, nová - celkový pohled z jihu, v popředí
zahrádky)

R 3/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - celkový pohled z jihu, vpravo
Strážný vrch, nová - celkový pohled z jihu vpravo rodinný
dům)

R 4/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - celkový pohled, vlevo dole
rybník, nová - celkový pohled, nálety břízy)

R 5/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - celkový pohled, vpravo
Strážný vrch, dole lidé na poli, nová – celkový pohled,
skleník)

R 6/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - celkový pohled, v popředí lidé
na poli, nová - celkový pohled, v popředí zarostlé pole)

R 7/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - celkový pohled z jihu, vlevo
Gymnázium, nová - celkový pohled z jihu, v pozadí
vodárenská věž)

R 8/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - pohled na Loretu z věže
gymnázia, nová - pohled na Loretu z věže gymnázia)

R 9/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - celkový pohled, vilky, vlevo
tovární komín, nová - vilky, vlevo tovární komín)

R 10/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - pohled na třídu 9. května od
nádraží, nová - pohled na třídu 9. května od nádraží +
vpravo bříza)

R 11/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - pohled na Nerudovu ulici,
nová - pohled na Nerudovu ulici, ruina domu v popředí)

R 12/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - pohled na Krásnolipskou ulici,
evangelický kostelík, v pozadí Strážný vrch, nová - pohled
na Krásnolipskou ulici, evangelický kostelík, v pozadí
Strážný vrch vlevo žlutý dům)

R 13/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - pohled od Strážného vrchu k
Dymníku, v popředí malá továrna, nová - pohled od
Strážného vrchu k Dymníku v popředí žlutý rodinný dům)

R 14/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - letecký snímek, náměstí
uprostřed, nová - letecký snímek, náměstí uprostřed)

R 15/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - letecký snímek, náměstí
vpravo dole, nová - letecký snímek, náměstí vpravo dole)

R 16/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - letecký snímek, celé město,
nová - letecký snímek, celé město)
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R 17/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - pohled na hřbitov, nová pohled na hřbitov, popředí zarostlé nálety)

R 18/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - stará školní budova na
Dobrovského náměstí, stržena r. 1856, nová - hasičská
zbrojnice a škola na Dobrovského náměstí)

R 19/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - ulice U Parku, nová - ulice
U Parku, opravna obuvi)

R 20/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - část městského parku
s květinovou výzdobou, nová - část městského parku
s květinovou výzdobou, pohled od pomníku padlých
v 1. sv. válce)

R 21/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - městský park, pohled na
pomník padlých v 1. sv. válce, nová - městský park, pohled
na pomník padlých v 1. sv. válce)

R 22/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Dobrovského náměstí, nová –
Dobrovského náměstí, pohled na dnešní pohřební službu)

R 23/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Dobrovského náměstí, pohled
na cukrárnu a kavárnu Hesse, kašna, nová - Dobrovského
náměstí, dnešní pohřební služba, kašna)

R 24/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - ulice Františka Nohy, vila
Pfeifer, zdravotnická škola, nová - ulice Františka Nohy,
vila Pfeifer, zdravotnická škola)

R 25/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - ulice Františka Nohy,
zdravotnická škola, pošta, nová - ulice Františka Nohy,
zdravotnická škola, pošta)

R 26/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Dobrovského náměstí,
slavnost Fronleichnam, 1915, nová - Dobrovského náměstí,
pohled na dnešní pohřební)

R 27/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Dobrovského náměstí, park,
vpravo kostel, nová - Dobrovského náměstí, asfaltová
plocha, vpravo kostel

R 28/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Rudolfstraße, pošta, nová ulice F. Nohy, pošta)

R 29/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - pošta, zdravotnická škola,
nová - pošta, zdravotnická škola)

R 30/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Dobrovského náměstí, park,
v pozadí kostel, vpravo škola, nová - Dobrovského náměstí,
park, v pozadí kostel, vpravo škola)

R 31/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Dobrovského náměstí, škola,
nová - Dobrovského náměstí, škola)

R 32/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Dobrovského náměstí,
pomník Josefa II., za ním škola, nová - Dobrovského
náměstí, jen škola)

R 33/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Dobrovského náměstí,
římsko-katolická fara, nová - Dobrovského náměstí, římskokatolická fara)
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R 34/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Dobrovského náměstí,
Hřbitovní ulice, v pozadí kostel, nová - Okružní ulice,
panelák)

R 35/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - ulice F. Nohy, ONV, nová ulice F. Nohy, zdravotnická škola)

R 36/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Dobrovského náměstí,
římsko-katolická fara, kostel, nová - Dobrovského náměstí,
římsko-katolická fara, kostel)

R 37/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Hřbitovní ulice, v pozadí
staveniště a kostel, nová - Okružní ulice, panelák)

R 38/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - křižovatka ulic V. Kováře a
Na Výsluní u domu kultury, nová - křižovatka ulic V. Kováře
a Na Výsluní u domu kultury)

R 39/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - křižovatka ulic V. Kováře a
Horská, vlevo dům se zvoničkou, nová - křižovatka ulic
V. Kováře a Horská, bez domu)

R 40/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Jindřichov, Gasthaus "Zur
Mandau“, nová - Jindřichov, pouze most se sochami)

R 41/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Jindřichov, Böhmer's
Gasthaus, nová - Jindřichov, můstek přes Mandavu)

R 42/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - ulice V. Kováře, Gasthaus
"Blaue Kugel", nová - ulice V. Kováře, dnes soukromý dům)

R 43/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Jindřichov, Gasthaus "Zum
Bad", nová – Jindřichov, dnes soukromý dům)

R 44/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Jindřichov, Gasthaus "Stadt
Rumburg", nová - Jindřichov, dnes soukromý dům)

R 45/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Jindřichov, Gemeindeamt,
nová - Jindřichov, dnes policie)

R 46/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Jindřichov, propadlý most
přes Mandavu, nová - Jindřichov, nový most)

R 47/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Jindřichov, v pozadí Hrádek,
nová – pohled na Jindřichov, v popředí rybník)

R 48/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Jindřichov, most se sochami,
vpravo hasičská zbrojnice, nová - Jindřichov, most bez
soch)

R 49/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - křižovatka ulic V. Kováře a
Horská, transformátor, nová - křižovatka ulic V. Kováře a
Horská, bez transformátoru)

R 50/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Jindřichov, Gasthaus zur
Insel Helgoland, můstek přes Mandavu, nová – Jindřichov,
dnes soukromý dům můstek přes Mandavu)

R 51/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - SZ roh náměstí, podstávkový
dům, nová - SZ roh náměstí, dnes nový dům)

R 52/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - morový sloup na náměstí
v zimě, nová - morový sloup na náměstí v zimě)
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R 53/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - SV roh náměstí, trh, vpravo
kočár, nová - SV roh náměstí, v popředí auto)

R 54/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - JV roh náměstí, hotel Zidek,
nová - JV roh náměstí, dnes obchod s oblečením)

R 55/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - SZ roh náměstí, podloubí,
nová - SZ roh náměstí, podloubí)

R 56/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - SZ roh náměstí, trh, nová SZ roh náměstí)

R 57/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - J strana náměstí, demolice,
nová - hotel Lužan)

R 58/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - J strana náměstí, demolice,
nová - J strana náměstí, hotel Lužan)

R 59/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - nádraží, kolejiště s vagóny,
nová - nádraží, kolejiště bez vagónů)

R 60/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - nádraží, pohled z kolejiště,
nová - nádraží, pohled z kolejiště)

R 61/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - pohled z Nádražní ulice na
nádraží, nová - pohled z Nádražní ulice na nádraží)

R 62/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - pohled z JZ na nádražní
budovu, nová – pohled z JZ na nádražní budovu)

R 63/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - pohled od nádražní budovy
na obchod s konfekcí (Ernst Lederer), nová - pohled od
nádražní budovy, obchod drogerie)

R 64/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - pohled z JV na nádražní
budovu, nová - pohled z JV na nádražní budovu, zarostlý
stromy)

R 65/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Villen am Johannesberge,
nová - vily na Strážném vrchu, v popředí)

R 66/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Villenviertel am
Johannesberg, nová - vilová čtvrť na Strážném vrchu,
v popředí smrk)

R 67/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Villenviertel am
Johanneskirche, nová - kostelík na Strážném vrchu)

R 68/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bild an der Johanneskapelle,
nová - obraz na kostelíku na Strážném vrchu)

R 69/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Jahnhuldigung des ChristlichDeutschen-Turnvereines Rumburg, pod Strážným vrchem,
nová - fotbalové hřiště pod Strážným)

R 70/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Villen am Johannesberg,
vpravo kostelík na Strážném vrchu, nová - vily pod
Strážným vrchem, v popředí činžovní dům)

R 71/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - kostelík na Strážném vrchu,
nová - kostelík na Strážném vrchu, v popředí břízy)

R 72/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - roh Komenského a Tyršovy
ulice, ZŠ, vpravo povoz a lidé, nová - roh Komenského a
Tyršovy ulice, ZŠ, vpravo zaparkovaná auta)
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R 73/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - pohled na gymnázium z
Komenského ulice, nová - pohled na gymnázium z
Komenského ulice, vpravo řeznictví)

R 74/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - pohled na gymnázium ze
Sukovy ulice, nová – pohled na gymnázium ze Sukovy
ulice, v zimě)

R 75/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - křižovatka Komenského a
Sukovy ulice, pohled na vilu, nová - křižovatka
Komenského a Sukovy ulice, dnes kruhový objezd, MŠ)

R 76/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - stavba vozovky na
Komenského ulici, v pozadí gymnázium, nová Komenského ulice, vpravo autob. zastávka, v pozadí
gymnázium)

R 77/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - pohled na gymnázium
z Komenského ulice, vlevo v popředí muž, nová – pohled
na gymnázium z Komenského ulice)

R 78/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - pohled na gymnázium
ze Sukovy ulice, vlevo dvě ženy s kočárkem, nová - pohled
na gymnázium ze Sukovy ulice)

R 79/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - stavba vozovky
na Komenského ulici, parní válec, vlevo gymnázium, nová Komenského ulice, kruhový objezd, vlevo gymnázium)

R 80/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - špitál, nová obchodní akademie)

R 81/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - budova před stavbou OA,
v pozadí gymnázium, nová - obchodní akademie)

R 82/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - podstávkový dům, nová pohled na kruhový objezd u gymnázia)

R 83/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Komenského ulice
od gymnázia, nová - Komenského ulice od gymnázia)

R 84/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - kino Marx, nová - kino Marx)

R 85/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Stará ulice, nová - ulice
2. polské armády)

R 86/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Jagdschloss, nová restaurace zámeček)

R 87/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - podstávkový dům,
Färbergasse 9, nová - podstávkový dům, dnes Barvířská
ulice)

R 88/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Poštovní ulice, nová Poštovní ulice)

R 89/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Jiříkovská ulice, Gasthof
Stadt Leipzig, nová - Jiříkovská ulice, restaurace Zelený
strom)

R 90/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bezručova ulice, Gasthaus
Neustadt, nová - Bezručova ulice, dnes soukromý dům)
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R 91/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Fügnerova ulice , nová Fügnerova ulice)

R 92/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Růžová ulice, Restauration
Felsenadler, Heinrich W. Rudolf, nová - Růžová ulice, dnes
soukromý dům)

R 93/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - ulice Na Valech, podstávkový
dům, obchod Rudolf Klinger, nová - parkoviště před
muzeem)

R 94/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Matušova ulice, podstávkový
dům, nová - Matušova ulice, dnes cukrárna Venezia)

R 95/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Matušova ulice, podstávkový
dům, nová - Matušova ulice, dnes cukrárna Venezia)

R 96/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bezručova ulice 29, Festhaus
Hochquelle, nová - Bezručova ulice, dnes soukromý dům)

R 97/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - autobusová zastávka
u Bytexu, nová - autobusová zastávka u Bytexu)

R 98/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Königstraße, nová – dnes
Nerudova ulice 5)

R 99/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Färbergasse 3, Friseur Salon,
nová - dnes Barvířská ulice)

R 100/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Komenského ulice, nová Komenského ulice, vlevo autobusová zastávka)

R 101/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Vrchlického ulice od náměstí,
nová - Vrchlického ulice od náměstí, vpravo železářství
Cibulka)

R 102/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Nerudova ulice, vlevo
pivovar, nová - Nerudova ulice, vlevo pivovar)

R 103/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - pohled na muzeum
z parkoviště, nová - pohled na muzeum z parkoviště)

R 104/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Vraní ulice od Vodní ulice,
nová - Vraní ulice od Vodní ulice)

R 105/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Jiříkovská ulice, vlevo
Kamzík, v pozadí spořitelna, nová - Jiříkovská ulice vlevo
Kamzík, v pozadí spořitelna)

R 106/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Nerudova ulice, od Dolní
ulice, nová - Nerudova ulice, od Dolní ulice)

R 107/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Nerudova ulice, nová Nerudova ulice)

R 108/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bezručova ulice, nová Bezručova ulice)

R 109/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Radniční ulice, nová Radniční ulice)

R 110/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Radniční ulice, nová Radniční ulice)
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R 111/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Radniční ulice, osud jednoho
domu, nová - Radniční ulice, osud jednoho domu)

R 112/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Vrchlického ulice, od náměstí,
nová - Vrchlického ulice, od náměstí)

R 113/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Jiráskova ulice, nová Jiráskova ulice)

R 114/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Deutsches Haus, nová Matějova ulice)

R 115/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - roh Dvořákovy a Jiráskovy
ulice, nová - roh Dvořákovy a Jiráskovy ulice)

R 116/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Nerudova ulice, nová Nerudova ulice)

R 117/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Luční ulice, nová – Luční
ulice)

R 118/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Jiříkovská ulice, továrna
Desta, nová - Jiříkovská ulice, továrna Desta)

R 119/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bezručova ulice, č. p. 34,
nová - Bezručova ulice, č. p. 34)

R 120/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Žitná ulice, nová - Žitná ulice)

R 121/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - průvod na Bahnhofstraße,
nová - Třída 9. května)

R 122/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bahnhofstraße, Escompte
Bank, nová - Třída 9. května, Městský úřad)

R 123/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bahnhofstraße, restaurace
Zelený strom, nová - Třída 9. května, bytový dům)

R 124/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bahnhofstraße, nová - Třída
9. května)

R 125/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bahnhofstraße, průvod
Vojáků, nová - Třída 9. května, trafika)

R 126/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bahnhofstraße, nová - Třída
9. května)

R 127/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bahnhofstraße, nová - Třída
9. května)

R 128/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bahnhofstraße, Escompte
Bank, nová - Třída 9. května, Městský úřad)

R 129/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bahnhofstraße, nová - Třída
9. května)

R 130/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bahnhofstraße, vpravo
Conzerthaus, nová - Třída 9. května)

R 131/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bahnhofstraße, vpravo
Conzerthaus, nová - Třída 9. května)

R 132/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bahnhofstraße, vpravo Hotel
Engel, nová - Třída 9. května)
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R 133/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bahnhofstraße, vpravo Bilder
Rahmen, nová - Třída 9. května, prodejna Hubert)

R 134/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bahnhofstraße, v pozadí
klášter, nová - Třída 9. května, prodejna Hubert)

R 135/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bahnhofstraße,
Konfektionshaus, Schuhhaus Richter, nová – Třída
9. května, Dům Módy)

R 136/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bahnhofstraße, vpravo Josef
Appelt, Damenkonfection, nová - Třída 9. května, vpravo
prodejna Ratio)

R 137/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bahnhofstraße, vlevo Baťa´,
nová - Třída 9. května, vlevo prodejna)

R 138/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - cesta k zámku Šluknov,
nová - cesta k zámku Šluknov)

R 139/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Staré Křečany, náměstí,
vpravo kostel, nová - Staré Křečany, náměstí, vpravo
kostel)

R 140/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - rozhledna na Jedlové, nová rozhledna na Jedlové)

R 141/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - nová nemocnice, nová plavecký stadion)

R 142/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Sanatorium Frankenstein,
nová - nemocnice Podhájí)

R 143/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - nová nemocnice, nová - nová
nemocnice)

R 144/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - nová nemocnice, nová - nová
nemocnice, v popředí garáže, vpravo kaple)

R 145/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Dolní Křečany, škola, nová Dolní Křečany, škola)

R 146/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Masarykova ulice, v pozadí
kostel, nová - Masarykova ulice, v pozadí kostel)

R 147/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Ausblick von der Töpfergasse
auf den Markt, nová - pohled z Palackého ulice na náměstí)

R 148/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - pohled od náměstí do
Palackého ulice, nová - pohled od náměstído Palackého
ulice)

R 149/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Töpfergasse, nová Palackého ulice)

R 150/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Töpfergasse, nová Palackého ulice)

R 151/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Töpfergasse, nová Palackého ulice)

R 152/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - pohled z Palackého ulice
na náměstí, nová - pohled z Palackého ulice na náměstí)
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R 153/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Radniční ulice, nová Radniční ulice)

R 154/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Krásnolipská ulice, nová Krásnolipská ulice)

R 155/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Krásnolipská ulice, dům
Franz. Herm. Liebisch, nová - Krásnolipská ulice, dvorek)

R 156/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Krásnolipská ulice, vlevo
most, v pozadí fabrika, nová - Krásnolipská ulice, vlevo
most)

R 157/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Krásnolipská ulice, hasičská
zbrojnice, nová - Krásnolipská ulice, paneláky)

R 158/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Krásnolipská ulice, most,
vpravo Gasthaus zum Schweden, nová - Krásnolipská
ulice, most, vlevo Idealfenster a.s.)

R 159/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Krásnolipská ulice, most,
pohled nahoru, směrem na KL, nová - Krásnolipská ulice,
most, pohled nahoru, směrem na KL)

R 160/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Elisabethgasse, nová pohled z Radniční do Krásnolipské)

R 161/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - kresba Kiesslichova domu
v Radniční ulici, nová - foto Kiesslichova domu v Radniční)

R 162/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Krásnolipská ulice, nová Krásnolipská ulice)

R 163/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Elisabethgasse, podstávkový
dům, nová - Radniční ulice, štít domu)

R 164/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - evangelický kostel na
Krásnolipské ulici, nová - evangelický kostel na
Krásnolipské ulici)

R 165/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - evangelický kostel, v popředí
pole, nová - evangelický kostel, v popředí pole)

R 166/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Elisabethgasse, nová –
křižovatka Poštovní a Krásnolipské ulice)

R 167/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Radniční ulice směrem
k náměstí, nová - Radniční ulice směrem k náměstí)

R 168/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Střelnice, na nájezdu muž,
nová - Dům kultury)

R 169/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Střelnice a pohled do
Žitavské ulice, nová - Dům kultury a pohled do ulice SNP)

R 170/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – podstávkový dům v Žitavské
ulice, nová - dům v ulici SNP, prodejna kol Bartys)

R 171/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – ulice SNP po zbourání domu,
v popředí muž, nová - ulice SNP, zaparkovaná auta)

R 172/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Žitavská ulice, vlevo
skupinka lidí, nová - ulice SNP, vpravo kadeřnictví)

18

R 173/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – rozkopaná Žitavská ulice
30. května 1901, velké množství dělníků, nová - ulice SNP,
vlevo směnárna)

R 174/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Žitavská ulice, vlevo před
domovním portálem 3 ženy, nová - ulice SNP, paneláky)

R 175/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Žitavská ulice, vlevo žena
s kočárkem, nová - ulice SNP, pohled k náměstí)

R 176/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Žitavská ulice, vlevo obchod
Josef Stürz, nová - ulice SNP, pohled k náměstí, vlevo
zaparkovaná auta)

R 177/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Volksvereinshaus, nová –
ulice U Stadionu, Solárium)

R 178/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Volksvereinshaus,
Leutersdorfer Weg, nová - ulice U Stadionu, Solárium)

R 179/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Vrchlického ulice,
podstávkový dům, vpravo Garagen, nová - Vrchlického
ulice, vlevo katastrální úřad)

R 180/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Vrchlického ulice, směrem
k náměstí, nová - Vrchlického ulice, směrem k náměstí)

R 181/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Vrchlického ulice, směrem
k náměstí, bourání domů těžkou technikou, nová –
Vrchlického ulice, směrem k náměstí, vlevo panelák)

R 182/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Vrchlického ulice, stará
elektrárna, nová - Vrchlického ulice, stará elektrárna)

R 183/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Vrchlického ulice, bourání
domu, vlevo stará elektrárna, nová - Vrchlického ulice,
vlevo stará elektrárna)

R 184/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – pěší zóna, Café Salomon,
nová - pěší zóna, Klenotnictví)

R 185/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – pěší zóna, pohled na
nezrekonstruovaný dům, dole obchody, vlevo Výpočetní
technika, nová - pěší zóna, pohled na zrekonstruovaný
dům, zelená fasáda, dole obchody, vlevo Stavební
spořitelna)

R 186/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - pěší zóna, pohled na
nezrekonstruovaný dům ze dvora, nová - pěší zóna, pohled
na zrekonstruovaný dům)

R 187/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – pěší zóna směrem k Loretě,
skupinky lidí na ulici, nová - pěší zóna směrem k Loretě,
vlevo obchod Zoo)

R 188/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – pěší zóna směrem k Loretě,
skupinky lidí na ulici, nákladní auta, nová - pěší zóna
směrem k Loretě dtto, vpravo prodejna oděvů)

R 189/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Komenského ulice, v popředí
dva patníky, nová - Komenského ulice, v pozadí činžovní
domy)
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R 190/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Komenského ulice,
křižovatka s Radniční ulicí, nová - Komenského ulice,
v pozadí činžovní domy)

R 191/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Komenského ulice, pohled
na činžovní dům v Radniční ulicí, nová - Komenského ulice,
vlevo činžovní domy)

R 192/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Radniční ulice, pohled
k náměstí, nová - Radniční ulice, pohled k náměstí)

R 193/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – pěší zóna, pohled na Café
Henke vlevo restaurace Stadt Dresden, nová - pěší zóna,
pohled na bývalou restauraci Venuše)

R 194/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Klostergasse, pohled na
Café Henke, vlevo restaurace Stadt Dresden, nová - pěší
zóna, pohled na bývalou restauraci Venuše)

R 195/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Klostergasse, vpravo
Feinkosthandlung Karl Speral, nová - pěší zóna, vpravo
oční optika)

R 196/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Klostergasse, v pozadí kostel
sv. Vavřince, nová - pěší zóna v pozadí kostel sv. Vavřince)

R 197/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Klostergasse, pohled na
restauraci Stadt, Dresden, za ní Café Wirsam, nová - pěší
zóna)

R 198/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Klostergasse, pohled k
náměstí, vlevo restaurace Stadt Dresden, nová - pěší zóna)

R 199/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – Klostergasse, pohled na
Loretu, nová - pěší zóna, Loreta zastíněna spořitelnou)

R 200/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – restaurace Almhütte na
Dymníku, nová – soukromý dům na Dymníku)

R 201/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – můstek přes Pstružný potok,
nová - Lesní ulice, restaurace u koupaliště)

R 202/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – restaurace Almhütte na
Dymníku, v popředí skupinka lidí, nová - před budovou
vzrostlý strom)

R 203/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – restaurace
Gebirgsvereinsschenke na Dymníku, vpravo děti na
houpačce, nová - před restaurací vzrostlé stromy)

R 204/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – restaurace Občerstvení
Chata Dymník, v popředí auto Volkswagen Brouk, nová –
restaurace Dymník)

R 205/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará – restaurace
Gebirgsvereinsschenke na Dymníku, v pozadí les, nová –
před restaurací dvě zaparkovaná auta)

R 206/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará 1 - rozhledna na Dymníku,
v popředí žena, stará 2 - rozhledna na Dymníku, v popředí
muž)

R 207/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Jubiläumswarte na Dymníku,
nová - louka se vzrostlými stromy)
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R 208/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - můstek přes potok směrem
na Dymník, nová - můstek přes potok směrem na
Dymník)

R 209/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - kamenný průchod směrem
na Dymníku, nová - kamenný průchod směrem
na Dymníku)

R 210/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Jiříkovská ulice, Grohův dům,
v pozadí spořitelna, nová - Jiříkovská ulice, bez Grohova
domu, v pozadí spořitelna)

R 211/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - hlavní křižovatka směrem
k náměstí, vpravo spořitelna, nová - hlavní křižovatka
směrem k náměstí, vpravo spořitelna)

R 212/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - hlavní křižovatka vpravo
Loreta, v pozadí spořitelna, na ulici skupinky lidí, nová –
hlavní křižovatka vpravo Loreta, v pozadí spořitelna)

R 213/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Komenského ulice směrem
k hlavní křižovatce vpravo spořitelna, nová - Komenského
ulice směrem k hlavní křižovatce, vpravo spořitelna)

R 214/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - hlavní křižovatka směrem
ke gymnáziu, vlevo spořitelna, vpravo již nestojící dům,
nová - hlavní křižovatka, v pozadí gymnázium)

R 215/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - pohled z Jiříkovské ulice
na hlavní křižovatku, vlevo vchod do zámku, v pozadí
spořitelna, nová - pohled z Jiříkovské ulice na hlavní
křižovatku, vlevo vchod do zámku, v pozadí spořitelna,
vpravo banka)

R 216/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - pohled z ulice 9. května
na hlavní křižovatku, vpravo za stromem spořitelna, nová –
pohled z ulice 9. května na hlavní křižovatku, na
semaforech červená)

R 217/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - hlavní křižovatka, Gasthof
Stadt Leipzig, nová - hlavní křižovatka, banka)

R 218/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Loreta, na zdi nalepený
domek, vpravo banka s lešením, nová - Loreta)

R 219/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - hlavní křižovatka, před
Loretou domeček, před ním starší muž v uniformě, jízdní
kolo, nová - hlavní křižovatka)

R 220/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - hlavní křižovatka, stavba
vozovky, nová - hlavní křižovatka, děti na přechodu)

R 221/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - hlavní křižovatka, vlevo
Grohův dům, před ním pes zapřažený do vozíku, nová –
hlavní křižovatka, bez Grohova domu)

R 222/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Pražská ulice, od mostu
směrem k náměstí, nová - Pražská ulice, od mostu směrem
k náměstí)

R 223/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Pražská ulice, restaurace
Hvězda, nová - Pražská ulice, restaurace Hvězda)
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R 224/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Pražská ulice, Gasthaus zur
Stadt Leipa, nová - Pražská ulice, soukromý dům)

R 225/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Pražská ulice, Gasthaus zur
Stadt Leipa, skupinka lidí, nová - Pražská ulice,
zaparkovaná auta)

R 226/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Pražská ulice, Gasthaus zur
Stadt Leipa, nová - Pražská ulice, zaparkovaná auta)

R 227/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Pražská ulice, pohled z mostu
do centra, skupinka dětí na mostě, nová - Pražská ulice,
pohled z mostu do centra, bez dětí)

R 228/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Pražská ulice, pohled
na most zleva směrem do centra, skupinka dětí na mostě,
v popředí dívka s kočárkem, v pozadí budova muzea,
nová - Pražská ulice, pohled na most zleva směrem
do centra, bez dětí)

R 229/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Pražská ulice, pohled
z křižovatky u Labutě směrem do centra, vlevo Radniční
ulice, nová - Pražská ulice, pohled z křižovatky u Labutě
směrem do centra, vlevo Radniční ulice)

R 230/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Pražská ulice, pohled
z křižovatky u Labutě směrem do centra, nákladní auto,
nová - Pražská ulice, pohled z křižovatky u Labutě směrem
do centra, dnes kruhový objezd)

R 231/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Pražská ulice, pohled
z křižovatky u Labutě směrem k Radniční ulici, nákladní
auto (dodávka), za ním motocykl, nová - Pražská ulice,
dnes kruhový objezd)

R 232/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Pražská ulice, pohled
na most směrem do centra, velká skupina dětí na mostě,
nová - Pražská ulice, pohled na most směrem do
centra, auta)

R 233/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Horní Jindřichov, kamenný
most se sochami, nová - Horní Jindřichov, kamenný most
bez soch)

R 234/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - společné foto vojáků
z 1. sv. války, 1916, nová - fotbalové hřiště pod Strážným)

R 235/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bezručova ulice, vpravo
chlapec s jízdním kolem, nová - Bezručova ulice, bez dětí)

R 236/17

2 ks Srovnávací fotografie (stará - Bezručova ulice, vpravo
podstávkový dům, nová - Bezručova ulice, vpravo garáže)

R 237/17

1 ks Srovnávací fotografie (stará - Bahnhofstrasse, v popředí
vpravo chlapec s koštětem)

15 692

1 ks negativ Pušky ze sbírky OMD, H 179, H 184, H 185

15 693

1 ks negativ Modely soch V Pilze v OM VDF

15 694

1 ks negativ Instalace nového zvonu do věže kostela sv.
Františka v Děčíně - Podmoklech

15 695

1 ks negativ Cínové nádobí ze sbírky OMD před konzervací
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15 696

1 ks negativ Cínové nádobí ze sbírky OMD po konzervací

15 697

1 ks negativ Cínové nádobí za sbírky OMD před konzervací

15 698

1 ks negativ Hudební nástroje ze sbírky OMD po restaurování

15 699

1 ks negativ Portrét Terezie Michlové za soukromé sbírky
po restaurování

15 700

1 ks negativ Archeologické nálezy ze Šluknovska

15 701

1 ks negativ Sbírkové předměty OMD - betlémy, H 2347, H 2348

15 702

1 ks negativ Obraz ze sbírky OMD před restaurováním, O 506

15 703

1 ks negativ Obraz za sbírky OM VDF po restaurování,
V 4084/86

15 704

1 ks negativ Sbírkový předmět OMD po restaurování - plakát
Gründungs-Fest

15 705

1 ks negativ Výstava obrazů v OMD, Jan Petříček - životní dílo

15 706

1 ks negativ Dům čp. 4, ul. Na Výšinách 24/1028, Děčín –
Škrabky

15 707

1 ks negativ Chalupa v Martiněvsi

15 708

1 ks negativ Odstraňování následků povodně v restauraci
"U Přístavu" v Děčíně 4

15 709

1 ks negativ Nádraží ČD v Těchlovicích

15 710

1 ks negativ Nová zastávka ČD v Těchlovicích

15 711

1 ks negativ Kaplička v Těchlovicích - Dolní Lhotě
po rekonstrukci

15 712

1 ks negativ Výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci
Těchlovice

15 713

1 ks negativ Hřiště fotbalového klubu Český lev v Těchlovicích

15 714

1 ks negativ Dům čp. 8 v Těchlovicích

15 715

1 ks negativ Chalupa v Těchlovicích

15 716

1 ks negativ Chráněné naleziště šafránu jarního v Kytlicích

15 717

1 ks negativ Přírodní památka Kytlice - Šafránová zahrádka

15 718

1 ks negativ Hrob Miroslava Horníčka na hřbitově v Kytlicích

15 719

1 ks negativ Nádraží ČD Chřibská

15 720

1 ks negativ Dům čp. 186 v Chřibské

15 721

1 ks negativ Penzion a restaurace Relax v Chřibské

15 722

1 ks negativ Výstava "Vánoce v muzeu"

15 723

1 ks negativ Nově odlitý zvon do kostela Povýšení sv. Kříže
v Děčíně

15 724

1 ks negativ Písničková soutěž "Děčínská kotva", 70. - 80. léta
20. stol.

15 725

1 ks negativ Počáteční práce na tzv. Vilsnické spojce

15 726

1 ks negativ Pohlednice České Kamenice z roku 1902
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15 727

1 ks negativ Pohlednice regulace Labe u Toušeně

15 728

1 ks negativ Podmalby na skle, č. 5177a, 5177b, 5178

15 729

1 ks negativ Zarámovaná fotografie a obraz po restaurování –
OM RBK

15 730

1 ks negativ Výstava "Socialistická myslivost na Děčínsku"
v OMD v roce 1964

15 731

1 ks negativ Výstava mysliveckých trofejí v OMD, sken čb neg.
N 11 082/2-4

15 732

1 ks negativ Obrázky a pohlednice Jiřetína p. J. a okolí
od Wenzela Salomona

15 733

1 ks negativ Sbírkový předmět OMD, H 749

15 734

1 ks negativ Sbor dobrovolných hasičů Hřensko, zbrojnice,
Hřensko čp. 166

15 735

1 ks negativ Loď "Pivovar" vyrobená v Loděnici Křešice

15 736

1 ks negativ Verneřice, dům čp. 52

15 737

1 ks negativ Verneřice, dům čp. 89

15 738

1 ks negativ Verneřice, dům čp. 108

15 739

1 ks negativ Verneřice, dům čp. 152

15 740

1 ks negativ Verneřice, dům čp. 208

15 741

1 ks negativ Verneřice, dům čp. 249

15 742

1 ks negativ Verneřice - hasičská zbrojnice

15 743

1 ks negativ Verneřice - kostel sv. Anny

15 744

1 ks negativ Verneřice - radnice

15 745

1 ks negativ Verneřice- - socha sv. Floriána na náměstí

15 746

1 ks negativ Verneřice - kamenný mostek přes Bobří potok

15 747

1 ks negativ Obraz ze sbírky OMD po restaurování, O 506

15 748

1 ks negativ Sbírkové předměty OMD - hračky, keramika, sklo

15 749

1 ks negativ Hasičská zbrojnice ve Hřensku

15 750

1 ks negativ Sbírkové předměty OMD, H 2417, H 2418

15 751

1 ks negativ Sbírkové předměty OMD RBK, č. 1103, 5257

15 752

1 ks negativ Sbírkové předměty OMD RBK, č. 313/87, 309/87,
R 1380 po restaurování

15 753

1 ks negativ Mince ze sbírky OMD

15 754

1 ks negativ Budova OMD

15 755

1 ks negativ Budova bývalé školky - provizorní sídlo OM VDF

15 756

1 ks negativ Budova OM RBK

15 757

1 ks negativ Výstava obrazů A. Frinda v OM RBK

15 758

1 ks negativ Skupinová fotografie s Ferencem Lisztem ze
sbírky OM RBK
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15 759

1 ks negativ Sbírkové předměty OM RBK po retaurování –
glóbusy, č. 13 199, 13 200

15 760

1 ks negativ Bechlejovice - chalupa č.p.7, Agentura Naděje,
odlehčovací soc. služba

15 761

1 ks negativ Křížek v Bechlejovicích

15 762

1 ks negativ Bechlejovice - chalupa č.p. 11

15 763

1 ks negativ Bechlejovice - chalupa č.p. 12

15 764

1 ks negativ Stodola v Bechlejovicích

15 765

1 ks negativ Benešov nad Ploučnicí - nádraží ČD

15 766

1 ks negativ Benešov nad Ploučnicí - vyhlídkový altán
Benešovská vyhlídka

15 767

1 ks negativ Březiny - restaurace Březinka

15 768

1 ks negativ Březiny - zastávka ČD

15 769

1 ks negativ Hřensko - hotel Hawel

15 770

1 ks negativ Hřensko - restaurace U Raka

15 771

1 ks negativ Přívoz Hřensko - Schöna

15 772

1 ks negativ Výstava "Horní města Krušných hor" v OMD

15 773

1 ks negativ Sbírkové předměty OMD před restaurováním,
H 635, H 426, B 214/1, B 14/2

15 774

1 ks negativ Sbírkové předměty OMD - panenky, maňásci

15 775

1 ks negativ Panenka ze sbírky OMD, H 2366

15 776

1 ks negativ Podmalby na skle ze sbírky OMD, RBK, VDF

1075

1 ks Ivan Senjuk, Přehled historie Boletic n. L.

1076

1 ks DVZ 2/2014, ročník XXIV

1077

1 ks Labsko - vltavská plavba XXI, sborník

1078

1 ks Die Pfarr und Wallfahrtskirche

1079

1 ks Filipov 13. 1. 1866

1080

1 ks ONV Děčín - Informace

1081

1 ks Stat Bodenbach - Soupis domů

1082

1 ks Die Seele auf dem Kalvarienberge

1083

1 ks Anton Schwaighofer, Tabellen - Samenpflanzen

1084

1 ks Rozhledna Dymník

1085

1 ks P. Herold, Křivánek, Pověsti a příběhy

1086

1 ks DVZ 1/2015, ročník XXV

1087

1 ks Malý špalíček výletů

1088

1 ks Jindřich Strašnov, Příběh BK Děčín

1089

1 ks Mein Herr und mein Gott

1090

1 ks DVZ 1/2016, ročník XXVI
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1091

1 ks DVZ 2/2015, ročník XXV

1092

1 ks Labsko - vltavská plavba XXII, sborník

1093

1 ks Děčínská panoramata

1094

1 ks Domäne Tetschen

1095

1 ks Fritz Heinrich, Detlef Bütow, Přístav Děčín - Loubí

1096

1 ks Wartenberg

1097

1 ks K. Morgenstern, Schloss Tetschen

1098

1 ks Kaple sv. Alžběty Durynské

1099

1 ks Historie vodní cesty na dolním Labi

1100

1 ks Vladimír Cejnar

1101

1 ks Jiří Stejskal, Rumburk včera a dnes

1102

1 ks Zdeněk Čvančara, Děčín

1103

1 ks Postava k otvírání

1104

1 ks Gotik ohne Grenzen

1105

1 ks Gabriela Jeřábková, August Frind

1106

1 ks Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků

1107

1 ks Petr Karlíček, Jan Němec, Mikulášovice

1108

1 ks DVZ 2/2016, ročník XXVI

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 27. 6. 2017
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
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Bod 13.1 příloha č. 8

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 23
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 244/2003
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
se sídlem v Čsl. armády 1360/35, 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)

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 21)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 22)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 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 doplňují následující položky majetku
svěřeného organizaci k hospodaření:
Kulturní předměty – účet 032
Číslo DM

Popis

27/2016

1 ks Skříňový trezor vyrobený firmou Safesia, Družstevní závod pro
výrobu ohnivzdorných a nedobytných pokladen, Praha – Žižkov,
zaps. společenstvo. s.r.o., rozměry: 187,5 x 68 x 105 cm

28/2016

1 ks Háčkované rukavičky
1 ks Krajkový límeček černý
3 ks Krajkový límeček bílý
2 ks Krajkové ozdoby
2 ks Vyšívaný přehoz

29/2016

1 ks Těhotenská košile poč. 20 st.
9 ks Pohlednice st. Mostu
25 ks Fotografie 1921 - cca 1946
2 ks pracovní knížky
2 ks hornické legitimace
1 ks Podpůrný řád Jednoty čsl. horníků . . . Most, 1934
4 ks Šatenka pro zaměstnané
1 ks Dopis s razítkem sokolské jednoty
1 ks Lampa, ČSD-66, KOVO Věšín

30/2016

Soubor 28 šanonů (nespecifikovaný soubor pohlednic, řádově
100ky ks) sbírka byla budována od roku 1968

31/2016

1 ks Psací stroj s azbukou

32/2016

1 ks Pohlednice - hrad Hněvín 1913, 139 x 88 mm

33/2016

1 ks Brašna kožená, 40 x 31 cm

34/2016

2 ks Pohlednice - Pravda vítězí 147 x 105 mm, 20 let republiky
Československé, krabička na mýdlo (Mýdlo smilkové)
178x93x35 mm

2

35/2016

90 ks fotografií a pohlednic
6 ks křestní a rodné listy
1 ks oddací list
5 ks vysvědčení
1 ks Taufschein
1 ks Frauungs-schein
1 ks Výtah z matriky
11 ks dokladů Josefa Kozla

36/2016

1 ks Rattus rattus

37/2016

1 ks Rattus rattus

38/2016

1 ks Sturnus vulgaris

39/2016

1 ks Fringilla coelebs

40/2016

1 ks Coccothraustes coccothraustes

41/2016

1 ks Sylvia atricapilla

42/2016

1 ks Rattus rattus - samec

43/2016

1 ks Rattus rattus - juv.

44/2016

1 ks Rattus rattus - juv.

45/2016

1 ks Rattus rattus - juv.

46/2016

1 ks Rattus rattus - juv.

47/2016

1 ks Turdus merula

48/2016

1 ks Rattus rattus - subadult

49/2016

1 ks Rattus rattus - subadult

50/2016

1 ks Rattus rattus - subadult

51/2016

1 ks Turdus merula

52/2016

1 ks Apus apus

53/2016

1 ks Sturnus vulgaris

54/2016

1 ks Rana dalmatina

55/2016

1 ks Larus ridibundus - lebka

56/2016

1 ks Larus cachinnans - lebka

1/2017

1 ks Radio Rigoletto 539A, rok výroby: 1970 - 1971, výrobce: Tesla
Bratislava n. p., Dřevěná skříň, hliníkové terčíky tlačítek,
plexisklová stupnice s cejchováním v kHz a MHz se jmény
vysílačů, rozměry: 725 x 250 x 226 mm

2/2017

7 ks Školní lavice dvousedačkové, viz Darovací smlouva KT/9096/17

3/2017

1 ks Karbidová důlní lampa, na lampě vyraženo č. 813, v 200 mm,
průměr podstavy 97 mm

4/2017

1 ks Pouzdro na architektonické plány, před rokem 1938, d 115 cm,
š 10 cm.
2 ks Machmetr, Rychloměr délka 140 mm, průměr těla 85 mm

5/2017

3

6/2017

14 ks Textilní korouhve
- Zahražanská Madona,olej, plátno, 60x47cm, modré hedvábí,
137x95cm, pol. 18. st.
- P. Marie s hořícím srdcem, olej, plátno 60 x 50 cm Madona
na půlměsíci s Ježíškem, olej, plátno, 60 x 50 cm, modré
hedvábí, 137 x 95 cm, 1849, silně znečištěno, potrhané
Madona, olej, plátno 40x50
- Zahražanská Madona v barokních šatičkách, olej, plátno 40
x 50 ? cm, Pieta z Bohosudova před červeným závěsem,
olej, plátno 40 x 50 ? cm, modré hedvábí, cca 150 x 80 cm,
1849, silně znečištěno, potrhané
- Sv. Antonín Paduánský, výšivka – malba nití, modré
hedvábí, 170 x 140 cm, Sdružený znak mosteckých řemesel,
bílé hedvábí, silně znečištěno, potrhané
- Biskup – sv. Tomáš Akvinský ?, olej, plátno, 100 x 80 cm,
Cechovní znamení soukeníků, olej, plátno, cca 100 x 80 cm,
modré hedvábí, 180 x 310 cm, výška žerdě 430 cm, 1835,
silně znečištěno, potrhané
- Sv. Urban, olej, plátno 77 x 62 cm, Dva vinaři nesoucí révu,
olej, plátno, 77 x 62 cm zelené hedvábí, 137 x 250 cm, F. I.
1880 (datum renovace?), silně znečištěno, potrhané žerď s
vinným hroznem, v cca 460 cm
- Sv. Petr, sv. Pavel, olej, plátno, 90 x 70 cm, Salvator Mundi,
bez korouhve, pouze oboustranně malované plátno, silně
znečištěno, potrhané
- Sv. Roch, olej, plátno, 82 x 65 cm, Sv. Anna vyučuje P.
Marii, olej, plátno – viz shora, červený damašek ? 150 x 290
cm, 1. pol. 19. stol., žerď, kovové ukončení v cca 460 cm,
silně znečištěno, potrhané
- Sv. Kryšpín – s bleděmodrým střevícem, olej, plátno, 54 x 85
cm s černým střevícem, modré hedvábí, 120 x 150 cm žerď
s bodcem a několika stuhami, v cca 460 cm, 1848, silně
znečištěno, potrhané
- Sv. Kateřina, olej, plátno, 60 x 52 cm, Výjev s knězem s
kalichem, olej, plátno, 120 x 230 cm, velmi zchátralé, 1 pol.
19. stol.
- Sv. Martin, olej, plátno, 90 x 70 cm, Znak cechu řezníků,
olej, plátno, Červený damašek, 160 x 260 cm, silně
znečištěno, potrhané žerď v cca 460 cm, kované ukončení,
1859
- Prapor, poč. 19. st., poničeno a znečištěno
- 2 ks procesní korouhve, bez obrazových výjevů, poničeno a
znečištěno

7/2017

1 ks žehlička na sklady kalkot elektricka, výrobní družstvo ZNAK Brno,
Typ K 02

34075

1 ks Krušné hory. 2014

34076

1 ks Jedlička,J.: Kde život náš je v půli…2010

34083

1 ks Mostecko a Litvínovsko 2017 [kalendář]. 2016

34084

1 ks Mostecko 2017 [kalendář]. 2016

34102

1 ks Houfek, V.: E. G. Doerell. 2016

34105

1 ks Hanuš Konrád [katalog výrobků]. [před rokem 1918]
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34116

1 ks Blažek,J.: Líšťany. 2016

34117

1 ks Lehký, I. (eds.): Oltářík. 2015

34122

1 ks (Art) without borders. 2015

34123

1 ks Repre v Mostě. 2016

34125

1 ks Malováno na uhlí. 2016

34127

1 ks Herzánová.: Krušnohorský folklór. 2013

34131

1 ks Pavlíková, M.: Zaměstnanecká sídliště…2. díl. 2016

34141

1 ks Rybář, F.: Střiženo z času. 2016

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 27. 6. 2017
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
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Bod 13.1 příloha č. 9

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 21
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)

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 19)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 20)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 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 doplňují následující položky majetku
svěřeného organizaci k hospodaření:
Kulturní předměty – účet 032
Číslo DM
43/2016

Popis
41 ks Mincí; Československo, r. 1928-1992

44/2016

250 ks Herbářové položky – vyšší rostliny, severozápadní Čechy,
r. 2014-2015

45/2016

200 ks Herbářové položky – houby, severozápadní Čechy,
r. 2015-2016

46/2016

50 ks Herbářové položky – lišejníky, severozápadní Čechy, r. 2015

47/2016

41 ks (30 ks Louskáčků, 2 ks Světlonošů, 9 ks Malých figurek) Krušné
hory, 2. polovina 20. století

48/2016

1 ks Obraz „Chomutov, Husovo náměstí“, autor K. Weitzer,
1. třetina 20. století

49/2016

1 ks Obraz „Chalupy v Kýšovicích u Výsluní“, autor B. Richter,
1. třetina 20. století

50/2016

1 ks Průkazka č. 011092 Parti Communiste Francais, v regionu
Bouches-du-Rhone, vystavena roku 1944 na jméno Jirkovana
Františka Kokeše, člena Komunistické strany Francie,
Jirkov, r. 1944

51/2016

1 ks Průkazka člena Parti Communiste Francais pro rok 1945,
vystavená na Jirkovana Františka Kokeše ve Francii, Jirkov,
r. 1945

52/2016

1 ks Průkazka člena ANAFTPF (Association nationale de Amis des
Francs. Tireurs et Partisans Francais) č. 39244, vystavená
na Jirkovana Františka Kokeše 27.9.1945 v Marseille, Jirkov,
r. 1945

53/2016

1 ks Matrikulace Jirkovana Františka Kokeše, člena ANAFTPF –
malý lístek s matrikulačním číslem A-7046, Jirkov, r. 1945

54/2016

1 ks Členská karta Carte de membre č. 1 Colonie Tchécoslovaque
(Československé kolonie) v Marseille, vystavená na Jirkovana
Františka Kokeše v r. 1945, Jirkov, r. 1945
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55/2016

1 ks Stanovy Československé kolonie. Text ve slovenštině. Nápis:
„STANOVY ČSL. KOLONIE PODP. DOBROČINNÉHO SPOLKU
VO FRANCII“ s adresou 27. Rue Guénégaud, Paris VI., Jirkov,
r. 1945

56/2016

1 ks Potvrzení o členství Františka Kokeše v Komunistické straně
Francie. Text ve francouzštině, Jirkov, r. 1945

57/2016

1 ks Členská průkazka Společnosti přátel demokratického Španělska
č. 54, vystavená na Jirkovana Františka Kokeše, český text,
Jirkov, r. 1951

58/2016

1 ks Knížka odborné kvalifikace pro zaměstnance v hornictví č. 131,
vystavená dne 6. 3. 1958 Miroslavu Zadinovi, zaměstnanci dolu
Maršál Koněv v Dřínově, Dřínov, r. 1958

59/2016

1 ks Korespondenční lístek, odeslán z Duchcova do Chomutova dne
21. 4. 1948, Chomutov, r. 1948

60/2016

1 ks Dopisnice – pozvánka Klubu filatelistů na Oblastní výstavu
poštovních známek Kadaň 1979, Kadaň, r. 1979

61/2016

5 ks (4 pohlednice a 1 dopis) odeslaných v r. 1941 z Berlína rodině
Püschnerových v Rašovicích u Klášterce n. Ohří, Rašovice,
r. 1941

62/2016

1 ks Vizitka německého fořta z Výsluní – Karl Hahn, Výsluní,
r. 1930-1945

63/2016

1 ks Katalog k výstavě obrazů autorů ZUČ při SZK Dolu Jana
Švermy pořádané k 65. výročí VŘSR a Měsíce ČSSP, konané
20.10.-28.10.1982, Chomutov, r. 1982

64/2016

1 ks Katalog výstavy obrazů, keramiky a benátských zrcadel autorů
ZUČ při SZK Dolu Jana Švermy, konané 25.10.-5.11.1980,
Chomutov, r. 1980

65/2016

1 ks Katalog k výstavě obrazů Chomutovské pětky, sdružení umělců
při ZK VTŽ Chomutov, konané 25.5.-4.6.1982, Chomutov,
r. 1982

66/2016

1 ks Blahopřání rychlorazičskému kolektivu vedenému
Fr. Šampalíkem z Dolu Maršál Koněv v Dřínově za dosažení
světového rekordu výkonem 1 075 bm chodeb, Dřínov, r. 1964

67/2016

1 ks Tiskovina „SHR hlásí“ č. 58, vydané VTP SHD v Mostě
29.10.1964 – článek k razičskému rekordu kolektivů Š. Štefance
a F. Šampalíka, Chomutov, r. 1964

68/2016

1 ks Dopis s pozvánkou na slavnostní večer k 30. výročí činnosti ZK
VTŽ Chomutov, adresovaný Janu Chudobovi dne 14.5.1980,
Chomutov, r. 1980

69/2016

1 ks Dopis Občanského výboru č. 39 Chomutov do redakce Nástup,
článek k otištění – poděkování výtvarnému kroužku, Chomutov,
r. 1980

70/2016

1 ks Dopis Okresního kulturního střediska Děčín z 13.5.1981
oznamuje Chomutovanovi Janu Chudadovi zisk čestného
uznání za soutěžní amatérské výtvarné dílo, Chomutov, r. 1981

71/2016

1 ks Týdenní jízdenka Čsl. státních drah s datem vydání 6.11.1973,
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s číslem 04229, v ceně 6,60 korun, Chomutov, r. 1973
72/2016

1 ks Fotografie psa s cedulkou postoje k normalizaci, Chomutov,
r. 1970-1989

73/2016

1 ks Stvrzenka o úpisu do pokladny obecního důchodu, Údolíčko,
r. 1949

74/2016

1 ks Potvrzení Radou MNV Perštejn o posledním pracovním poměru
paní Stránské z Údolíčka, vydáno 5.11.1962, Údolíčko, r. 1962

75/2016

1 ks Životní pojistka dělníka z Údolíčka, uzavřená dne 18.7.1949
s J. Stránským, Údolíčko, r. 1949

76/2016

1 ks Zvláštní vydání okr. novin Chomutovska Nástup č. 34 ze dne
22.8.1968 k okupaci ČSSR v srpnu 1968, Chomutovsko, r. 1968

77/2016

1 ks Provolání k občanům po okupaci ČSSR vojsky Varšavské
smlouvy, vydané Okresním národním výborem v Chomutově
dne 21. srpna 1968, Chomutov, r. 1968

78/2016

1 ks Vysvědčení za vyučenou tovaryše cukrářského ze dne
15. dubna 1909, Vejprty, r. 1909

79/2016

1 ks Návštěvní kniha muzea v Chomutově v letech 1927-1940,
Chomutov, r. 1927-1940

80/2016

1 ks Diplom – Cena Gloria musaealis ministra kultury v kategorii
Muzejní publikace roku 2014, vypsána na diplomu udělenému
Oblastnímu muzeu v Chomutově za publikaci „Všemu světu
na útěchu“ autorek H. Dáňové a R. Gubíkové, Chomutov,
r. 2014

81/2016

1 ks Strojopisná autobiografie Miloše Viehmanna – výpověď
o věznění v komunistických lágrech, Chomutov,
50.-60. léta 20. Století

1/2017

700 ks Herbářové položky – vyšší rostliny, severozápadní Čechy,
r. 2016

2/2017
3/2017

63 ks Odznaků, Československo, 20. století
250 ks Herbářové položky – vyšší rostliny, severozápadní Čechy,
r. 2016

4/2017

1 ks Pohrabáč železný, Chomutov, 2. pol. 20. století

5/2017

2 ks Kapesní obvaz vojenský, Veverská Bitýška, r. 1983

6/2017

2 ks Hydrofilní obinadlo řezané, Chomutov/Veverská Bitýška, r. 1959

7/2017

1 ks Obraz „Vrby u rybníka“, autor Milan Kraus, r. 1962

8/2017

1 ks Obraz „Chomutov – kostel P. Marie s Trojičným sloupem“, autor
Marie Talaváňová-Pilná, r. 1972

9/2017

1 ks Obraz „Pohled na Karlovy Vary“, autor Vladimír Koutský, r. 1968

10/2017

1 ks Obraz „Motiv z Karlových Varů“, autor Vladimír Koutský, r. 1972

11/2017

1 ks Obraz „Uhelný důl“, autor Vladimír Šavel, 60. léta 20. století

12/2017

1 ks Obraz „Továrna“, autor Vladimír Koutský, r. 1956

13/2017

1 ks Obraz „Interiér průmyslového závodu“, autor Vladimír Koutský,
r. 1955
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14/2017

1 ks Obraz „Interiér průmyslového závodu“, autor Vladimír Koutský,
r. 1955

15/2017

1 ks Obraz „Interiér průmyslového podniku“, autor Vladimír Koutský,
r. 1956

16/2017

1 ks Obraz „Žena“, autor Vladimír Koutský a František Boček, r. 1967

17/2017

1 ks Obraz „Zuzana a starci“, autor Vladimír Koutský a František
Boček, r. 1967

18/2017

1 ks Obraz „Zuzana v lázni“, autor Vladimír Koutský a František
Boček, r. 1967

19/2017

1 ks Obraz „Ukřižovaný“, autor Vladimír Koutský a František Boček,
r. 1967

20/2017

1 ks Obraz „Průmyslový provoz“, autor Vladimír Koutský a František
Boček, r. 1966

21/2017

1 ks Obraz „Průmyslový provoz II.“, autor Vladimír Koutský
a František Boček, r. 1966

22/2017

1 ks Obraz „Průmyslový provoz III.“, autor Vladimír Koutský
a František Boček, r. 1966

23/2017

1 ks Obraz „Chomutov – kostel P. Marie s městskou věží a Trojičným
sloupem“, autor Vladimír Koutský a František Boček, r. 1966

24/2017

1 ks Obraz „Chomutov – radnice s kostelem sv. Kateřiny a sloupem
Nejsvětější Trojice, autor Vladimír Koutský a František Boček,
r. 1966

25/2017

1 ks Obraz „Karlovarský motiv“, autor Václav Balšán, r. 1979

26/2017

1 ks Obraz „Motiv z Chomutova“, autor Václav Balšán, r. 1960

27/2017

1 ks Obraz „Stroj“, autor Václav Balšán, r. 1968

28/2017

1 ks Obraz „Abstraktní motiv“, autor Václav Balšán?,
60. léta 20. století

29/2017

1 ks Obraz „Štiřín“, autor Václav Eliáš, 60. léta 20. století

30/2017

1 ks Obraz „Krajina s kostelem“, autor Václav Eliáš,
60. léta 20. Století

31/2017

1 ks Obraz „Krajina s rybníkem“, autor Václav Eliáš,
60. léta 20. století

32/2017

1 ks Obraz „Kostel sv. Ignáce“, autor“, autor Vladimír Koutský,
r. 1967

33/2017

1 ks Obraz „Popradské pleso ve Vysokých Tatrách, autor František
Xaver Žáček, r. 1958

34/2017

1 ks Obraz „Pohled na Pražský hrad z Karlova mostu“, autor Emil
Wänke, 1. pol. 20. století

35/2017

1 ks Obraz „Rybník Krakovec u Rakovníka“, autor Jaroslav Vytiska,
r. 1968

36/2017

1 ks Obraz „Autoportrét Richarda Müllera“, autor Richard Müller,
r. 1916
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24.468

1 ks Publikace Krušnohorská železniční trať Chomutov-Vejprty/ Jan
Kadlec, r. 2016

24.471

1 ks Publikace Olympionici Chomutovska / Markéta Prontekerová,
r. 2016

24.472

1 ks Časopis Heimat-Chronik. Komotauer Zeitung, r. 2016

24.473

1 ks Časopis Kaadner Heimatbrief, r. 2016

24.477

1 ks Jirkovské noviny, r. 2016

24.480

1 ks Časopis Hornické listy, r. 2016

24.481

1 ks Kadaňské noviny, r. 2016

24.484

1 ks Regionální týdeník okr. Chomutov Nástup, r. 2016

24.490

1 ks Chomutovské noviny, r. 2016

24.500

1 ks Publikace Kadaň 1742 / Zdeněk Munzar, r. 2016

24.501

1 ks Publikace Comotovia 2015, r. 2016

24.507

1 ks Publikace Významné osobnosti Chomutovska 7, r. 2009

24.512

1 ks Publikace O řece a lidech / Otomar Dvořák, r. 2016

24.513

1 ks Publikace Padesát let Povodí Ohře, r. 2015

24.521

1 ks Publikace Hans Kudlich, v českém jazyce, r. 2017

24.522

1 ks Publikace Hans Kudlich, v německém jazyce, r. 2017

24.524

1 ks Publikace Vůně dne jsem spřádal / Michal Bečvář, r. 2000

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 27. 6. 2017
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
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Bod 13.1 příloha č. 12

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 25
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 121/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
se sídlem v Winstona Churchilla 1974/3, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00083186
(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. 105/97/2004 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 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. 32/77R/2011 ze dne 18. 5. 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. 90/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014
(dodatek č. 20)
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)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 23)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 24)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. V článku VII. se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
„4. Provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj v oblasti
rozvoje a optimalizace veřejných knihovnických a informačních služeb se zřetelem na
zkoumání efektivity a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo
převodu technologií.“
Dosavadní odstavec 4 v článku VII. se označuje jako odstavec 5.
2. V článku VII. se doplňuje nový odstavec 6, který zní:
„6. Při podpůrné činnosti výzkumu, vývoje a inovací poskytovat svými knihovními fondy a
elektronickými zdroji informační služby pro výzkum, vývoj a inovace. Prostřednictvím
svých knihovních fondů a elektronických zdrojů sloužit k ověřování výsledků výzkumu a
vývoje, zajišťovat práva k nim a k jejich rozšiřování. Provozovat systémy pořizování a
uchování dat za účelem trvalého uchování výsledků výzkumu, vývoje a inovací
pořízených z veřejných prostředků a publikovaných v České republice.“
Dosavadní odstavec 5 v článku VII. se označuje jako odstavec 7.
3. Dosavadní odstavec 6 v článku VII. se označuje jako odstavec 8.
4. Dosavadní odstavec 7 v článku VII. se označuje jako odstavec 9.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 27. 6. 2017.
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
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Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného: 16/SML4302

DODATEK Č. 1
K DAROVACÍ SMLOUVĚ
uzavřené dne 11. 11. 2016 mezi následujícími smluvními stranami

Smluvní strany:
Obdarovaný:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové
péče
spala.r@kr-ustecky.cz
475 657 446

(dále jen „obdarovaný“)
a

Dárci:
Jméno:
RČ:
Jméno:
RČ:
Oba trvale bytem:
Oba fakticky bytem:

Ing. Petr Zeman
Eva Kunstová

E-mail:
(dále jen „dárci“)
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Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2016 darovací smlouvu, jejímž předmětem bylo
bezplatné převedení daru – umělecké sbírky „Florsalon – současné umění a dialog
s minulostí“, zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy pod evidenčním číslem
FLO/011-04-01/382011 – z vlastnictví dárců, Ing. Petra Zemana a Evy Kunstové, do
vlastnictví obdarovaného, Ústeckého kraje (dále jen „Darovací smlouva“). Smluvní strany
se v mezidobí domluvily na změně dílčích částí Darovací smlouvy, jakož i na úpravě svých
vzájemných práv a povinností Darovací smlouvou blíže neupravených a za tímto účelem
uzavírají tento dodatek č. 1 k Darovací smlouvě.
I.
1. Smluvní strany se společně dohodly na tom, že původní znění čl. IV. odst. 6 Darovací
smlouvy, se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se tímto novým zněním:
6. Smluvní strany si dále ujednaly, že tato smlouva bude uzavřena nejpozději do 30. 6.
2017, avšak předmět daru bude se vším jeho právním a faktickým příslušenstvím
předán obdarovanému až poté, co budou ze strany obdarovaného naplněny další –
touto smlouvou blíže nespecifikované – závazky. Tyto závazky budou konkretizovány
dodatkem č. 2 k Darovací smlouvě, na jehož znění se strany této smlouvy zavazují
dohodnout nejpozději do 31. 12. 2017. Předpokládaný termín faktického předání
předmětu daru je smluvními stranami prozatímně ujednán do 31. 12. 2020, a to na
základě předávacího protokolu, který bude vyhotoven dárci a bude sestávat
z nejméně 3 samostatných částí, které budou obsahovat následující: i) seznam všech
položek sbírky „Florsalon – současné umění a dialog s minulostí“ zapsané v Centrální
evidenci sbírek muzejní povahy a jejich fotografická dokumentace; ii) seznam všech
položek sbírky „Florsalon – současné umění a dialog s minulostí“ do Centrální
evidence sbírek muzejní povahy do dne faktického předání předmětu daru
nezapsaných a jejich fotografická dokumentace; iii) seznam těch položek sbírky, jež
obdarovanému nebudou spolu s ostatním do 31. 12. 2020 fakticky předány, neboť
jsou zapůjčeny pro účely dočasné prezentace jiným subjektům, případně z jiných
objektivních důvodů, avšak tvoří součást předmětu daru.
2.

Smluvní strany se dále společně dohodly na tom, že původní znění čl. IV. Darovací
smlouvy, se tímto dále doplňuje o odst. 7 následujícího znění:
7. Smluvní strany se zároveň dohodly, že pokud nejpozději do 28. 2. 2018 nebude
uzavřen v odst. 6 tohoto článku předpokládaný dodatek č. 2, dochází k uvedenému
dni ke splnění rozvazovací podmínky a k zániku všech práv a povinností stran
vyplývajících z uzavřené Darovací smlouvy.

II.
1.

Ostatní ustanovení Darovací smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 1 k Darovací smlouvě
dotčena.

2.

Dárce tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku č. 1 k Darovací smlouvě bylo
rozhodnuto usnesením č. ……………….. Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne
26.6.2017.
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3.

Tento dodatek č. 1 k Darovací smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

4.

Tento dodatek č. 1 k Darovací smlouvě je stejně jako Darovací smlouva vyhotoven ve 4
vyhotoveních stejné právní závaznosti, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 1
vyhotovení, 1 vyhotovení je určeno pro potřeby katastrálního úřadu a 1 vyhotovení pro
potřeby Ministerstva kultury České republiky.

V Ústí nad Labem dne …………………

V Granadilla de Abona dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Obdarovaný
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Dárce
Ing. Petr Zeman

………………………………………………
Dárce
Eva Kunstová
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Příloha č. 1

Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období 2014 - 2020
DT č. 1 - Investiční podpora do zem. hosp. související se zem. prvovýrobou

Ulice

Jan Šindelář

2

Jan Hodoval,

3

Jaroslav Šebek

1,000000

413 01 Libkovice pod
Řípem

68438451

Oprava a zastřešení skladovací
haly

Zvětšení skladovacích
kapacit, čímž se zefektrivní
prodej komodit ze dvora.

750 000

300 000

300 000,00

4

4

4

4,0

300 000

300 000

2

ZUK

412 01 Terezín

72019221

Rekonstrukce stáje pro chov
ovcí - druhá etapa

Cílem je rekonstrukce
původní stoodoly jako skladu
píce pro schov ovcí.

730 000

292 000

292 000,00

4

4

4

4,0

292 000

292 000

1

ZUK

413 01 Kyškovice

72708808

Obnova a noví využití
zemědělské stavby skladu
chmele - oprava střešní
konstrukce, pokládka nové
krytiny a klempířských prvků

Cílem je oprava zemědělské
stavby, která slouží ke
skladování a dosušování
chmele.

539 900

215 960

215 960,00

4

4

4

4,0

215 960

215 960

1

ZUK

Projekt malé domácí farmy

Cílem je vybudování
chovatelského zázemí malé
rodinné farmy s technickým
vybavením, které by
odpovídalo současným
normám.

517 010

206 750

206 750,00

4

4

4

4,0

206 750

206 750

1

ZUK

Město

IČ

Název projektu

Stručná anotace

celkem

1

koeficient:

Hodnocení
výběrové komise
dle čl.7, odst.3
Náklady na realizaci (Kč)
Průměr
písm.b)
počet
Programu - počet
bodů
bodů
na
projekt
Kontrola - max.
Požadovaná
míra podpory 40%
I.
II.
III.
dotace Kč
v Kč

RÚK/ZÚK

Jméno

3 500 000 (DT1 a DT2)

Projekty 2014-16

č.

disponibilita rozpočtu:

Výše dotace na
základě
hodnocení

Výše dotace na základě
disponibility rozpočtu s
použitím koef.

4

Petra Mikulenková
Handlířová

412 01 Litoměřice Pokratice

68962819

5

Miloš Malý

410 02 Lovosice

46055738

Snížení výrobních nákladů farmy Cílem efektivní a ekologické
- efektivní živočišná a rostlinná
nakládaní s chlévskou
výroba - rozmetadlo chlévské
mrvou pomocí nového
mrvy
rozmetadla

750 000

300 000

300 000,00

4

4

4

4,0

300 000

300 000

0

ZUK

400 02 Ústí nad
Labem 2

42432260

Doplnění infrastruktury pro svoz, Cílem je umožnit přepravu
výkrm, porážku a zpracování
zraněných, nemocných či k
hovězího masa z ekologického
chovu nevhodných kusů
chovu
dobytka na porážku.

530 736

212 294

212 294,40

4

4

4

4,0

212 294

212 294

2

ZUK

6

Jana Horová
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Příloha č. 2

Jméno

Ulice

Město

IČ

Název projektu

3 500 000 (DT1 a DT2)

Stručná anotace
celkem

1

Radek Geletič

410 02 Lovosice

72613084

Inovace a mechanizace
zparcování medu - ekologická
technologie vytápění

Cílem je vytvoření kompletní
technologie pro vytápění
strojové - kontinuální sklizně
medu pomocí řízené
atmosféry a vytápění v
medárně.

koeficient:

Hodnocení
výběrové komise
Náklady na realizaci
dle čl.7, odst.3
písm.b)
Prům.
počet
Kontrola - max.
bodů
Požadovaná
míra podpory 40%
I.
II.
III.
dotace Kč
v Kč

750 000

300 000

300 000,00

750 000

300 000

300 000

4

4

4

4,0

1,000000

Výše dotace na
základě
hodnocení

Výše dotace na
základě disponibility
rozpočtu s použitím
koef.

RÚK/ZÚK

č.

disponibilita rozpočtu:

Projekty 2014-16

DT č. 2 Podpora na investice související se zpracováním zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

300 000

300 000

1

ZUK

300 000

300 000
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 16/SML4450/SoPD/ZPZ/01
JID dodatku:
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ 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. Romana Maturkaničová, referent odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: maturkanicova.r@kr-ustecky.cz/475 657 637
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-0883028399/0800
a
Příjemce
Obec Žalany
Sídlo/bydliště:
Pražská 93, 417 63 Žalany
Zastoupený:
Jindřichem Moukou, starostou obce Žalany
Kontaktní osoba: Jindřich Mouka, starosta obce
E-mail/telefon: starosta.zalany@volny.cz, 417 872 131
IČ:
00266655
DIČ:
CZ00266655
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 270389650/0300
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku II. odst. 3) smlouvy, uzavřené na základě
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 5. 9. 2016 č. 110/31Z/2016, kterým byla
obci Žalany poskytnuta dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci
stavby „Dostavba kanalizace Žalany“, v souvislosti se změnou provedenou usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 26. 6. 2017 č. xx/xxZ/2017 takto:
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Článek II.
Financování
3.

Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického
ukazatele dle čl. II. odst. 7), nejpozději do 31. 12. 2018. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.

II.
Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 166 odst. 1 správního řádu.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/xxZ/2017 ze dne 26. 6. 2017.

V Ústí nad Labem dne …………………

…………………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

V ………………… dne ………………..

………………………………………………
Příjemce
Obec Žalany
Jindřich Mouka, starosta obce Žalany

bod 13.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 060/6Z/2017

bod 13.5 příloha 1

okres

ORP

obec

Navrhovaná
aktualizace
PRVKÚK
č. 35

část název části požadavek
od
kódu obce

projektovaná zpracovatel
cena dle
metodiky
401/201015000

podklady

realizace

typ změny

tis. Kč

1

Děčín

Děčín

Huntířov

0021. Stará
04
Oleška

obce
Huntířov

9 910

Ing. Jiří
Pacovský
Ingreal Děčín
spol.s r.o.
Náměstí
Svobody
461/1, 405 02
Děčín 1

Návrh na
změnu
PRVKÚK
ze dne
30.8.2016

2016-2020

Výstavba
veřejného
vodovodu

trvale bydlící
PRVKÚK

trvale
bydlící
dle
údajů
obce

rekreanti
PRVKÚK

Měrný investiční aglomerace
náklad na 1
řešeného obyvatele
pro navrhovanou
změnu

2010

2015

2015

2010

2015

(tis.Kč/1 TBO)

154

155

209

562

570

47

ne

investice do
roku 2020 v
PRVKÚK

údaje PRVKÚK
přepočtené dle
metodiky 401/201015000

tis. Kč

tis. Kč

2 146

2 146

Stávající znění PRVKÚK:
Obec Stará Oleška je bez vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní. Vlastní lokální vodovody mají Ústav sociální péče a kempy u rekreačních rybníků. Lokální zásobování rekreačních objektů lze považovat za dostačující.
Potíže v zásobování pitnou vodou v chatové zástavbě na jihovýchodním okraji rybníka Stará Oleška jsou způsobeny tím, že místní vodovod nemá žádnou akumulaci.
Výhled:
Do budoucna se i nadále předpokládá individuální zásobování pitnou vodou. Pouze pro rekreační chaty na jihovýchodním okraji rybníka je potřeba u stávajícího zdroje vybudovat akumulaci 10 m3 a vodovodní řad DN 80 dl.0,7 km. Předpokládaná doba výstavby po roce
2015. V případě vybudování vodovodního přivaděče z Huntířova do Nové Olešky je možné napojení i Staré Olešky - DN 80 dl. 0,7 km a výstavba rozvodné sítě v obci. Nepředpokládá se do roku 2015.
Změna výhledového stavu:
V letech 2017 - 2020 je uvažováno s vybudováním vodovodu a vodojemu pro místní část Stará Oleška obce Huntířov. Vodojem s automatickou tlakovou stanicí bude zásoben z nově realizovaného vrtu, jehož kvalita a vydatnost pro zásobování místní části byla již ověřena
hydrogeologickým posouzením. Voda z vrtu bude čerpána výtlačným řádem z PEHD 90 x 8,2 mm v délce 0,6 km do vodojemu s ATS o kapacitě 2 x 60 m3. Z vodojemu bude Stará Oleška zásobena pitnou vodou vodovodním řadem PE PN16 DN 40, 50 a 63 mm v
celkové délce 2,32 km.
Závěr: Navržená koncepce řeší výstavbu veřejného vodovodu v místní části Stará Oleška. Důvodem je nedostatek pitné vody v soukromých zdrojích během letních měsíců. Obec přistoupila, v návaznosti na suché měsíce a nedostatek pitné vody v mělkých individuálních
zdrojích, k realizaci průzkumného vrtu pro případné vystrojení na budoucí obecní studnu. Po ověření vydatnosti vrtu a kvality vody obec přistoupila k rozhodnutí zrealizovat veřejný vodovod, včetně zásobního vodojemu. Vypočtené investiční náklady dle metodického
pokynu 401/2010-15000 odpovídají 9,910 tis. Kč, což je méně než jsou reálné investiční náklady na stavbu (reálné IN 15,967 tis. Kč). Tento rozdíl je způsobem hlavně tím, že v reálných nákladech je započtena i následná rekonstrukce komunikací v celé šířce vozovky,
pod kterou bude vodovod pokládán. Náklady na výstavbu veřejného vodovodu na 1 trvale bydlícího obyvatele odpovídají 47 tis. Kč. Navržená koncepce byla podpořena souhlasným vyjádřením Povodí Ohře s.p., které ve svém vyjádření k záměru stanovilo podmínky pro
výstavbu a následné využívání vodovodní sítě. Navržená koncepce byla podpořena i souhlasným stanoviskem vodoprávního úřadu Magistrátu města Děčín a výstavba vodovodu již byla stavebním úřadem územně povolena rozhodnutím ze dne 1.8.2016. Navržená
změna koncepce zásobování pitnou vodu v místní části Stará Oleška byla projednána s Ministerstvem zemědělství, které k navržené změně zaslalo dne 17.3.2017 nesouhlasné stanovisko. MZe uvádí, že zásadní podmínkou pro jeho souhlas s navrženou aktualizací
výhledového stavu, je doložení vydatnosti (čerpací pokus) a kvality vody pro navrhovaný místní zdroj. Spíše než realizaci místního vodovodu navrhuje řešit připojení místní části na stávající vodovody v místních částech obce Huntířov. Obec jako předkladatel navržené
aktualizace disponuje hydrogeologickým posouzením budoucího obecního zdroje pitné vody, který ověřuje dostatečnou vydatnost i kvalitu vody, toto hydrogeologické posouzení MZe ve svém stanovisku nezohlednilo. Propojení Staré Olešky na vodovod v místní části
Huntířov nebo Nová Oleška není relevantní, jak z ekonmických důvodů, tak i technických. Vydatnost zdrojů pitné vody v Huntířově a Nové Olešce je omezená a pro napojení další místní části není dostatečná. Nejbližší skupinový vodovod je od Satré Olešky vzdálen cca 5
km, připojení na tento vodovod by přineslo neúměrně vysoké investiční náklady. Z těchto důvodů se odbor ZPZ neztotožňuje s nesouhlasným stanoviskem MZe a navrženou aktualizaci výhledového stavu PRVKÚK doporučuje ke schválení.

Bod 14.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 062/6Z/2017

Akce financované z úvěru
Náklady celkem
na akci v tis. Kč z
úvěru

pořadí

odbor

Název akce

1

SMT

SŠ stavební a technická, Ústí nad Labem - Kampus řemesel

440 000

2

SMT

SŠ stavební, Teplice - dostavba areálu školy, 1. etapa

278 000

Centrum sociální pomoci Litoměřice - Výstavba nového objektu pro
pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se
stařeckou a Alzheimerovou demencí)
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice Revitalizace Domova důchodců Dubí

3

SV

147 000

4

SV

5

DOPR

III/25013 Rekonstrukce mostního objektu 25013 - 3 Dobroměřice

6

DOPR

II/613 - Rekonstrukce mostu E. Beneše

200 000

7

DOPR

II/240 - Rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A Roudnice
nad Labem

150 000

8

DOPR

III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou

40 000

9

DOPR

III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou

25 000

10

DOPR

Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň

40 000

11

DOPR

Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici nad Labem

20 000

12

DOPR

Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1A Roudnice nad Labem

20 000

Úvěr celkem:

1 500 000

65 000
75 000

bod 14.3 priloha 2.2.pdf k usnesení č. 079/6Z/2017

bod 14.3 priloha 4.8.pdf k usnesení č. 081/6Z/2017

bod 14.3 priloha 4.2.pdf k usnesení č. 082/6Z/2017

bod 14.3 priloha 4.4.pdf k usnesení č. 083/6Z/2017
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Příloha č. 1

Plán práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva
Ústeckého kraje (VSVBSVL ZÚK) na II. pololetí roku 2017 (V. volební období):

VI. jednání: čtvrtek 7. září 2017 od 13:30 hodin, KÚÚK
- Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
- Dofinancování sociálních služeb

VII. jednání: čtvrtek 19. října 2017 od 13:30 hodin, KÚÚK
- Korekce vyrovnávací platby poskytovatelů sociálních služeb
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 - malý dotační program“
– vyhodnocení
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018“ –
vyhodnocení
- Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2018“ –
vyhodnocení
- Dotační program „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb
protidrogové politiky“ – vyhodnocení

výjezdní zasedání
možnost výjezdního zasedání a návštěva některých p.o. zřizovaných Ústeckým krajem v
oblasti sociální

VIII. jednání: čtvrtek 7. prosince 2017 od 13:30 hodin, KÚÚK
- Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018, včetně aktualizace
Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
- Informace o stavu a naplňování opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého
kraje na období 2015–2018 – vyhodnocení za rok 2017
- Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za
rok 2017

Tento návrh Plánu práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality
Zastupitelstva Ústeckého kraje (VSVBSVL ZÚK) na II. pololetí roku 2017 (V. volební období) byl
projednán na jednání Výboru SVBSVL ZÚK dne 22. 6. 2017.

Ing. Bc. Dominik Hanko
předseda Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

