3R]Q=YHĜHMQČQDMHXSUDYHQiYHU]HGRNXPHQWX]GĤYRGXGRGUåHQtSĜLPČĜHQRVWLUR]VDKX
]YHĜHMĖRYDQêFKRVREQtFK~GDMĤSRGOH]iNRQDþ6ERRFKUDQČRVREQtFK~GDMĤY
SODWQpP]QČQt

Ústecký kraj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
]]DVHGDQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMH9YROHEQtREGREtNRQDQpKRGQH
RGKRGLQGRKRGLQY]DVHGDFtPViOH.UDMVNpKR~ĜDGXÒVWHFNpKR
NUDMH9HONi+UDGHEQtÒVWtQDG/DEHP

Usnesení č. 001/9Z/2017
2.1 Schválení návrhové a volební komise
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
QiYUKRYRXDYROHEQtNRPLVL]DVHGiQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMH9YROHEQtKRREGREtY
WRPWRVORåHQt
=GHQČN.XWQHU 2'6 ±SĜHGVHGD
,QJ-DURVODY9RGLþND 63'632 þOHQ
0JU3HWU9RPiþND .6ý0 þOHQ
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/9Z/2017
3.1 Volba ověřovatelů
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
RYČĜRYDWHOH ]iSLVX D XVQHVHQt ]  ]DVHGiQt =DVWXSLWHOVWYD ÒVWHFNpKR NUDMH 9 YROHEQtKR
REGREt
0JU,QJ0LURVODYD$QGUWD ý66'
5XGROID.ODãNX $12
Hlasování:

pro:

53

proti:

0


zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 003/9Z/2017
4.1 Schválení programu
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
XSUDYHQêSURJUDP=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHY9YROHEQtPREGREt
Hlasování:

pro:

54

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 004/9Z/2017
5.2 Kontrola plnění usnesení
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
VSOQČQtXVQHVHQtY\SOêYDMtFtFK]H=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMH],9YROHEQtKRREGREt
±
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
VSOQČQtXVQHVHQtY\SOêYDMtFtFK]H=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMH]9YROHEQtKRREGREt
±
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQt þ = 9ê]YD N SĜHGNOiGiQt åiGRVWt R SRGSRUX ± 3UĤEČåQi Yê]YD SUR
NUDMH ± SRGSRUD Y\EUDQêFK VRFLiOQtFK VOXåHE Y QiYD]QRVWL QD NUDMVNp VWĜHGQČGREp SOiQ\
UR]YRMHVRFLiOQtFKVOXåHE
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP


8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQt=Ò.þ=6PORXYDRSĜLMHWt~YČUXSURÒVWHFNêNUDMQDREGREt

8VQHVHQt þ = 5R]GČOHQt YUiFHQêFK ILQDQþQtFK SURVWĜHGNĤ Y UiPFL GRWDþQtKR
SURJUDPXÄ3RGSRUDVRFLiOQtFKVOXåHEYÒVWHFNpPNUDML³
8VQHVHQt þ = =PČQ\ ]ĜL]RYDFtFK OLVWLQ SĜtVSČYNRYêFK RUJDQL]DFt ÒVWHFNpKR
NUDMHYSĤVREQRVWLRGERUXNXOWXU\DSDPiWNRYpSpþH
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=9ROEDSĜtVHGtFtFK.UDMVNpKRVRXGXYÒVWtQDG/DEHP
8VQHVHQtþ=5R]GČOHQt]ĤVWDWNXILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤ]GRWDþQtKRSURJUDPX
Ä3RGSRUDÒVWHFNpKRNUDMHQDVRFLiOQtVOXåE\±PDOêGRWDþQtSURJUDP³
8VQHVHQtþ='RILQDQFRYiQtY\EUDQêFKVRFLiOQtFKVOXåHE
8VQHVHQtþ=3RYLQQpKOiãHQp]PČQ\SRVN\WRYDWHOĤVRFLiOQtFKVOXåHE
8VQHVHQt þ = 'RWDþQt SURJUDP Ä3RGSRUD VRFLiOQtFK VOXåHE Y ÒVWHFNpP NUDML
³±SĜHYRG]LVNX
8VQHVHQtþ=9\MiGĜHQtNSURMHNWX3RGSRUDUR]ãtĜHQtSRGPtQHNSURSĜtSUDYX
QDSUiFLDSUDFRYQtXSODWQČQt]QHYêKRGQČQêFKRVREYH6OXQHþQLFL
8VQHVHQtþ=äiGRVWLR]PČQXYX]DYĜHQêFKVPORXYiFKRSRVN\WQXWtGRWDFH]
)RQGXÒVWHFNpKRNUDMH
8VQHVHQt þ = 5HYRNDFH XVQHVHQt =DVWXSLWHOVWYD ÒVWHFNpKR NUDMH þ
=]HGQH± 3URJUDPSURUR]YRM]HPČGČOVWYtDYHQNRYVNêFKREODVWt Y
ÒVWHFNpPNUDMLQDREGREt±±]PČQDUR]SRþWX
8VQHVHQtþ=9ROEDSĜtVHGtFtFK.UDMVNpKRVRXGXYÒVWtQDG/DEHP
8VQHVHQtþ==PČQD8VQHVHQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=
]HGQH
8VQHVHQt þ = Ä3RGSRUD VRFLiOQtFK VOXåHE Y UiPFL SURMHNWX 326268. ³ ±
Y\KOiãHQtPLPRĜiGQpKRWHUPtQX
 8VQHVHQt þ = 3URJUDP SUR SRVN\WRYiQt SĜtVSČYNĤ QD KRVSRGDĜHQt Y OHVtFK
ÒVWHFNpKRNUDMHQDREGREtDå±RSČWRYQpSRVRX]HQtþiVWLSĜHGORåHQêFKåiGRVWtR
SRVN\WQXWtSĜtVSČYNĤ
B)schvaluje
]PČQXWHUPtQĤSOQČQtXVQHVHQtY\SOêYDMtFtFK]H=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMH


8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHPQD
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHPQD
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHPQD
8VQHVHQtþ=63=7ULDQJOH±þHUSiQtGRWDFHQD
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHPQD
 8VQHVHQt þ = 'RWDþQt SURJUDP Ä3RGSRUD VRFLiOQtFK VOXåHE Y ÒVWHFNpP NUDML
³±Y\KOiãHQtPLPRĜiGQpKRWHUPtQX±Y\KRGQRFHQtQD
Hlasování:

pro:

54

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 005/9Z/2017
5.3 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
bere na vědomí
]SUiYXRþLQQRVWL5DG\ÒVWHFNpKRNUDMHRGGR
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 006/9Z/2017
5.4 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
bere na vědomí
]SUiYXĜHGLWHOH,QJ0LODQD=HPDQtNDRþLQQRVWL.UDMVNpKR~ĜDGXÒ.
Hlasování:

pro:

54

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 007/9Z/2017
6.1 Stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem neuvolněných členů
zastupitelstva, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou
samostatnou výdělečnou činnost pro rok 2018.
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
stanoví
YêãL QiKUDG\ YêGČONX XãOpKR Y VRXYLVORVWL V YêNRQHP IXQNFH QHXYROQČQêFK þOHQĤ
=DVWXSLWHOVWYD ÒVWHFNpKR NUDMH NWHĜt MVRX SRGQLNDMtFt I\]LFNRX RVRERX QHER RVRERX
SURYR]XMtFt MLQRX VDPRVWDWQRX YêGČOHþQRX þLQQRVW Y VRXODGX V XVWDQRYHQtP   RGVW 
]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  D WR SUR URN  SDXãiOQt þiVWNRX YH
YêãL
 .þ GYČVWČNRUXQþHVNêFK  ]D MHGQX KRGLQX PD[LPiOQČ YãDN YH YêãL   .þ
MHGHQWLVtFRVPVHWNRUXQþHVNêFK ]DMHGHQGHQ
5R]VDK GRE\ SRWĜHEQp N YêNRQX IXQNFH Y NRQNUpWQtP SĜtSDGČ VWDQRYt KHMWPDQ ]iVWXSFH
KHMWPDQDQHERKHMWPDQHPSRYČĜHQêYHGRXFtRGERUXNDQFHOiĜKHMWPDQDVWtPåHGRUR]VDKX


SRWĜHEQpGRE\VHNURPČGRE\MHGQiQt]DVWXSLWHOVWYDUDG\YêERUXNRPLVHSROLWLFNpKRNOXEX
QHER DNFH QD NWHURX E\O GHOHJRYiQ ]DVWXSLWHOVWYHP UDGRX QHER KHMWPDQHP ]iVWXSFHP
KHMWPDQD SĜtSDGQČ MtP SRYČĜHQêP YHGRXFtP RGERUX NDQFHOiĜ KHMWPDQD ]DKUQXMH L GRED
SRWĜHEQiNFHVWČQDMHGQiQtD]MHGQiQt
1iKUDGDMHY\SOiFHQDQD]iNODGČSRGNODGĤSĜHGORåHQêFKþOHQHP]DVWXSLWHOVWYDDSRGOpKiGDQL
]SĜtMPĤ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 008/9Z/2017
6.2 SPZ Triangle – prodej plochy „L“ o výměře 40,12 ha potenciálnímu investorovi
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ
RSURGHML SĜHYRGX QHPRYLWêFKYČFt]YODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHDWR
SR]HPHNSSþRYêPČĜHPRGGČOHQi]SSþGOHJHRPHWULFNpKRSOiQX
þGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWt
QHSORGQiSĤGD
SR]HPHNSSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHN SSþ þ  R YêPČĜH  P RGGČOHQi ] SSþ  GOH JHRPHWULFNpKR
SOiQXþGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSSþRYêPČĜHPRGGČOHQi]SSþGOHJHRPHWULFNpKRSOiQXþ
GUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQiSORFKD
SR]HPHN SSþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
MLQiSORFKD
SR]HPHNSSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåtWMLQi
SORFKD
SR]HPHN SSþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
QHSORGQiSĤGD
SR]HPHNSSþRYêPČĜHPRGGČOHQi]SSþGOHJHRPHWULFNpKRSOiQX
þGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHN SSþ  R YêPČĜH  P RGGČOHQi ] SSþ  GOH JHRPHWULFNpKR
SOiQXþGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHN SSþ  R YêPČĜH  P RGGČOHQi ] SSþ  GOH JHRPHWULFNpKR
SOiQXþGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQiSORFKD
SR]HPHNSSþRYêPČĜHPRGGČOHQi]SSþGOHJHRPHWULFNpKRSOiQX
þ]SĤVREY\XåLWtRUQiSĤGD
SR]HPHN SSþ  R YêPČĜH  P NWHUi Y]QLNOD VORXþHQtP GtOX ÄI³ SSþ
 SSþ  SSþ  SSþ  SSþ  GtOX ÄJ³ SSþ
GtOXÄK³SSþSSþDGtOXÄL³SSþGOHJHRPHWULFNpKR
SOiQXþ]SĤVREY\XåLWtRUQiSĤGD
SR]HPHNSSþRYêPČĜHPRGGČOHQi]SSþGOHJHRPHWULFNpKRSOiQX
þ]SĤVREY\XåLWtRUQiSĤGD
WR YãH Y N~ %LWR]HYHV REHF %LWR]HYHV ]DSVDQp QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR
ÒVWHFNêNUDM.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČäDWHFDGiOH
SR]HPHN SSþ  R YêPČĜH  P RGGČOHQi ] SSþ  GOH JHRPHWULFNpKR
SOiQXþGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQiSORFKD


SR]HPHNSSþRYêPČĜHPRGGČOHQi]SSþGOHJHRPHWULFNpKRSOiQXþ
GUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWt
VSRUWRYLãWČDUHNUHDþQtSORFKD
SR]HPHN SSþ  R YêPČĜH  P RGGČOHQi ] SSþ  GOH JHRPHWULFNpKR SOiQX
þGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQiSORFKD
SR]HPHNSSþRYêPČĜHPRGGČOHQi]SSþGOHJHRPHWULFNpKRSOiQX
þGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHN SSþ  R YêPČĜH  P RGGČOHQi ] SSþ  GOH JHRPHWULFNpKR SOiQX
þGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQiSORFKD
WRYãHYN~7DWLQQiREHF%LWR]HYHV]DSVDQpQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČäDWHF
GR YODVWQLFWYt VSROHþQRVWL 'DWD FHQWUH 7ULDQJOH DV ,ý2  VH VtGOHP QD 3DQNUiFL
1XVOH3UDKD]DSRGPtQHNXYHGHQêFKYH6PORXYČRUH]HUYDFLSR]HPNĤ
DVPORXYČRX]DYĜHQtEXGRXFtNXSQtVPORXY\GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Usnesení č. 009/9Z/2017
6.3 Schválení Memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Autonomní oblastí
Vojvodina
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
GOH   RGVW  StVP K  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ R X]DYĜHQt 0HPRUDQGD R VSROXSUiFL PH]L ÒVWHFNêP NUDMHP ýHVNi
UHSXEOLND D$XWRQRPQtREODVWt9RMYRGLQD 6UEVNiUHSXEOLND GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Usnesení č. 010/9Z/2017
6.4 Dotační program „Program 2018 na podporu nové techniky, výstavby požárních
zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací
působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje“ – vyhlášení
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
GOHStVPF DG ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ
GOHýOiQNX;9,ERGX =iVDGSURSRVN\WRYiQtGRWDFtDQiYUDWQêFKILQDQþQtFKYêSRPRFt
]UR]SRþWXÒVWHFNpKRNUDMH GiOHMHQÄ=iVDG\³ W\WRYêMLPN\SURSURJUDPÄ3URJUDPQD
SRGSRUX QRYp WHFKQLN\ YêVWDYE\ SRåiUQtFK ]EURMQLF SUR MHGQRWN\ 6'+ DSRGSRUX VSRONĤ D
YHĜHMQČ SURVSČãQêFK RUJDQL]DFt SĤVREtFtFK QD SROL SRåiUQt RFKUDQ\ RFKUDQ\ RE\YDWHOVWYD D
RVWDWQtFK VORåHN ,=6 GOH ]iNRQD þ  6E R LQWHJURYDQpP ]iFKUDQQpP V\VWpPX D R
]PČQČQČNWHUêFK]iNRQĤYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ]UR]SRþWXÒVWHFNpKRNUDMH³


D ýOiQHN9,,,RGVW =iVDG
'RWDFHPĤåHEêWSRXåLWDQD~KUDGXX]QDWHOQêFKQiNODGĤY]QLNOêFKRGDåGR

E ýOiQHN9,,,ERG =iVDG
0D[LPiOQtYêãHGRWDFHMH]FHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGĤDNWLYLW]DKUQXWêFKYåiGRVWL
GOHýOiQNX9ERGX =iVDGSURSRVN\WRYiQtGRWDFtDQiYUDWQêFKILQDQþQtFKYêSRPRFt]
UR]SRþWXÒVWHFNpKRNUDMH GiOHMHQÄ=iVDG\³ Y\KOiãHQtGRWDþQtKRSURJUDPXÄ3URJUDP
QDSRGSRUXQRYpWHFKQLN\YêVWDYE\SRåiUQtFK]EURMQLFSURMHGQRWN\6'+DSRGSRUXVSRONĤD
YHĜHMQČ SURVSČãQêFK RUJDQL]DFt SĤVREtFtFK QD SROL SRåiUQt RFKUDQ\ RFKUDQ\ RE\YDWHOVWYD D
RVWDWQtFK VORåHN ,=6 GOH ]iNRQD þ  6E R LQWHJURYDQpP ]iFKUDQQpP V\VWpPX D R
]PČQČ QČNWHUêFK ]iNRQĤ YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ ] UR]SRþWX ÒVWHFNpKR NUDMH³ GOH
SĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQtYþHWQČY]RURYpVPORXY\GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 011/9Z/2017
6.5 Poskytnutí finančních dotací
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
 GOH þO ;9, RGVW  =iVDG SUR SRVN\WRYiQt GRWDFt D QiYUDWQêFK ILQDQþQtFK YêSRPRFt ]
UR]SRþWX ÒVWHFNpKR NUDMH GiOH MHQ =iVDG\  R YêMLPFH ]H =iVDG D WR ] þO ;,9 RGVW  
=iVDG Y WRP VP\VOX åH SRGtO GRWDFH QD FHONRYêFK X]QDWHOQêFK QiNODGHFK EXGH YH YêãL 
XYHGHQêFKXQtåHSĜHGORåHQêFKGRWDFtNWHUêFKVHWDWRYêMLPNDWêNi
  GOH   StVP F  D G  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ R SRVN\WQXWt GRWDFH D X]DYĜHQt YHĜHMQRSUiYQt 6PORXY\ GOH SĜtORK\ þ 
WRKRWRXVQHVHQtDQD]iNODGČSĜHGORåHQêFKåiGRVWtXYHGHQêFKYSĜtOR]HþWRKRWRPDWHULiOX
VåDGDWHOL
 6SRUWRYQtVRXNURPi]iNODGQtãNRODVUR
VtGOR3RGNUXãQRKRUVNi/LWYtQRY
,ý
þiVWND.þ
SURMHNW3URMHNWRYiGRNXPHQWDFH±KĜLãWČ66=â
SRGtOGRWDFHQDFHONRYČX]QDWHOQêFKQiNODGHFK
 3RGNUXãQRKRUVNpWHFKQLFNpPX]HXPRSV
VtGOR%XGRYDWHOĤ0RVW
,ý
þiVWND.þ
SURMHNW3RGSRUDSURYR]XDUHYLWDOL]DFHPX]HD
SRGtOGRWDFHQDFHONRYČX]QDWHOQêFKQiNODGHFK
 5HNODPQtDJHQWXUD'DQLHOVUR
VtGOR%ČOHKUDGVNi0RVW
,ý
þiVWND.þ
SURMHNW)LOPRNRVWHOXY0RVWČNMHKRYêURþt


 2EHF%UDQGRY
VtGOR5XGpDUPiG\%UDQGRY
,ý
þiVWND.þ
SURMHNWÒSUDYD]DKUDG\NHNXOWXUQtPXGRPX
SRGtOGRWDFHQDFHONRYČX]QDWHOQêFKQiNODGHFK
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

2
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Usnesení č. 012/9Z/2017
6.6 Peněžité dary složkám Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje na rok
2018
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
GOH   StVP E  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SRVN\WQXWt SHQČåLWpKR GDUX ýHVNp UHSXEOLFH +DVLþVNpPX ]iFKUDQQpPX VERUX
ÒVWHFNpKRNUDMHYHYêãL.þDRX]DYĜHQtGDURYDFtVPORXY\GOHSĜtORK\þWRKRWR
XVQHVHQt
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

1
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Usnesení č. 013/9Z/2017
6.6 Peněžité dary složkám Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje na rok
2018
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
GOH   StVP E  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SRVN\WQXWt SHQČåLWpKR GDUX ýHVNp UHSXEOLFH .UDMVNpPX ĜHGLWHOVWYt SROLFLH
ÒVWHFNpKRNUDMHYHYêãL.þDRX]DYĜHQtGDURYDFtVPORXY\GOHSĜtORK\þWRKRWR
XVQHVHQt
Hlasování:

pro:

28

proti:

1

zdržel se:

24
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Usnesení č. 014/9Z/2017
6.7 Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1. 1. 2018
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)ruší
XVQHVHQtþ=]HGQHNHGQL
B)stanoví
V~þLQQRVWtRGGOHRGVWStVPT ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp
]Ĝt]HQt  YH]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ GiOH MDNR Ä]iNRQ R NUDMtFK³  YêãL PČVtþQtFK RGPČQ


QHXYROQČQêPþOHQĤP=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHDRVWDWQtSUDYLGODVWtPVRXYLVHMtFt
 0ČVtþQt RGPČQD QHXYROQČQêFK þOHQĤ =DVWXSLWHOVWYD ÒVWHFNpKR NUDMH D WR QiPČVWND
KHMWPDQDMH
VWDQRYHQDYHYêãLRGSRYtGDMtFtPD[LPiOQtYêãHRGPČQ\GOH1DĜt]HQtYOiG\þ
6E WM .þ  GiOH þOHQD UDG\ SĜHGVHG\ YêERUX ]DVWXSLWHOVWYD þOHQD YêERUX
]DVWXSLWHOVWYDSĜHGVHG\NRPLVHUDG\þOHQDNRPLVHUDG\DþOHQD]DVWXSLWHOVWYDMHVWDQRYHQDYH
YêãL RGSRYtGDMtFt PD[LPiOQt YêãL RGPČQ\ GOH 1DĜt]HQt YOiG\ þ  6E D WR YåG\ Y
SODWQpP]QČQt
 2GPČQD MH SRVN\WRYDQi QHXYROQČQpPX þOHQRYL =DVWXSLWHOVWYD ÒVWHFNpKR NUDMH RGH GQH
VORåHQt
VOLEX D Y RVWDWQtFK SĜtSDGHFK RGH GQH ]DKiMHQt YêNRQX IXQNFH D WR SR FHORX GREX YêNRQX
IXQNFH9
SĜtSDGČåHYêNRQIXQNFHY]QLNOSĜHGMHSRVN\WRYiQDRG
 9 SĜtSDGČ VRXEČKX YtFH IXQNFt MH SRVN\WRYiQD QHXYROQČQpPX þOHQRYL =DVWXSLWHOVWYD
ÒVWHFNpKR
NUDMHPČVtþQtRGPČQDDåGRYêãHVRXKUQXRGPČQ]DWĜLUĤ]QpIXQNFHY\PH]HQpYRGVW
]iNRQD R NUDMtFK MHOL Y\NRQiYiQR YtFH IXQNFt QHå WĜL GR VRXKUQX VH ]DSRþtWiYDMt YåG\
IXQNFH]D
NWHUpQiOHåtQHMY\ããtRGPČQD
Hlasování:

pro:

54

proti:

0

zdržel se:

0
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Usnesení č. 015/9Z/2017
6.8 Podpora legislativní iniciativy Pardubického kraje
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
vyslovuje
SRGSRUX OHJLVODWLYQt LQLFLDWLYČ 3DUGXELFNpKR NUDMH MHå VSRþtYi Y QiYUKX ]iNRQD NWHUêP VH
PČQt]iNRQþ6EVSUiYQtĜiGYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤMHMtPåSĜHGPČWHPMH
]DPH]HQtW]YV\VWpPRYpSRGMDWRVWL
Hlasování:

pro:

34

proti:

1

zdržel se:

19
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Usnesení č. 016/9Z/2017
7.1 Smlouva o úvěru 2017 – 2021
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH XVWDQRYHQt   StVP L  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤRX]DYĜHQt6PORXY\R~YČUXþ/&'VýHVNRXVSRĜLWHOQRXDVVH
VtGOHP 2OEUDFKWRYD    3UDKD  ,ý2    GOH SĜtORK\ þ  WRKRWR
XVQHVHQt QD ]iNODGČ QDEtGN\ SĜHGORåHQp Y UiPFL SRSWiYNRYpKR Ĝt]HQt NWHUp E\OR
Y\KRGQRFHQRXVQHVHQtP=Ò.þ=]HGQH
B)ukládá


 2OGĜLFKX %XEHQtþNRYL KHMWPDQRYL ÒVWHFNpKR NUDMH ]DMLVWLW X]DYĜHQt VPORXY\ GOH ERGX$ 
WRKRWRXVQHVHQt7HUPtQGR
Hlasování:

pro:

33

proti:

5

zdržel se:

2
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Usnesení č. 017/9Z/2017
7.2 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
souhlasí
VY\VWRXSHQtPGRF51'U0DUWLQD%DOHMH3K'UHNWRUD8QLYHU]LW\-(3XUN\QČQDMHGQiQt
=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMH
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 018/9Z/2017
7.2 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)schvaluje
Y VRXODGX V XVWDQRYHQtP   RGVW  StVP L  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK YH ]QČQt
SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ GiOH ]iNRQ þ  6E  D   D QiVO ]iNRQD þ  6E R
UR]SRþWRYêFKSUDYLGOHFK~]HPQtFKUR]SRþWĤYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
 UR]SRþHWÒVWHFNpKRNUDMHQDURNGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQtYFHONRYpPREMHPX
WLV.þ]WRKR
SĜtMP\WLV.þ
YêGDMHWLV.þ
ILQDQFRYiQtWLV.þ
 SĜtGČO]UR]SRþWXÒVWHFNpKRNUDMHGRSHQČåQtFKIRQGĤÒVWHFNpKRNUDMHYURFH
)RQGUR]YRMHÒVWHFNpKRNUDMHWLV.þ
)RQGLQYHVWLFDRSUDYÒVWHFNpKRNUDMHWLV.þ
5HJLRQiOQtSRGSĤUQêIRQGÒVWHFNpKRNUDMHWLV.þ
)RQGÒVWHFNpKRNUDMHWLV.þ
)RQGYRGQtKRKRVSRGiĜVWYtDåLYRWQtKRSURVWĜHGtÒVWHFNpKRNUDMHWLV.þ
B)rozhoduje
Y VRXODGX V XVWDQRYHQtP   StVP F  ]iNRQD þ  6E R SRVN\WQXWt þOHQVNpKR
SĜtVSČYNXQDURN]UR]SRþWXÒVWHFNpKRNUDMHURNX
$VRFLDFLNUDMĤý5=ERURYVNi3UDKD,ýSĜtVSČYHNYHYêãL
WLV.þ
  +RVSRGiĜVNp D VRFLiOQt UDGČ ÒVWHFNpKR NUDMH WĜ %XGRYDWHOĤ    0RVW ,ý
SĜtVSČYHNYHYêãLWLV.þ
C)bere na vědomí
 REMHPILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤ]UR]SRþWXURNX~þHORYČXUþHQêFKQDVSROXILQDQFRYiQt


SURJUDPĤQHERSURMHNWĤ(YURSVNpXQLHYHYêãLWLV.þ
  WUDQVIHU\ MHGQRWOLYêP ãNROiP D ãNROVNêP ]DĜt]HQtP ]ĜL]RYDQêP REFHPL QD SRNU\Wt
SĜtPêFKQiNODGĤQDY]GČOiYiQtYURFHYHYêãLWLV.þGOHSĜtORK\þWRKRWR
XVQHVHQt
Hlasování:

pro:

28

proti:

7

zdržel se:

19
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Usnesení č. 019/9Z/2017
7.3 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 3 ZÚK/2017
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
provádí
Y VRXODGX V   ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤUR]SRþWRYpRSDWĜHQt±VQtåHQtUR]SRþWXÒVWHFNpKRNUDMHRþiVWNXWLV.þQD
FHONRYêREMHPUR]SRþWXÒVWHFNpKRNUDMHYHYêãLWLV.þ
 VQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
ILQDQFRYiQt
~YČURYêUiPHF±±VQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
VSOiWNDMLVWLQ\~YČURYpKRUiPFH±±VQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
SĜtMP\
LQYHVWLþQtWUDQVIHU\± VQtåHQtR þiVWNX WLV.þ ±SURMHNW5HNRQVWUXNFHVLOQLFH,,
,, KUDQLFH 6WĜHGRþHVNpKR NUDMH ± äDWHF Y UiPFL ,QWHJURYDQpKR UHJLRQiOQtKR RSHUDþQtKR
SURJUDPX
8=±SRGtO]HVWiWQtKRUR]SRþWX±VQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
8=±SRGtO(8±VQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
NDSLWiORYpYêGDMH
RGERUUHJLRQiOQtKRUR]YRMH)RQGUR]YRMHÒVWHFNpKRNUDMH±VQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
±SURVWĜHGN\]~YČURYpKRUiPFH
 ]YêãHQtRþiVWNXWLV.þ
SĜtMP\
GDĖ]SĜtMPXI\]LFNêFKRVRESODFHQiSOiWFL±]YêãHQtRþiVWNXWLV.þ
GDĖ]SĜLGDQpKRGQRW\±]YêãHQtRþiVWNXWLV.þ
GDĖ]SĜtMPĤSUiYQLFNêFKRVRE±]YêãHQtRþiVWNXWLV.þ
GDĖ]SĜtMPXI\]LFNêFKRVRESODFHQiSRSODWQtN\±]YêãHQtRþiVWNXWLV.þ
EČåQpYêGDMH
RGERUHNRQRPLFNê±]YêãHQtRþiVWNXWLV.þ±FHQWUiOQtUH]HUYD
 VQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
SĜtMP\


SĜtMP\ ] SURGHMH SR]HPNĤ Yi]DQp QD GRWDFL ± 8=  ± VQtåHQt R þiVWNX   WLV .þ ±
6WUDWHJLFNiSUĤP\VORYi]yQD7ULDQJOH
EČåQpYêGDMH
RGERU HNRQRPLFNê ± 8=  ± VQtåHQt R þiVWNX   WLV .þ ± GDĖ ] SĜLGDQp KRGQRW\ 
6WUDWHJLFNiSUĤP\VORYi]yQD7ULDQJOH
RGERU PDMHWNRYê ± 8=  ± VQtåHQtRþiVWNX  WLV .þ ±GDĖ]QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFt
Yi]DQiQDSĜtMP\]SURGHMHSR]HPNĤY6WUDWHJLFNpSUĤP\VORYp]yQČ7ULDQJOH
NDSLWiORYpYêGDMH
RGERULQYHVWLþQt6WUDWHJLFNiSUĤP\VORYi]yQD7ULDQJOH±8=±VQtåHQtRþiVWNX
WLV.þ±UH]HUYD6WUDWHJLFNiSUĤP\VORYi]yQD7ULDQJOH
3ĜHVXQ\YUR]SRþWXYHYêãLWLV.þ
 SĜHVXQYHYêãLWLV.þ
NDSLWiORYpYêGDMH
RGERULQYHVWLþQt6WUDWHJLFNiSUĤP\VORYi]yQD7ULDQJOH±VQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
 8=  ± 6WUDWHJLFNi SUĤP\VORYi ]yQD 7ULDQJOH ± UH]HUYD QD SĜHGILQDQFRYiQt VQtåHQt R
þiVWNXWLV.þ
8=±6WUDWHJLFNiSUĤP\VORYi]yQD7ULDQJOH±UH]HUYDVQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
EČåQpYêGDMH
RGERUHNRQRPLFNê±]YêãHQtRþiVWNXWLV.þ±FHQWUiOQtUH]HUYD
 SĜHVXQYHYêãLWLV.þ
EČåQpYêGDMH
RGERU]GUDYRWQLFWYt±VQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
GRWDþQtSURJUDPÄ3RGSRUDUHJLRQiOQtKR]GUDYRWQLFWYt³VQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
SURWLDONRKROQt]iFK\WQpVWDQLFHVQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
]DMLãWČQtSURKOtGN\WČO]HPĜHOêFKVQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
 8=  ± GRWDþQt SURJUDP Ä6WDELOL]DFH OpNDĜĤ ]XEQtFK OpNDĜĤ D IDUPDFHXWĤ Y ÒVWHFNpP
NUDML³VQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
 8=  ± GRWDþQt SURJUDP ³3RGSRUD DNWLYLW ]DPČĜHQêFK QD ]OHSãHQt ]GUDYRWQtKR VWDYX
RE\YDWHOVQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
 GRWDþQt SURJUDP Ä3RGSRUD Y]GČOiYiQt QHOpNDĜVNêFK ]GUDYRWQLFNêFK SRYROiQt VQtåHQt R
þiVWNXWLV.þ
WUDQVIRUPDFHSV\FKLDWULFNpSpþHVQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
SURMHNWÄýDVQiGHILEULODFHYÒVWHFNpPNUDML³VQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
 8=  ± SURJUDP Ä3RGSRUD OpNDĜVNêFK D ]GUDYRWQLFNêFK Y]GČOiYDFtFK DNFt³ VQtåHQt R
þiVWNXWLV.þ
RGERUHNRQRPLFNê±]YêãHQtRþiVWNXWLV.þ±FHQWUiOQtUH]HUYD
 SĜHVXQYHYêãLWLV.þ


EČåQpYêGDMH
RGERUåLYRWQtKRSURVWĜHGtD]HPČGČOVWYt±VQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
SRVXGN\DQDOê]\VQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
SRVXGN\SRGOH]iNRQDVQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
SUĤ]NXP\ QDYê]QDPQêFKSĜtURGQtFKORNDOLWiFKÒVWHFNpKRNUDMHVQtåHQtRþiVWNXWLV
.þ
 8=  ± 3URJUDP SUR UR]YRM HNR ± DJUR REODVWt Y ÒVWHFNpP NUDML ± REODVW SRGSRU\
YþHODĜVWYtVQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
 8=  ± 3URJUDP SRGSRU\ VPČUĤ UR]YRMH ]HPČGČOVWYt D YHQNRYVNêFK REODVWt Y ÒVWHFNpP
NUDMLVQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
RGERUHNRQRPLFNê±]YêãHQtRþiVWNXWLV.þ±FHQWUiOQtUH]HUYD
NDSLWiORYpYêGDMH
RGERUåLYRWQtKRSURVWĜHGtD]HPČGČOVWYt±VQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
8=±3URJUDPSURSRGSRUXRGSDGRYpKRKRVSRGiĜVWYtREFtYÒVWHFNpPNUDMLVQtåHQtR
þiVWNXWLV.þ
 8=  ± 3URJUDP SRGSRU\ VPČUĤ UR]YRMH ]HPČGČOVWYt D YHQNRYVNêFK REODVWt Y ÒVWHFNpP
NUDMLVQtåHQtRþiVWNXWLV.þ
Hlasování:

pro:

54

proti:

0

zdržel se:

0
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Usnesení č. 020/9Z/2017
8.1 Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 022/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
mění
D 8VQHVHQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=]HGQHYþiVWL$ ERG
WDNåHSĜtORKXþXVQHVHQtþ=]HGQHQDKUD]XMHQRYRXSĜtORKRX
þWRKRWRXVQHVHQt
E 8VQHVHQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=]HGQHYþiVWL% WDN
åH 0JU 0DUWLQX .OLNRYL 0%$ '%$  QiPČVWNX KHMWPDQD ÒVWHFNpKR NUDMH VH XNOiGi
]DEH]SHþLWSRWĜHEQp ~NRQ\ N X]DYĜHQtVPOXYVSRGSRĜHQêPLRUJDQL]DFHPLY WHUPtQX GR

Hlasování:

pro:

54

proti:

0

zdržel se:

0
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Usnesení č. 021/9Z/2017
8.2 Informace o plnění opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje
na období 2015–2018
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
GOH]iNRQD6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
LQIRUPDFLRSOQČQtRSDWĜHQtYUiPFL6WUDWHJLHSURWLGURJRYpSROLWLN\ÒVWHFNpKRNUDMH]DURN
GOHSĜtORK\þWRKRWRPDWHULiOX


9êURþQt ]SUiYX R UHDOL]DFL SURWLGURJRYp SROLWLN\ Y ÒVWHFNpP NUDML ]D URN  NWHUi MH
SĜtORKRXþWRKRWRPDWHULiOX
B)ukládá
0JU 0DUWLQX .OLNRYL 0%$ '%$  QiPČVWNX KHMWPDQD ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW
=DVWXSLWHOVWYXÒVWHFNpKRNUDMH
LQIRUPDFLRSOQČQtRSDWĜHQtYUiPFL6WUDWHJLHSURWLGURJRYpSROLWLN\ÒVWHFNpKRNUDMH]DURN

9êURþQt]SUiYXRUHDOL]DFLSURWLGURJRYpSROLWLN\YÒVWHFNpPNUDML]DURN
7HUPtQ
Hlasování:

pro:
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proti:

0

zdržel se:
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Usnesení č. 022/9Z/2017
8.3 Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým
krajem za rok 2017
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
GOH   ]iNRQD  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ
]SUDFRYDQêPDWHULiO6RFLiOQtVOXåE\]DEH]SHþRYDQpSĜtVSČYNRYêPLRUJDQL]DFHPLÒVWHFNpKR
NUDMH ,QIRUPDFH R VWDYX D PRåQRVWHFK UR]YRMH SRVN\WRYiQt VRFLiOQtFK VOXåHE ÒVWHFNêP
NUDMHP ]D URN   GOH SĜtORK\ þ  WRKRWR PDWHULiOX Yþ ]iYČUĤ D GRSRUXþHQt ] QČKR
Y\FKi]HMtFtFK
B)ukládá
0JU0DUWLQX.OLNRYL0%$'%$QiPČVWNRYLKHMWPDQDÒVWHFNpKRNUDMHVOHGRYDWYêYRM
VRFLiOQtFK VOXåHE ]DEH]SHþRYDQêFK SĜtVSČYNRYêPL RUJDQL]DFHPL ÒVWHFNpKR NUDMH D 
LQIRUPRYDW =DVWXSLWHOVWYR ÒVWHFNpKR NUDMH R VWDYX D PRåQRVWHFK UR]YRMH SRVN\WRYiQt
VRFLiOQtFKVOXåHEÒVWHFNêPNUDMHP
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 023/9Z/2017
8.4 Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
LQIRUPDFHREVDåHQpYSĜtORKiFKþDåWRKRWRPDWHULiOX
B)rozhoduje
GOH   StVP F  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ D Y VRXODGX V D ]iNRQD þ  6E R VRFLiOQtFK VOXåEiFK YH ]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
D R YUiFHQt SĜLPČĜHQp þiVWL SRVN\WQXWp GRWDFH Y FHONRYp YêãL   .þ SRVN\WQXWp
1$'ċ-, D WR YH YêãL   .þ QD VRFLiOQt VOXåE\ Qt]NRSUDKRYp ]DĜt]HQt SUR GČWL D
POiGHå ,'   DYH YêãL  .þQDRGERUQpVRFLiOQtSRUDGHQVWYt ,' 


] GĤYRGX UHDOL]DFH LQGLYLGXiOQtKR SURMHNWX ] 2SHUDþQtKR SURJUDPX =DPČVWQDQRVW Y UiPFL
NRPSHWHQFHGDQpD]iNRQDþ6ERVRFLiOQtFKVOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ
E RYUiFHQtSĜLPČĜHQpþiVWLSRVN\WQXWpGRWDFHYHYêãL.þSRVN\WQXWp/LWYtQRYVNp
Y]GČOiYDFt VSROHþQRVWL VUR QD VRFLiOQt VOXåEX RGERUQp VRFLiOQt SRUDGHQVWYt ,'  
] GĤYRGX UHDOL]DFH LQGLYLGXiOQtKR SURMHNWX ] 2SHUDþQtKR SURJUDPX =DPČVWQDQRVW Y UiPFL
NRPSHWHQFH  D ]iNRQD þ  6E R VRFLiOQtFK VOXåEiFK YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ
F RY\KRYČQtåiGRVWLSRVN\WRYDWHOHVRFLiOQtFKVOXåHE+HOLDVÒVWtQDG/DEHPRSVRSĜHYRGX
þiVWLSRVN\WQXWpGRWDFHYHYêãL.þQDVRFLiOQtVOXåEXGHQQtVWDFLRQiĜ ,' 
]H VRFLiOQt VOXåE\ RVREQt DVLVWHQFH ,'   Y UiPFL NRPSHWHQFH  D ]iNRQD
þ6ERVRFLiOQtFKVOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
G R Y\KRYČQt åiGRVWL SRVN\WRYDWHOH VRFLiOQtFK VOXåHE ýORYČN Y WtVQL RSV R SĜHYRGX þiVWL
SRVN\WQXWp GRWDFH YH YêãL   .þ QD VRFLiOQt VOXåEX Qt]NRSUDKRYi ]DĜt]HQt SUR GČWL D
POiGHå ,'   ]H VRFLiOQt VOXåE\ WHUpQQt SURJUDP\ ,'   D R SĜHYRGX þiVWL
SRVN\WQXWpGRWDFHYHYêãL.þQDVRFLiOQtVOXåEXWHUpQQtSURJUDP\ ,' ]H
VRFLiOQt VOXåE\ WHUpQQt SURJUDP\ ,'   Y UiPFL NRPSHWHQFH  D ]iNRQD
þ6ERVRFLiOQtFKVOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
H R Y\KRYČQt åiGRVWL SRVN\WRYDWHOH VRFLiOQtFK VOXåHE 1$'ċ-( R SĜHYRGX þiVWL SRVN\WQXWp
GRWDFHYHYêãL.þDWRYHYêãL.þQDVRFLiOQtVOXåEXWHUpQQtSURJUDP ,'
  D YH YêãL   .þ QD VRFLiOQt VOXåEX QRFOHKiUQD SUR åHQ\ ,'   ]H
VRFLiOQt VOXåE\ Qt]NRSUDKRYi ]DĜt]HQt SUR GČWL D POiGHå ,'   Y UiPFL NRPSHWHQFH
D]iNRQDþ6ERVRFLiOQtFKVOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
I R Y\KRYČQt åiGRVWL SRVN\WRYDWHOH VRFLiOQtFK VOXåHE $UNDGLH RSV R SĜHYRGX þiVWL
SRVN\WQXWp GRWDFH YH YêãL   .þ QD VRFLiOQt VOXåEX RGERUQp VRFLiOQt SRUDGHQVWYt ,'
  ]H VRFLiOQt VOXåE\ RGOHKþRYDFt VOXåE\ ,'   Y UiPFL NRPSHWHQFH  D
]iNRQDþ6ERVRFLiOQtFKVOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
J R Y\KRYČQt åiGRVWL SRVN\WRYDWHOH VRFLiOQtFK VOXåHE 2EODVWQt FKDULWD ÒVWt QDG /DEHP R
SĜHYRGX þiVWL SRVN\WQXWp GRWDFH YH YêãL   .þ QD VRFLiOQt VOXåEX Qt]NRSUDKRYi
]DĜt]HQtSURGČWLDPOiGHå ,' ]HVRFLiOQtVOXåE\GRPRY\SURVHQLRU\ ,' 
YH YêãL   .þ D ]H VRFLiOQt VOXåE\ Qt]NRSUDKRYi ]DĜt]HQt SUR GČWL D POiGHå ,'
  YH YêãL   .þ R SĜHYRGX þiVWL SRVN\WQXWp GRWDFH YH YêãL   .þ QD
VRFLiOQtVOXåEXD]\ORYpGRP\ ,' ]HVRFLiOQtVOXåE\GRPRY\VH]YOiãWQtPUHåLPHP
,'   R SĜHYRGX þiVWL SRVN\WQXWp GRWDFH YH YêãL   .þ QD VRFLiOQt VOXåEX
Qt]NRSUDKRYi]DĜt]HQtSURGČWLDPOiGHå ,' ]HVRFLiOQtVOXåE\VRFLiOQČDNWLYL]DþQt
VOXåE\SURURGLQ\VGČWPL ,' DRSĜHYRGXþiVWLSRVN\WQXWpGRWDFHYHYêãL
.þQDVRFLiOQtVOXåEXQRFOHKiUQ\ ,' ]HVRFLiOQtVOXåE\Qt]NRSUDKRYiGHQQtFHQWUD
,'   Y UiPFL NRPSHWHQFH  D ]iNRQD þ  6E R VRFLiOQtFK VOXåEiFK
YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
K RY\KRYČQtåiGRVWLSRVN\WRYDWHOHVRFLiOQtFKVOXåHE&HQWUXPVOXåHESUR]GUDYRWQČSRVWLåHQp
/RXQ\ RSV R SĜHYRGX þiVWL SRVN\WQXWp GRWDFH YH YêãL   .þ QD VRFLiOQt VOXåEX
SHþRYDWHOVNi VOXåED ,'   ]H VRFLiOQt VOXåE\ RGERUQp VRFLiOQt SRUDGHQVWYt ,'
 YUiPFLNRPSHWHQFHD]iNRQDþ6ERVRFLiOQtFKVOXåEiFKYH]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ


L R Y\KRYČQt åiGRVWL SRVN\WRYDWHOH VRFLiOQtFK VOXåHE 2EODVWQt FKDULWD 0RVW R SĜHYRGX þiVWL
SRVN\WQXWp GRWDFH YH YêãL   .þ QD VRFLiOQt VOXåEX RGERUQp VRFLiOQt SRUDGHQVWYt ,'
  ]H VRFLiOQtVOXåE\ Qt]NRSUDKRYi]DĜt]HQtSURGČWLDPOiGHå ,' YUiPFL
NRPSHWHQFH  D ]iNRQD þ  6E R VRFLiOQtFK VOXåEiFK YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ
M R Y\KRYČQt åiGRVWL SRVN\WRYDWHOH VRFLiOQtFK VOXåHE 2EODVWQt FKDULWD 5XPEXUN R SĜHYRGX
þiVWLSRVN\WQXWpGRWDFHYHYêãL.þQDVRFLiOQtVOXåEXRGERUQpVRFLiOQtSRUDGHQVWYt
,'   ]H VRFLiOQt VOXåE\ Qt]NRSUDKRYi ]DĜt]HQt SUR GČWL D POiGHå ,'  
Y UiPFL NRPSHWHQFH  D ]iNRQD þ  6E R VRFLiOQtFK VOXåEiFK YH ]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
N RY\KRYČQtåiGRVWLSRVN\WRYDWHOHVRFLiOQtFKVOXåHE$UPiGDVSiV\YýHVNpUHSXEOLFH]VR
SĜHYRGXþiVWLSRVN\WQXWpGRWDFHYHYêãL.þDWRYHYêãL.þQDVRFLiOQt
VOXåEX D]\ORYp GRP\ ,'   D YH YêãL   .þ QD VRFLiOQt VOXåEX Qt]NRSUDKRYi
]DĜt]HQt SUR GČWL D POiGHå ,'   ]H VRFLiOQt VOXåE\ VRFLiOQČ DNWLYL]DþQt VOXåE\ SUR
URGLQ\VGČWPL ,' YUiPFLNRPSHWHQFHD]iNRQDþ6ERVRFLiOQtFK
VOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
O RY\KRYČQtåiGRVWLSRVN\WRYDWHOHVRFLiOQtFKVOXåHE'LDNRQLHý&(±VWĜHGLVNRY.UDEþLFtFK
R SĜHYRGX þiVWL SRVN\WQXWp GRWDFH YH YêãL    .þ QD VRFLiOQt VOXåEX GRPRY SUR
VHQLRU\ ,' ]HVRFLiOQtVOXåE\GRPRYVH]YOiãWQtPUHåLPHP ,' YHYêãL
  .þ D ]H VRFLiOQt VOXåE\ SHþRYDWHOVNi VOXåED ,'   YH YêãL   .þ
Y UiPFL NRPSHWHQFH  D ]iNRQD þ  6E R VRFLiOQtFK VOXåEiFK YH ]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
P R Y\KRYČQt åiGRVWL SRVN\WRYDWHOH VRFLiOQtFK VOXåHE 'LDNRQLH ý&( ± 6WĜHGLVNR VRFLiOQt
SRPRFL Y 0RVWČ R SĜHYRGX þiVWL SRVN\WQXWp GRWDFH YH YêãL   .þ QD VRFLiOQt VOXåEX
RGERUQpVRFLiOQtSRUDGHQVWYt ,' ]HVRFLiOQtVOXåE\VRFLiOQČDNWLYL]DþQtVOXåE\SUR
URGLQ\VGČWPL ,' YUiPFLNRPSHWHQFHD]iNRQDþ6ERVRFLiOQtFK
VOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
Q RY\KRYČQtåiGRVWLSRVN\WRYDWHOHVRFLiOQtFKVOXåHE:+,7(/,*+7,]~RSĜHYRGXþiVWL
SRVN\WQXWp GRWDFH YH YêãL   .þ QD VRFLiOQt VOXåEX RGERUQp VRFLiOQt SRUDGHQVWYt ,'
  ]H VRFLiOQt VOXåE\ NRQWDNWQt FHQWUD ,'   Y UiPFL NRPSHWHQFH  D
]iNRQDþ6ERVRFLiOQtFKVOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
R R Y\KRYČQt åiGRVWL SRVN\WRYDWHOH VRFLiOQtFK VOXåHE 'HPRVWKHQHV RSV R SĜHYRGX þiVWL
SRVN\WQXWp GRWDFH YH YêãL   .þ QD VRFLiOQt VOXåEX RGERUQp VRFLiOQt SRUDGHQVWYt ,'
  ]H VRFLiOQt VOXåE\ UDQi SpþH ,'   Y UiPFL NRPSHWHQFH  D ]iNRQD
þ6ERVRFLiOQtFKVOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
S RY\KRYČQtåiGRVWLSRVN\WRYDWHOHVRFLiOQtFKVOXåHE0ČVWVNê~VWDYVRFLiOQtFKVOXåHE-LUNRY
SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFHRSĜHYRGXþiVWLSRVN\WQXWpGRWDFHYHYêãL.þDWRYHYêãL
.þQDVRFLiOQtVOXåEXGRPRY\SURRVRE\VH]GUDYRWQtPSRVWLåHQtP ,' 
D YH YêãL   .þ QD VRFLiOQt VOXåEX GRPRY\ SUR VHQLRU\ ,'   ]H VRFLiOQt
VOXåE\ GRPRY\ VH ]YOiãWQtP UHåLPHP ,'   Y UiPFL NRPSHWHQFH  D ]iNRQD
þ6ERVRFLiOQtFKVOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
T RY\KRYČQt åiGRVWLSRVN\WRYDWHOHVRFLiOQtFKVOXåHE$JHQWXUD3RQGČOt]VRSĜHYRGXþiVWL
SRVN\WQXWpGRWDFHYHYêãL.þQDVRFLiOQtVOXåEXSRGSRUDVDPRVWDWQpKRE\GOHQt ,'
  ]H VRFLiOQtVOXåE\ VRFLiOQtUHKDELOLWDFH ,'   YUiPFL NRPSHWHQFH D


]iNRQDþ6ERVRFLiOQtFKVOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
U R Y\KRYČQt åiGRVWL SRVN\WRYDWHOH VRFLiOQtFK VOXåHE 6HQLRU 7HSOLFH ]V R SĜHYRGX þiVWL
SRVN\WQXWpGRWDFHYHYêãL.þDWRYHYêãL.þQDVRFLiOQtVOXåEXVRFLiOQČ
DNWLYL]DþQtVOXåE\SURVHQLRU\DRVRE\VH]GUDYRWQtPSRVWLåHQtP ,' DYHYêãL
 .þ QD VRFLiOQt VOXåEX WêGHQQt VWDFLRQiĜ ,'   ]H VRFLiOQt VOXåE\ RGOHKþRYDFt
VOXåED ,'   YH YêãL   .þ D ]H VRFLiOQt VOXåE\ SHþRYDWHOVNi VOXåED ,'
  YH YêãL   .þ Y UiPFL NRPSHWHQFH  D ]iNRQD þ  6E
RVRFLiOQtFKVOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
V R Y\KRYČQt åiGRVWLSRVN\WRYDWHOH VRFLiOQtFK VOXåHE'LDNRQLHý&(± 6WĜHGLVNR NĜHVĢDQVNp
SRPRFLY/LWRPČĜLFtFKRSĜHYRGXþiVWLSRVN\WQXWpGRWDFHYHYêãL.þDWRYHYêãL
  .þ QD VRFLiOQt VOXåEX FKUiQČQp E\GOHQt ,'   D YH YêãL   .þ QD
VRFLiOQt VOXåEX SRGSRUD VDPRVWDWQpKR E\GOHQt ,'   ]H VRFLiOQt VOXåE\ VRFLiOQt
UHKDELOLWDFH ,' YUiPFLNRPSHWHQFHD]iNRQDþ6ERVRFLiOQtFK
VOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
C)schvaluje
DNWXDOL]RYDQp ]QČQt QiNODGRYêFK UR]SRþWĤ VRFLiOQtFK VOXåHE GOH SĜtORK þ  ±  WRKRWR
PDWHULiOX Y UiPFL NRPSHWHQFH  D ]iNRQD þ  6E R VRFLiOQtFK VOXåEiFK
YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
D)ukládá
0JU0DUWLQX.OLNRYL0%$'%$QiPČVWNRYLKHMWPDQDÒVWHFNpKRNUDMH]DMLVWLWSRWĜHEQp
NURN\ N LQIRUPRYiQt SRVN\WRYDWHOĤ VRFLiOQtFK VOXåHE R UR]KRGQXWt ]DVWXSLWHOVWYD D X]DYĜtW
GRGDWN\NHVPORXYiPVSĜtMHPFLGRWDFtGOHSĜtORK\þ
DWRKRWRPDWHULiOX
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 024/9Z/2017
8.5 Rozdělení vrácených finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
LQIRUPDFHREVDåHQpYSĜtORKiFKþDWRKRWRPDWHULiOX
B)rozhoduje
GOH   StVP F  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ
D Y VRXODGX V D ]iNRQD þ  6E R VRFLiOQtFK VOXåEiFK YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ
RSRVN\WQXWtGRWDFHQDVRFLiOQtVOXåEXRGOHKþRYDFtVOXåE\ ,' YHYêãL.þ
D R X]DYĜHQt GRGDWNX þ  NH VPORXYČ þ 60/ V SRVN\WRYDWHOHP VRFLiOQtFK VOXåHE
+263,&
Y 0267ċ RSV VH VtGOHP 6YiåQi    0RVW ,ý  GOH SĜtORK\ þ 
SĜHGORåHQpKRPDWHULiOX
C)ukládá


0JU 0DUWLQX .OLNRYL 0%$ '%$  QiPČVWNRYL KHMWPDQD ÒVWHFNpKR NUDMH ]DEH]SHþLW
YHãNHUpSRWĜHEQp~NRQ\NUHDOL]DFLGOHERGX% WRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 025/9Z/2017
8.6 Rozdělení zůstatku finančních prostředků z dotačního programu „Podpora
Ústeckého kraje na sociální služby 2017 – malý dotační program“
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
LQIRUPDFHREVDåHQpYSĜtORKiFKþDåWRKRWRPDWHULiOX
B)rozhoduje
GOH   StVP F  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SRVN\WQXWt GRWDFH RUJDQL]DFL 0DOWp]VNi SRPRF RSV YH YêãL  .þ D
RUJDQL]DFL 'LDNRQLH ý&( ± 6WĜHGLVNR VRFLiOQt SRPRFL Y 0RVWČ YH YêãL  .þ D GiOH R
X]DYĜHQtVPORXY\RSRVN\WQXWtQHLQYHVWLþQtGRWDFHGOHSĜtORK\þWRKRWRPDWHULiOXDGRGDWNX
þNHVPORXYČRSRVN\WQXWtQHLQYHVWLþQtGRWDFHQDSRGSRUXVRFLiOQtFKVOXåHEGOHSĜtORK\þ
WRKRWRPDWHULiOX
C)ukládá
0JU0DUWLQX.OLNRYL0%$'%$QiPČVWNXKHMWPDQDÒVWHFNpKRNUDMHX]DYĜtWVPORXYXD
GRGDWHNNHVPORXYČVSĜtMHPFLGRWDFHGOHSĜtORK\þDWRKRWRPDWHULiOX
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 026/9Z/2017
8.7 Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ –
dofinancování mzdových nákladů
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
LQIRUPDFHREVDåHQpYSĜtORKiFKþDåWRKRWRXVQHVHQtDWR]HMPpQD3ĜHKOHGSRGSRĜHQêFK
VXEMHNWĤYþHWQČYêãHSĜL]QDQpGRWDFHGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
B)schvaluje
D Y]RU 'RGDWNX NH 6PORXYČ R SRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt GRWDFH QD SRGSRUX VRFLiOQtFK VOXåHE
GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
E Y]RU 'RGDWNX N 3RYČĜHQt ÒVWHFNpKR NUDMH N ]DMLãWČQt GRVWXSQRVWL SRVN\WRYiQt VRFLiOQtFK
VOXåHE]DĜD]HQêFKGR]iNODGQtVtWČVRFLiOQtFKVOXåHEÒVWHFNpKRNUDMHGOHSĜtORK\þWRKRWR
XVQHVHQt
C)rozhoduje
GOH   StVP F  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ D Y VRXODGX V  D ]iNRQD þ  6E R VRFLiOQtFK VOXåEiFK YH ]QČQt


SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ R SRVN\WQXWt GRWDFH ] GRWDþQtKR SURJUDPX Y UiPFL SURMHNWX Ä3RGSRUD
VRFLiOQtFK VOXåHE Y ÒVWHFNpP NUDML³ UHJLVWUDþQt þtVOR &=B
VXEMHNWĤPSRVN\WXMtFtPVRFLiOQtVOXåE\YHVWDQRYHQpYêãLGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQtD
RX]DYĜHQtGRGDWNXNH6PORXYČRSRVN\WQXWtQHLQYHVWLþQtGRWDFHQDSRGSRUXVRFLiOQtFKVOXåHE
DGRGDWNXN3RYČĜHQtÒVWHFNpKRNUDMHVHVXEMHNW\XYHGHQêPLYSĜtOR]HþWRKRWRXVQHVHQt
D)ukládá
0JU 0DUWLQX .OLNRYL 0%$ '%$  QiPČVWNRYL KHMWPDQD ÒVWHFNpKR NUDMH ]DEH]SHþLW
YHãNHUpSRWĜHEQp~NRQ\NX]DYĜHQtGRGDWNXNH6PORXYČRSRVN\WQXWtQHLQYHVWLþQtGRWDFHQD
SRGSRUX VRFLiOQtFK VOXåHE D GRGDWNX N 3RYČĜHQt ÒVWHFNpKR NUDMH N ]DMLãWČQt GRVWXSQRVWL
SRVN\WRYiQtVRFLiOQtFKVOXåHE]DĜD]HQêFKGR]iNODGQtVtWČVRFLiOQtFKVOXåHEÒVWHFNpKRNUDMH
VSRGSRĜHQêPLSRVN\WRYDWHOLVRFLiOQtFKVOXåHE
7HUPtQ
Hlasování:

pro:
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proti:

0

zdržel se:

0
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Usnesení č. 027/9Z/2017
8.8 Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 4“
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
LQIRUPDFHREVDåHQpYSĜtOR]HþWRKRWRXVQHVHQt
B)rozhoduje
D  R YêMLPFH NG\ =iVDG\ SUR SRVN\WRYiQt GRWDFt D QiYUDWQêFK ILQDQþQtFK YêSRPRFt
]UR]SRþWXÒVWHFNpKRNUDMHVHEXGRXY]WDKRYDWQDGRWDþQtSURJUDP3RGSRUDVRFLiOQtFKVOXåHE
YUiPFLSURMHNWX326268.XYHGHQêYSĜtOR]HþWRKRWRXVQHVHQtVRKOHGHPQD]YOiãWQt
SRYDKXSURJUDPXSRX]HSĜLPČĜHQČ
E RY\KOiãHQt GRWDþQtKRSURJUDPXÄ3RGSRUDVRFLiOQtFKVOXåHEYUiPFLSURMHNWX326268.
³GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
C)ukládá
0JU0DUWLQX.OLNRYL0%$'%$QiPČVWNRYLKHMWPDQDÒVWHFNpKRNUDMH]YHĜHMQLWGRWDþQt
SURJUDPÄ3RGSRUDVRFLiOQtFKVOXåHEYUiPFLSURMHNWX326268.³EH]RGNODGQČSRY\GiQt
XVQHVHQt
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0
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Usnesení č. 028/9Z/2017
8.9 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018 včetně sítí
sociálních služeb Ústeckého kraje a revize Metodiky zajištění sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
$NþQt SOiQ UR]YRMH VRFLiOQtFK VOXåHE Y ÒVWHFNpP NUDML QD URN  YþHWQČ VtWt VRFLiOQtFK
VOXåHEÒVWHFNpKRNUDMHUHYL]L0HWRGLN\]DMLãWČQtVtWČVRFLiOQtFKVOXåHEÒVWHFNpKRNUDMHY]RU


3RGPtQČQpKR SRYČĜHQt þ « N ]DMLãWČQt GRVWXSQRVWL SRVN\WRYiQt VRFLiOQtFK VOXåHE
]DĜD]HQêFKGR5R]YRMRYpVtWČVRFLiOQtFKVOXåHEÒVWHFNpKRNUDMHY]RU'RGDWNXN3RYČĜHQtþ
« N ]DMLãWČQt GRVWXSQRVWL SRVN\WRYiQt VRFLiOQtFK VOXåHE ]DĜD]HQêFK GR =iNODGQt VtWČ
VRFLiOQtFKVOXåHEÒVWHFNpKRNUDMHDGDOãtSĜHGORåHQpLQIRUPDFHGOHSĜtORKþDåWRKRWR
XVQHVHQt
B)schvaluje
D $NþQtSOiQUR]YRMHVRFLiOQtFKVOXåHEYÒVWHFNpPNUDMLQDURNGOHSĜtORK\þWRKRWR
XVQHVHQt
E  =iNODGQt VtĢ VRFLiOQtFK VOXåHE ÒVWHFNpKR NUDMH QD REGREt ± GOH SĜtORK\ þ 
WRKRWRXVQHVHQt
F  5R]YRMRYRX VtĢ VRFLiOQtFK VOXåHE ÒVWHFNpKR NUDMH SODWQRX RG  GOH SĜtORK\ þ 
WRKRWRXVQHVHQt
G  UHYL]L 0HWRGLN\ ]DMLãWČQt VtWČ VRFLiOQtFK VOXåHE ÒVWHFNpKR NUDMH GOH SĜtORK\ þ  WRKRWR
XVQHVHQt
H  Y]RU 3RGPtQČQpKR SRYČĜHQt þ « N ]DMLãWČQt GRVWXSQRVWL SRVN\WRYiQt VRFLiOQtFK VOXåHE
]DĜD]HQêFK GR 5R]YRMRYp VtWČ VRFLiOQtFK VOXåHE ÒVWHFNpKR NUDMH GOH SĜtORK\ þ  WRKRWR
XVQHVHQt
I  Y]RU 'RGDWNX N 3RYČĜHQt þ « N ]DMLãWČQt GRVWXSQRVWL SRVN\WRYiQt VRFLiOQtFK VOXåHE
]DĜD]HQêFK GR =iNODGQt VtWČ VRFLiOQtFK VOXåHE ÒVWHFNpKR NUDMH GOH SĜtORK\ þ  WRKRWR
XVQHVHQt
C)ukládá
0JU0DUWLQRYL.OLNRYL0%$'%$QiPČVWNRYLÒVWHFNpKRNUHMH
D ]DMLVWLW]YHĜHMQČQt
VFKYiOHQpKR$NþQtKRSOiQXUR]YRMHVRFLiOQtFKVOXåHEYÒVWHFNpPNUDMLQDURN
 VFKYiOHQp =iNODGQt VtWČ VRFLiOQtFK VOXåHE ÒVWHFNpKR NUDMH QD REGREt ± GOH
SĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
VFKYiOHQp5R]YRMRYpVtWČVRFLiOQtFKVOXåHEÒVWHFNpKRNUDMHSODWQpRGGOHSĜtORK\
þWRKRWRXVQHVHQt
VFKYiOHQpUHYL]H0HWRGLN\]DMLãWČQtVtWČVRFLiOQtFKVOXåHEÒVWHFNpKRNUDMHGOHSĜtORK\þ
WRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ
E Y\NRQDWSRWĜHEQp~NRQ\NX]DYĜHQt3RGPtQČQpKRSRYČĜHQtD'RGDWNXN3RYČĜHQt
7HUPtQ
Hlasování:

pro:
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proti:

0

zdržel se:

0
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Usnesení č. 029/9Z/2017
8.10 Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov – prominutí penále
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
LQIRUPDFHREVDåHQpYSĜtOR]HþWRKRWRXVQHVHQt


B)rozhoduje
R SURPLQXWt SHQiOH ]D SRUXãHQt UR]SRþWRYp Ni]QČ Y\PČĜHQpKR 3ODWHEQtP YêPČUHP
HNRQRPLFNpKR RGERUX ]H GQH    -,' .88. YH YêãL   .þ
VXEMHNWX'RPRYÄ6UGFHYGODQtFK³VRFLiOQtVOXåE\-LĜtNRY,ýVHVtGOHP)LOLSRY
þS-LĜtNRY
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

1
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Usnesení č. 030/9Z/2017
9.1 Zpráva o činnosti náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro komunikaci s vládou ČR
a státními orgány
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
bere na vědomí
]SUiYXRþLQQRVWLQiPČVWNDKHMWPDQDÒVWHFNpKRNUDMHSURNRPXQLNDFLVYOiGRXý5DVWiWQtPL
RUJiQ\
Hlasování:

pro:

54

proti:

0

zdržel se:

0
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Usnesení č. 031/9Z/2017
10.1 Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní,
a.s.
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
QiYUKSĜHGVWDYHQVWYDVSROHþQRVWL.UDMVNi]GUDYRWQtDV GiOHLMDNRÄVSROHþQRVW³ ]HGQH
QD]YêãHQt]iNODGQtKRNDSLWiOXVSROHþQRVWLSHQČåLWêPYNODGHPYHYêãL
.þ
B)rozhoduje
GOHStVPO DP ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤR]YêãHQtPDMHWNRYp~þDVWLYHVSROHþQRVWL.UDMVNi]GUDYRWQtDVVHVtGOHP6RFLiOQt
SpþH$ÒVWtQDG/DEHP36ý,ýDWRSHQČåLWêPYNODGHPYHYêãL
.þVWtPåH]YêãHQt]iNODGQtKRNDSLWiOXMHMHGLQêPDNFLRQiĜHPUHDOL]RYiQR]D
~þHOHP]DMLãWČQtUHDOL]DFHYČGHFNRYê]NXPQêFKDNWLYLW
C)ukládá
5DGČ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ UR]KRGOD YH YČFL MHGLQpKR DNFLRQiĜH VSROHþQRVWL .UDMVNi
]GUDYRWQtDVGOHRGVWStVPM ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH
]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤYUR]VDKXD]DSRGPtQHNGOHERGX WRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 032/9Z/2017
10.2 Dotační program "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu


obyvatel Ústeckého kraje" - vyhlášení 2018
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
GOHýOiQNX;9,ERGX =iVDGSURSRVN\WRYiQtGRWDFtDQiYUDWQêFKILQDQþQtFKYêSRPRFt
]UR]SRþWXÒVWHFNpKRNUDMH GiOHMHQÄ=iVDG\³ W\WRYêMLPN\SURGRWDþQtSURJUDPÄ3RGSRUD
DNWLYLW]DPČĜHQêFKQD]OHSãHQt]GUDYRWQtKRVWDYXRE\YDWHOÒVWHFNpKRNUDMH³
D ýOiQHN,9ERGE =iVDG
SUR2NUXKGRWDþQtKRSURJUDPX
äDGDWHOHPRGRWDFLPĤåHEêW
SUiYQLFNiRVREDNWHUiMHSRVN\WRYDWHOHP]GUDYRWQtFKVOXåHEDVSOĖXMHQiVOHGXMtFtNULWpULD
Pi RSUiYQČQt N SRVN\WRYiQt ]GUDYRWQtFK VOXåHE Y GDQp IRUPČ Y VRXODGX VH ]iNRQHP
þ6ER]GUDYRWQtFKVOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤDSRVN\WXMHOpþHEQRX
UHKDELOLWDþQt SpþL ]DPČĜHQRX QD QHXURORJLFNi RQHPRFQČQt QD ~]HPt ý5 SUR RE\YDWHOH
VWUYDOêPE\GOLãWČPYÒVWHFNpPNUDML
I\]LFNiRVREDNWHUpE\ODRãHWĜXMtFtPOpNDĜHPLQGLNRYiQDOpþHEQiUHKDELOLWDþQtSpþHDNWHUi
DEVROYXMH OpþHEQRX UHKDELOLWDFL Y ]DĜt]HQt NWHUp Pi RSUiYQČQt N SRVN\WRYiQt ]GUDYRWQtFK
VOXåHE Y GDQp IRUPČ Y VRXODGX VH ]iNRQHP þ  6E R ]GUDYRWQtFK VOXåEiFK D
SRGPtQNiFKMHMLFKSRVN\WRYiQt ]iNRQR]GUDYRWQtFKVOXåEiFK YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
SRVN\WXMH OpþHEQRX UHKDELOLWDþQt SpþL ]DPČĜHQRX QD QHXURORJLFNi RQHPRFQČQt D QHåiGi R
SRVN\WQXWt ILQDQþQtFK SURVWĜHGNĤ ] WRKRWR GRWDþQtKR SURJUDPX =D QH]OHWLORX RVREX D MLQRX
RVREX NWHUi Pi RPH]HQRX VYpSUiYQRVW åiGi I\]LFNi RVRED NWHUi MH MHMtP ]iNRQQêP
]iVWXSFHPQHERVRXGHPXUþHQêRSDWURYQtN
SUR2NUXKGRWDþQtKRSURJUDPX
äDGDWHOHP R GRWDFL PRKRX EêW QHVWiWQt QH]LVNRYp RUJDQL]DFH VSRON\ ~VWDY\  FtUNHYQt
SUiYQLFNpRVRE\REHFQČSURVSČãQpVSROHþQRVWLVYD]N\REFtREFHI\]LFNpRVRE\SUiYQLFNp
RVRE\ ]DNOiGDQp ÒVWHFNêP NUDMHP SUiYQLFNp RVRE\ ]ĜL]RYDQp D ]DNOiGDQp REFt D ýHVNRX
UHSXEOLNRXQD~]HPtÒVWHFNpKRNUDMHREFKRGQtVSROHþQRVWLVSRGtOHPREFtþLÒVWHFNpKRNUDMH
DSRGQLNDWHOVNpVXEMHNW\NWHUpSĤVREtDUHDOL]XMtVYpDNWLYLW\QD~]HPtÒVWHFNpKRNUDMH
E ýOiQHN9,,,ERG D =iVDG
SUR2NUXKGRWDþQtKRSURJUDPX
 0D[LPiOQtYêãHSRVN\WRYDQpGRWDFHþLQt.þQDRVREX
SUR2NUXKGRWDþQtKRSURJUDPX
 0LQLPiOQtYêãHSRVN\WRYDQpGRWDFHþLQt.þ
  0D[LPiOQt YêãH GRWDFH MH   ] FHONRYêFK X]QDWHOQêFK QiNODGĤ SURMHNWXDNWLYLW\
YSĜtSDGČåHFtORYRXVNXSLQRXMVRXGČWLPOiGHåDVWXGHQWL
GRWDþQt SURJUDP Ä3RGSRUD DNWLYLW ]DPČĜHQêFK QD ]OHSãHQt ]GUDYRWQtKR VWDYX RE\YDWHO
ÒVWHFNpKRNUDMH³GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt



Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1
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Usnesení č. 033/9Z/2017
10.3 Dotační program "Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2018" - vyhlášení
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
GOHýOiQNX;9,ERGX =iVDGSURSRVN\WRYiQtGRWDFtDQiYUDWQêFKILQDQþQtFKYêSRPRFt]
UR]SRþWX ÒVWHFNpKR NUDMH GiOH MHQ Ä=iVDG\³  QiVOHGXMtFt YêMLPNX ] ýOiQNX 9,,, ERG  
=iVDGSURGRWDþQtSURJUDPÄ3RGSRUDY\EUDQêFKVOXåHE]GUDYRWQtSpþH³
0D[LPiOQtYêãHGRWDFHMH]FHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGĤSURMHNWX3URFHQWXiOQtSRGtO
GRWDFHMHVWDQRYHQMDNRPD[LPiOQtDMH]iYD]QêPXND]DWHOHPYUiPFLFHONRYêFKX]QDWHOQêFK
QiNODGĤSURMHNWX
GRWDþQt SURJUDP Ä3RGSRUDY\EUDQêFK VOXåHE]GUDYRWQtSpþH³GOHSĜtORK\þWRKRWR
XVQHVHQt]DSĜHGSRNODGXåH=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHVFKYiOtUR]SRþHWÒVWHFNpKRNUDMH
QDURN
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0
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Usnesení č. 034/9Z/2017
10.4 Dotační program "Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí" vyhlášení 2018
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
GOHýOiQNX;9,ERGX =iVDGSURSRVN\WRYiQtGRWDFtDQiYUDWQêFKILQDQþQtFKYêSRPRFt
] UR]SRþWX ÒVWHFNpKR NUDMH GiOH MHQ Ä=iVDG\³  QiVOHGXMtFt YêMLPN\ SUR SURJUDP Ä3RGSRUD
OpNDĜVNêFKD]GUDYRWQLFNêFKY]GČOiYDFtFKDNFt³
ýOiQHN,9ERGE =iVDG
äDGDWHOHP R GRWDFL PĤåH EêW SUiYQLFNi QHER I\]LFNi RVRED V YêMLPNRX SĜtVSČYNRYêFK
RUJDQL]DFt ]ĜL]RYDQêFK ÒVWHFNêP NUDMHP NWHUi MH UHJLVWURYDQêP VXEMHNWHP Y ý5
VRSUiYQČQtPUHDOL]RYDWSURIHVQtDYČGHFNpþLQQRVWLQD~]HPtýHVNpUHSXEOLN\
ýOiQHN9,,,ERG =iVDG
0LQLPiOQtYêãHSRVN\WRYDQpGRWDFHþLQt.þ
GRWDþQtSURJUDPÄ3RGSRUDOpNDĜVNêFKD]GUDYRWQLFNêFKY]GČOiYDFtFKDNFt³GOHSĜtORK\þ
WRKRWR XVQHVHQt ]D SĜHGSRNODGX åH =DVWXSLWHOVWYR ÒVWHFNpKR NUDMH VFKYiOt UR]SRþHW
ÒVWHFNpKRNUDMHQDURN
Hlasování:

pro:

52

proti:

0



zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 035/9Z/2017
10.5 Dotační program "Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní
lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2017" - schválení dodatku ke smlouvě
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
R X]DYĜHQt 'RGDWNX þ  NH 6PORXYČ R SRVN\WQXWt LQYHVWLþQt GRWDFH N UHDOL]DFL SURJUDPX
Ä3RGSRUD ]YêãHQt NRPIRUWX SDFLHQWĤ SĜL SRVN\WRYiQt DNXWQt OĤåNRYp SpþH QD ~]HPt
ÒVWHFNpKRNUDMH±³]HGQHVHVSROHþQRVWt1HPRFQLFHäDWHFRSVVHVtGOHP
+XVRYDäDWHF,ýGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0
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Usnesení č. 036/9Z/2017
10.6 "Dotační program Ústeckého kraje - stabilizace vybraných nelékařských
zdravotnických pracovníků" - vyhodnocení
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
SĜHGORåHQRX LQIRUPDFL R KRGQRFHQt åiGRVWt R GRWDFH Y SURJUDPX Ä'RWDþQt SURJUDP
ÒVWHFNpKRNUDMH±VWDELOL]DFHY\EUDQêFK]GUDYRWQLFNêFKQHOpNDĜVNêFKSUDFRYQtNĤ³
B)rozhoduje
GOH   StVP F  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRSRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQtGRWDFHYSURJUDPXÄ'RWDþQtSURJUDPÒVWHFNpKRNUDMH ±
VWDELOL]DFHY\EUDQêFK]GUDYRWQLFNêFKQHOpNDĜVNêFKSUDFRYQtNĤ³WČPWRåDGDWHOĤP
/XåLFNiQHPRFQLFHDSROLNOLQLNDDV
6tGOR-LUiVNRYD5XPEXUN
,ý
1HPRFQLFH.DGDĖVUR
6tGOR*RORYLQRYD.DGDĖ
,ý
.UDMVNi]GUDYRWQtDV
6tGOR6RFLiOQtSpþHDÒVWtQDG/DEHP
,ý
YHYêãLD~þHOXGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
DRX]DYĜHQt YHĜHMQRSUiYQtVPORXY\RSRVN\WQXWtQHLQYHVWLþQtGRWDFHGOHVFKYiOHQpKRY]RUX
VXYHGHQêPLåDGDWHOL
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0
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Usnesení č. 037/9Z/2017
10.7 Zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2017 - dodatek ke


smlouvě
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
GOH   StVP G  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤR QDYêãHQt~þHORYp GRWDFHQD ]DEH]SHþHQtOpNDĜVNpSRKRWRYRVWQtVOXåE\ QD~]HPt
ÒVWHFNpKRNUDMHYURFHQtåHXYHGHQêPREFtPWDNWR
0ČVWR5XPEXUN
6tGOR7ĜNYČWQD5XPEXUN
,ý
QDYêãHQtSĤYRGQtGRWDFH.þRþiVWNX.þQDYêãL.þ
0ČVWR9DUQVGRUI
6tGOR1iP(%HQHãH9DUQVGRUI
,ý
QDYêãHQtSĤYRGQtGRWDFH.þRþiVWNX.þQDYêãL.þ
6WDWXWiUQtPČVWR'ČþtQ
6tGOR0tURYpQiP'ČþtQ,9
,ý
QDYêãHQtSĤYRGQtGRWDFH.þRþiVWNX.þQDYêãL.þ
0ČVWR5RXGQLFHQDG/DEHP
6tGOR.DUORYRQiPČVWt5RXGQLFHQDG/DEHP
,ý
QDYêãHQtSĤYRGQtGRWDFH.þRþiVWNX.þQDYêãL.þ
0ČVWR%tOLQD
6tGOR%ĜHåiQVNi%tOLQD
,ý
QDYêãHQtSĤYRGQtGRWDFH.þRþiVWNX.þQDYêãL.þ
0ČVWR/RXQ\
6tGOR0tURYpQiPČVWt/RXQ\
,ý
QDYêãHQtSĤYRGQtGRWDFH.þRþiVWNX.þQDYêãL.þ
0ČVWRäDWHF
6tGOR1iPČVWt6YRERG\äDWHF
,ý
QDYêãHQtSĤYRGQtGRWDFH.þRþiVWNX.þQDYêãL.þ
0ČVWR.DGDĖ
6tGOR0tURYpQiPČVWt.DGDĖ
,ý
QDYêãHQtSĤYRGQtGRWDFH.þRþiVWNX.þQDYêãL.þ
D R X]DYĜHQt GRGDWNX þ  N YHĜHMQRSUiYQtP VPORXYiP R SRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt GRWDFH
QD ]DEH]SHþHQt OpNDĜVNp SRKRWRYRVWQt VOXåE\ X]DYĜHQêP V MHGQRWOLYêPL REFHPL Y VRXODGX
V XVQHVHQtP =DVWXSLWHOVWYD ÒVWHFNpKR NUDMH þ = ]H GQH    GOH Y]RUX
GRGDWNXþVPORXY\GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt


Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 038/9Z/2017
10.8 Návrh zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2018
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
SĜHGORåHQp LQIRUPDFH R QiYUKX ]DMLãWČQt D RUJDQL]DFH OpNDĜVNp SRKRWRYRVWQt VOXåE\ D
SURKOtGHNWČO]HPĜHOêFKPLPR]GUDYRWQLFNp]DĜt]HQtQD~]HPtÒVWHFNpKRNUDMHYURFH
B)souhlasí
VH]SĤVREHP]DMLãWČQtOpNDĜVNpSRKRWRYRVWQtVOXåE\YÒVWHFNpPNUDMLYURFHGOHSĜtORK\
þWRKRWRXVQHVHQt
C)schvaluje
Y]RU VPORXY\ R SRVN\WQXWt GRWDFH QD ]DEH]SHþHQt OpNDĜVNp SRKRWRYRVWQt VOXåE\ GOH
SĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
D)rozhoduje
GOH   StVP G  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRSRVN\WQXWt~þHORYpGRWDFHQD]DEH]SHþHQtOpNDĜVNpSRKRWRYRVWQtVOXåE\QD~]HPt
ÒVWHFNpKRNUDMHYURFHQtåHXYHGHQêPREFtP
0ČVWR5XPEXUN
6tGOR7ĜNYČWQD5XPEXUN
,ý
YHYêãL.þ
0ČVWR9DUQVGRUI
6tGOR1iP(%HQHãH9DUQVGRUI
,ý
YHYêãL.þ
6WDWXWiUQtPČVWR'ČþtQ
6tGOR0tURYpQiP'ČþtQ,9
,ý
YHYêãL.þ
6WDWXWiUQtPČVWRÒVWtQDG/DEHP
6tGOR9HONi+UDGHEQtÒVWtQDG/DEHP
,ý
YHYêãL.þ
0ČVWR5RXGQLFHQDG/DEHP
6tGOR.DUORYRQiPČVWt5RXGQLFHQDG/DEHP
,ý
YHYêãL.þ
0ČVWR%tOLQD
6tGOR%ĜHåiQVNi%tOLQD
,ý



YHYêãL.þ
0ČVWR/RXQ\
6tGOR0tURYpQiPČVWt/RXQ\
,ý
YHYêãL.þ
0ČVWRäDWHF
6tGOR1iPČVWt6YRERG\äDWHF
,ý
YHYêãL.þ
6WDWXWiUQtPČVWR&KRPXWRY
6tGOR=ERURYVNi&KRPXWRY
,ý
YHYêãL.þ
0ČVWR.DGDĖ
6tGOR0tURYpQiPČVWt.DGDĖ
,ý
YHYêãL.þ
D R X]DYĜHQt YHĜHMQRSUiYQt VPORXY\ R SRVN\WQXWt GRWDFH QD ]DEH]SHþHQt OpNDĜVNp
SRKRWRYRVWQtVOXåE\YURFHGOHY]RUXVPORXY\XYHGHQpKRYSĜtOR]HþWRKRWRXVQHVHQt
YVRXODGXVH]SĤVREHP]DMLãWČQtOpNDĜVNpSRKRWRYRVWQtVOXåE\YÒVWHFNpPNUDMLRG
GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQtD]DSĜHGSRNODGXåH=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHVFKYiOt
UR]SRþHWÒVWHFNpKRNUDMHQDURN
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 039/9Z/2017
11.1 Změna Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého kraje
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
=iVDG\SURSRVN\WRYiQt~þHORYêFKILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤYUiPFL)RQGXÒVWHFNpKRNUDMHGOH
SĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

28

proti:

1

zdržel se:

25

Návrh byl přijat

Usnesení č. 040/9Z/2017
11.2 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
LQIRUPDFLRSRGDQêFKåiGRVWHFKSRVRX]HQtDKRGQRFHQtåiGRVWtGOHSĜHGORåHQpKRPDWHULiOX


B)rozhoduje
GOHStVPF ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤR SRVN\WQXWtGRWDFH])RQGXÒVWHFNpKR NUDMHDX]DYĜHQtYHĜHMQRSUiYQtVPORXY\ R
SRVN\WQXWtGRWDFHGOHY]RUXVFKYiOHQpKR=DVWXSLWHOVWYHPÒVWHFNpKRNUDMH
åDGDWHOþ'ĤPGČWtDPOiGHåH5R]PDUêQ/LWRPČĜLFH3OHãLYHFNi
,ý
VtGOR3OHãLYHFNi/LWRPČĜLFH3ĜHGPČVWt
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 7.0±SRGSRUDDNWLYLWDWHFKQLFNpKRY\EDYHQt
åDGDWHOþ.OXE.DQRLVWLND5RXGQLFHQDG/DEHP]V
,ý
VtGOR1iSODYQt5RXGQLFHQDG/DEHP
YêãHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 3ĜtVWDYEDORGČQLFHQD]iODEt
GOHStVPE ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SRVN\WQXWt GDUX ] )RQGX ÒVWHFNpKR NUDMH D X]DYĜHQt GDURYDFt VPORXY\ GOH
VPČUQLFHþB6BNWHURXVHY\GiYDMtVWDQGDUGQtY]RU\VPOXY
åDGDWHOþ.DUHO7LFKê
GDWXPQDUR]HQt
VtGOR
YêãHGDUX.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH %H]EDULpURYpYR]LGOR
GOHStVPG ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤR SRVN\WQXWtGRWDFH])RQGXÒVWHFNpKR NUDMHDX]DYĜHQtYHĜHMQRSUiYQtVPORXY\ R
SRVN\WQXWtGRWDFHGOHY]RUXVFKYiOHQpKR=DVWXSLWHOVWYHPÒVWHFNpKRNUDMH
åDGDWHOþ2EHF6UEVNi.DPHQLFH
,ý
VtGOR6UEVNi.DPHQLFH6UEVNi.DPHQLFH
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH .XOWXUQtOpWRY6UEVNp.DPHQLFL
åDGDWHOþ0ČVWR9DUQVGRUI
,ý
VtGOR1iP(%HQHãH9DUQVGRUI
YêãHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH =iFKUDQDHYDQJNRVWHODYH9DUQVGRUIX±REQRYD
RNHQ
åDGDWHOþ2EHF0ČGČQHF
,ý
VtGOR1iGUDåQt0ČGČQHF
YêãHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HY SURMHNWX DNFH  7UDNWRU V YêEDYRX QD ]LPQt ~GUåEX NRPXQLNDFt KRUVNp REODVWL REFH
0ČGČQHF
GOHStVPF ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK


SĜHGSLVĤRQHY\KRYČQtåiGRVWLRSRVN\WQXWtGRWDFH])RQGXÒVWHFNpKRNUDMHGiOHXYHGHQêFK
åDGDWHOĤ
åDGDWHOþ6OXQQêPOêQ]V
,ý
VtGOR7RSRORYi6WDWHQLFH
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 7iERURYi]iNODGQD9ČGOLFH
åDGDWHOþ1-3]V
,ý
VtGOR.DUGLQiOD7URFKW\/LWRPČĜLFH3RNUDWLFH
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 'OXKRYiSRUDGQD%HQHãRYQDG3ORXþQLFt
åDGDWHOþ1-3]V
,ý
VtGOR.DUGLQiOD7URFKW\/LWRPČĜLFH3RNUDWLFH
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 'OXKRYiSRUDGQD/LWRPČĜLFH
åDGDWHOþ%F$OHã+RIIPDQ
5ý
VtGOR
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 'RNRQþHQtVWĜHFK\QHMVWDUãtKRNUXãQRKRUVNpKRNRVWHOD
åDGDWHOþ6.(UYČQLFH-LUNRY]V
,ý
VtGORäLåNRYD-LUNRY
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 2SUDYDVSUiYQtEXGRY\±KĜLãWČ0RVWHFNiY-LUNRYČ
åDGDWHOþ1iURGQtSDPiWNRYê~VWDY
,ý
VtGOR9DOGãWHMQVNpQiPČVWt3UDKD±0DOi6WUDQD
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 9êURþt±YSURMHNWHFK13ÒÒ23YÒVWt
QDG/DEHP
GOHStVPG ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRQHY\KRYČQtåiGRVWLRSRVN\WQXWtGRWDFH])RQGXÒVWHFNpKRNUDMHGiOHXYHGHQêFK
åDGDWHOĤ
åDGDWHOþ0ČVWR.OiãWHUHFQDG2KĜt
,ý
VtGORQiP'U(GXDUGD%HQHãH.OiãWHUHFQDG2KĜt
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 3ĜHFKRGSURFKRGFHX=â3Y.OiãWHUFLQDG2KĜt
åDGDWHOþ2EHF3ORVNRYLFH
,ý


VtGOR3ORVNRYLFH3ORVNRYLFH
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 2SUDYDIDViG\VHYHURYêFKRGQtVWUDQ\EXGRY\2Ò
åDGDWHOþ0ČVW\V+RVWRPLFH
,ý
VtGOR0OêQVNi+RVWRPLFH
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 5HNRSRYUFKĤYXO+XVRYD±,,D,,,HWDSD
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 041/9Z/2017
11.3 Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého
kraje
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
R X]DYĜHQt GRGDWNX þ  NH VPORXYČ R SRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt GRWDFH þ
60/6R3'6353NWHUêPVHVWDQRYt]iYD]QêXND]DWHO
B)ukládá
56'U 6WDQLVODYX 5\EiNRYL QiPČVWNRYL KHMWPDQD ÒVWHFNpKR NUDMH SRGHSVDW QD ]iNODGČ
SRYČĜHQtGOHXVQHVHQt5DG\ ÒVWHFNpKRNUDMHþ5]HGQH  SĜHGORåHQê
GRGDWHN
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 042/9Z/2017
11.3 Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého
kraje
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
 R X]DYĜHQt GRGDWNX þ  NH VPORXYČ R SRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt GRWDFH þ
60/6R3'6353NWHUêPVHVWDQRYt]iYD]QêXND]DWHO
 R X]DYĜHQt GRGDWNX þ  NH VPORXYČ R SRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt GRWDFH þ
60/6R3'6353NWHUêPVHVWDQRYt]iYD]QêXND]DWHO
B)ukládá
56'U 6WDQLVODYX 5\EiNRYL QiPČVWNRYL KHMWPDQD ÒVWHFNpKR NUDMH SRGHSVDW QD ]iNODGČ
SRYČĜHQtGOH XVQHVHQt 5DG\ ÒVWHFNpKRNUDMHþ5 ]HGQH  SĜHGORåHQp
GRGDWN\
7HUPtQ



Hlasování:

pro:

35

proti:

2

zdržel se:

13

Návrh byl přijat

Usnesení č. 043/9Z/2017
11.4 Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu
Ústeckého kraje
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
bere na vědomí
LQIRUPDFLKHMWPDQDÒ.RX]DYĜHQêFKGRGDWFtFKNHVPORXYiPþ60/60/
60/6R3'6353D60/6R3'6353RSRVN\WQXWtGRWDFH
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 044/9Z/2017
11.5 Dotační program „Asistenční vouchery Ústeckého kraje” – schválení dotací
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
GOH   RGVW  StVP F  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤR SRVN\WQXWtQHLQYHVWLþQtGRWDFHQDSURMHNW\åDGDWHOĤPGOHSĜtORK\þ 
SĜHGORåHQpKR PDWHULiOX D R X]DYĜHQt YHĜHMQRSUiYQt VPORXY\ GOH SĜtORK\ þ  SĜHGORåHQpKR
PDWHULiOXVåDGDWHOLXYHGHQêPLYSĜtOR]Hþ
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 045/9Z/2017
11.6 Výkon členských práv – Inovační centrum Ústeckého kraje
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
souhlasí
VY\VWRXSHQtP,QJ7RPiãH6LYLþND3K'ĜHGLWHOH,QRYDþQtKRFHQWUDÒVWHFNpKRNUDMH]VQD
MHGQiQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMH
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 046/9Z/2017
11.6 Výkon členských práv – Inovační centrum Ústeckého kraje
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
GOH   ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ
SRVN\WQXWt URþQtKR þOHQVNpKR SĜtVSČYNX ÒVWHFNpKR NUDMH þOHQD VSRONX  GR VSRONX
,129$ý1Ë &(17580 Ò67(&.e+2 .5$-( ] V ,ý  VH VtGOHP ÒVWt QDG


/DEHP3DVWHXURYD36ýYHYêãL.þ]D~þHOHP]DMLãWČQtþLQQRVWL
VSRONXYURFH
Hlasování:

pro:

29

proti:

5

zdržel se:

19

Návrh byl přijat

Usnesení č. 047/9Z/2017
11.7 Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok
2018“
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
Y\KOiãHQt GRWDþQtKR SURJUDPX Ä3RGSRUD ]DþtQDMtFtFK SRGQLNDWHOĤ Y ÒVWHFNpP NUDML SUR URN
³GOHSĜtORK\þWRKRWRPDWHULiOX
Hlasování:

pro:

29

proti:

1

zdržel se:

23

Návrh byl přijat

Usnesení č. 048/9Z/2017
12.1 Smlouva o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Ústeckým a
Libereckým krajem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
GOH   RGVW  StVP K  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ R X]DYĜHQt VPORXY\ R VSROXSUiFL D SRGPtQNiFK ~KUDG\ ILQDQþQtKR
SĜtVSČYNX SĜL Y]iMHPQpP ]DMLãWČQt GRSUDYQt REVOXåQRVWL YHĜHMQRX OLQNRYRX GRSUDYRX PH]L
ÒVWHFNêPD/LEHUHFNêPNUDMHPGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 049/9Z/2017
12.3 Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
GOH   RGVW  StVP M  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤR]PČQČ]ĜL]RYDFtOLVWLQ\
þM]HGQHYH]QČQt]PČQDGRGDWNĤSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFH6SUiYDD
~GUåEDVLOQLFÒVWHFNpKRNUDMHSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH
VtGOR5XVNi'XEt3R]RUND36ý,ý
GRGDWNHPþGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt



Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 050/9Z/2017
12.4 Zrušení usnesení č. 25/13/2002 ve znění usnesení č. 98/20Z/2010
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
ruší
XVQHVHQt þ  YH ]QČQt XVQHVHQt þ = ]H GQH  NH GQL
 V WtP åHSUR SĜtSDG\ NG\ MHGQiQtR X]DYĜHQt VPOXY R ]Ĝt]HQt YČFQpKR EĜHPHQH
E\OD]DKiMHQDGR EXGHSRVWXSRYiQRSRGOHGRVDYDGQtKRFHQtNX SĜtORKDXVQHVHQt
þ =  QHGRKRGQRXOL VH VWUDQ\ åH EXGRX SRVWXSRYDW GOH QRYp ~SUDY\ ~þLQQp RG
 XVQHVHQt5DG\ÒVWHFNpKRNUDMHþ5]HGQH 
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 051/9Z/2017
13.1 Dotační program „Sport 2018“
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
D GRWDþQtSURJUDPÄ6SRUW³GOHSĜtORK\WRKRWRXVQHVHQt
E Y]RUVPORXY\RSRVN\WQXWtQHLQYHVWLþQtGRWDFHGOHSĜtORK\WRKRWRXVQHVHQt
F Y]RUåiGRVWLR~þHORYRXQHLQYHVWLþQtGRWDFL]GRWDþQtKRSURJUDPXÄ6SRUW³GOHSĜtORK\
DWRKRWRXVQHVHQt
G Y]RU]iYČUHþQp]SUiY\DILQDQþQtKRY\SRĜiGiQtGRWDFHGOHSĜtORK\WRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 052/9Z/2017
13.2 Dotační program „Volný čas 2018“
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
D GRWDþQtSURJUDPÄ9ROQêþDV³GOHSĜtORK\WRKRWRXVQHVHQt
E Y]RUVPORXY\RSRVN\WQXWtQHLQYHVWLþQtGRWDFHGOHSĜtORK\WRKRWRXVQHVHQt
F  Y]RU åiGRVWL R ~þHORYRX QHLQYHVWLþQt GRWDFL ] GRWDþQtKR SURJUDPX Ä9ROQê þDV ³ GOH
SĜtORK\WRKRWRXVQHVHQt
G Y]RU]iYČUHþQp]SUiY\DILQDQþQtKRY\SRĜiGiQtSURMHNWXGOHSĜtORK\WRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 053/9Z/2017
13.3 Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2018“


=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
D GRWDþQtSURJUDPÄ3UHYHQFHUL]LNRYpKRFKRYiQtYÒVWHFNpPNUDMLYURFH³GOHSĜtORK\
þWRKRWRXVQHVHQt
E Y]RUVPORXY\RSRVN\WQXWtQHLQYHVWLþQtGRWDFHGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
F Y]RUåiGRVWLRGRWDFLYUiPFLGRWDþQtKRSURJUDPXGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
G Y]RU]iYČUHþQp]SUiY\DILQDQþQtKRY\SRĜiGiQtGRWDFHGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 054/9Z/2017
13.4 Dotační program „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou
v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020“
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
Y]RUVPORXY\RSRVN\WQXWtQHLQYHVWLþQtGRWDFHGOHSĜtORK\WRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 055/9Z/2017
13.5 Strategický dokument „Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů
Ústeckého kraje na období 2018 až 2028
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
VWUDWHJLFNê GRNXPHQW .RQFHSFL SRGSRU\ VSRUWX D SRK\ERYêFK DNWLYLW REþDQĤ ÒVWHFNpKR
NUDMHQDREGREtDåGOHXSUDYHQpSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

49

proti:

1

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 056/9Z/2017
14.1 Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na
spolufinancování výdajů souvisejících s ukončováním ROP Severozápad v roce 2018
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
SRGOHStVPF ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SRVN\WQXWt GRWDFH 5HJLRQiOQt UDGČ UHJLRQX VRXGUåQRVWL 6HYHUR]iSDG VH VtGOHP
%HUQt    ÒVWt QDG /DEHP ,ý2  YH YêãL   .þ D R X]DYĜHQt
VPORXY\RSRVN\WQXWtQHLQYHVWLþQtGRWDFHGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

41

proti:

0


zdržel se:

10

Návrh byl přijat

Usnesení č. 057/9Z/2017
14.2 Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
XGČOHQtYêMLPN\]3URJUDPXREQRY\YHQNRYDÒVWHFNpKRNUDMHSURURND
D Ò]HPQtSOiQ/KRWNDQDG/DEHPGR
E 1RYê~]HPQtSOiQREFH5DþHWLFHGR
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 058/9Z/2017
14.3 Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádost o výjimku obec Žalhostice
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
8GČOHQtYêMLPN\]3URJUDPXREQRY\YHQNRYDÒVWHFNpKRNUDMHSURURN
1RYêÒ3REFHäDOKRVWLFHGR
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 059/9Z/2017
14.4 Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
]iVDG\3URJUDPXREQRY\YHQNRYDÒVWHFNpKRNUDMHGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 060/9Z/2017
14.5 Dotační program Inovační vouchery Ústeckého kraje 2018
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
]iVDG\SURJUDPX,QRYDþQtYRXFKHU\ÒVWHFNpKRNUDMHGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

30

proti:

0

zdržel se:

Usnesení č. 061/9Z/2017
14.6 Fond rozvoje Ústeckého kraje – aktualizace zásad


18

Návrh byl přijat

=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
DNWXDOL]RYDQp]iVDG\)RQGXUR]YRMHÒVWHFNpKRNUDMHGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

32

proti:

0

zdržel se:

16

Návrh byl přijat

Usnesení č. 062/9Z/2017
15.1 Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce Ústeckého kraje Ústav archeologické
památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. pro rok 2018, financované z institucionální
podpory výzkumu a vývoje Ústeckého kraje
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)schvaluje
+ODYQt ~NRO\ YHĜHMQp Yê]NXPQp LQVWLWXFH ÒVWHFNpKR NUDMH ÒVWDY DUFKHRORJLFNp SDPiWNRYp
SpþHVHYHUR]iSDGQtFKýHFKYYLSURURNGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
B)ukládá
-LWFH 6DFKHWRYp þOHQFH 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH ]DMLVWLW YHãNHUp NURN\ Y\SOêYDMtFt ] ERGX$ 
WRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 063/9Z/2017
15.3 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti
odboru kultury a památkové péče
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)schvaluje
GOH   RGVW  StVP M  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ]PČQX]ĜL]RYDFtFKOLVWLQSĜtVSČYNRYêFKRUJDQL]DFtÒVWHFNpKRNUDMH
þM]HGQHYH]QČQt]PČQDGRGDWNĤSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFH
Qi]HY6HYHURþHVNiJDOHULHYêWYDUQpKRXPČQtY/LWRPČĜLFtFKSĜtVSČYNRYi
RUJDQL]DFH
VtGOR/LWRPČĜLFH0LFKDOVNi/LWRPČĜLFH0ČVWR36ý,ý
GRGDWNHPþNH]ĜL]RYDFtOLVWLQČGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
þM]HGQHYH]QČQt]PČQDGRGDWNĤSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFH
Qi]HY*DOHULHPRGHUQtKRXPČQtY5RXGQLFLQDG/DEHPSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH
VtGOR5RXGQLFHQDG/DEHP2þNRYD36ý,ý
GRGDWNHPþNH]ĜL]RYDFtOLVWLQČGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
þM]HGQHYH]QČQt]PČQDGRGDWNĤSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFH
Qi]HY5HJLRQiOQtPX]HXPY7HSOLFtFKSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH
VtGOR7HSOLFH=iPHFNpQiPČVWt36ý,ý
GRGDWNHPþNH]ĜL]RYDFtOLVWLQČGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt


þM]HGQHYH]QČQt]PČQDGRGDWNĤSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFH
Qi]HY2EODVWQtPX]HXPY/RXQHFKSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH
VtGOR/RXQ\3LYRYDUVNi36ý,ý
GRGDWNHPþNH]ĜL]RYDFtOLVWLQČGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
þM]HGQHYH]QČQt]PČQDGRGDWNĤSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFH
Qi]HY2EODVWQtPX]HXPY/LWRPČĜLFtFKSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH
VtGOR/LWRPČĜLFH'ORXKi/LWRPČĜLFH0ČVWR36ý,ý
GRGDWNHPþNH]ĜL]RYDFtOLVWLQČGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
þM]HGQHYH]QČQt]PČQDGRGDWNĤSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFH
Qi]HY2EODVWQtPX]HXPY'ČþtQČSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH
VtGOR'ČþtQýVOPOiGHåH'ČþtQ,93RGPRNO\36ý,ý
GRGDWNHPþNH]ĜL]RYDFtOLVWLQČGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
þM]HGQHYH]QČQt]PČQDGRGDWNĤSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFH
Qi]HY2EODVWQtPX]HXPY0RVWČSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH
VtGOR0RVWýVODUPiG\36ý,ý
GRGDWNHPþNH]ĜL]RYDFtOLVWLQČGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
þM]HGQHYH]QČQt]PČQDGRGDWNĤSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFH
Qi]HY2EODVWQtPX]HXPY&KRPXWRYČSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH
VtGOR&KRPXWRY3DODFNpKR36ý,ý
GRGDWNHPþNH]ĜL]RYDFtOLVWLQČGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
B)ukládá
-LWFH6DFKHWRYpþOHQFH5DG\ÒVWHFNpKRNUDMH]DEH]SHþLWY\KRWRYHQtGRGDWNĤNH]ĜL]RYDFtP
OLVWLQiPVFKYiOHQêFKGOHERGX$ WRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 064/9Z/2017
15.4 Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních
těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2018 – schválení a vyhlášení programu
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)schvaluje
Y\KOiãHQt3URJUDPXSRGSRU\DNWLYLWVWiOêFKSURIHVLRQiOQtFKGLYDGHOQtFKVRXERUĤDKXGHEQtFK
WČOHV SĤVREtFtFK QD ~]HPt ÒVWHFNpKR NUDMH QD URN  GOH XSUDYHQp SĜtORK\ þ  WRKRWR
XVQHVHQt
B)ukládá
-LWFH6DFKHWRYpþOHQFH5DG\ÒVWHFNpKRNUDMH]DEH]SHþLWYHãNHUpSRWĜHEQp~NRQ\GOHþiVWL
$ WRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ
-LWFH6DFKHWRYpþOHQFH5DG\ÒVWHFNpKRNUDMH]DEH]SHþLWSĜHGORåHQtGRSRUXþHQtKRGQRWtFt
NRPLVHNåiGRVWHPRSRVN\WQXWtGRWDFH
7HUPtQXåiGRVWtVFKYDORYDQêFK5DGRXÒVWHFNpKRNUDMH


7HUPtQXåiGRVWLVFKYDORYDQêFK=DVWXSLWHOVWYHPÒVWHFNpKRNUDMH
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 065/9Z/2017
15.5 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018 – schválení a vyhlášení
programu
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)schvaluje
Y\KOiãHQt3URJUDPXSRGSRU\UHJLRQiOQtNXOWXUQtþLQQRVWLQDURNGOHXSUDYHQpSĜtORK\þ
WRKRWRXVQHVHQt
B)ukládá
-LWFH6DFKHWRYpþOHQFH5DG\ÒVWHFNpKRNUDMH]DEH]SHþLWYHãNHUpSRWĜHEQp~NRQ\GOHþiVWL
$ WRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ
-LWFH6DFKHWRYpþOHQFH5DG\ÒVWHFNpKRNUDMH]DEH]SHþLWSĜHGORåHQtGRSRUXþHQtKRGQRWtFt
NRPLVHNåiGRVWHPRSRVN\WQXWtGRWDFH
7HUPtQXåiGRVWtVFKYDORYDQêFK5DGRXÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQXåiGRVWLVFKYDORYDQêFK=DVWXSLWHOVWYHPÒVWHFNpKRNUDMH
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 066/9Z/2017
15.6 Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018 – schválení a vyhlášení programu.
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)schvaluje
Y\KOiãHQt GRWDþQtKR SURJUDPX Ä3URJUDP QD ]iFKUDQX D REQRYX GUREQêFK SDPiWHN D
DUFKLWHNWXU\GRWYiĜHMtFtNXOWXUQtNUDMLQXÒVWHFNpKRNUDMHSURURN³GOHXSUDYHQpSĜtORK\
þWRKRWRXVQHVHQt
B)ukládá
 -LWFH 6DFKHWRYp þOHQFH 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH ]DEH]SHþLW YHãNHUp SRWĜHEQp ~NRQ\
NUHDOL]DFLERGX$ WRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ
-LWFH6DFKHWRYpþOHQFH5DG\ÒVWHFNpKRNUDMH]DEH]SHþLWSĜHGORåHQtGRSRUXþHQtKRGQRWtFt
NRPLVHNåiGRVWHPRSRVN\WQXWtGRWDFH
7HUPtQXåiGRVWtVFKYDORYDQêFK5DGRXÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQXåiGRVWLVFKYDORYDQêFK=DVWXSLWHOVWYHPÒVWHFNpKRNUDMH
Hlasování:

pro:

50

proti:

0


zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 067/9Z/2017
15.7 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018
– schválení a vyhlášení programu
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)schvaluje
Y\KOiãHQtGRWDþQtKRSURJUDPXÄ3URJUDPQD]iFKUDQXDREQRYXNXOWXUQtFKSDPiWHNÒVWHFNpKR
NUDMHSURURN³GOHXSUDYHQpSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
B)ukládá
 -LWFH 6DFKHWRYp þOHQFH 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH ]DEH]SHþLW YHãNHUp SRWĜHEQp ~NRQ\
NUHDOL]DFLERGX$ WRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ
-LWFH6DFKHWRYpþOHQFH5DG\ÒVWHFNpKRNUDMH]DEH]SHþLWSĜHGORåHQtGRSRUXþHQtKRGQRWtFt
NRPLVHNåiGRVWHPRSRVN\WQXWtGRWDFH
7HUPtQXåiGRVWtVFKYDORYDQêFK5DGRXÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQXåiGRVWLVFKYDORYDQêFK=DVWXSLWHOVWYHPÒVWHFNpKRNUDMH
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 068/9Z/2017
15.8 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 17/SML1374-KP ze dne
27. 6. 2017
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
RX]DYĜHQtGRGDWNXþ NHVPORXYČRSRVN\WQXWtQHLQYHVWLþQtGRWDFHþ60/.3]H
GQHGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
B)ukládá
-LWFH6DFKHWRYpþOHQFH5DG\ÒVWHFNpKRNUDMH]DEH]SHþLWYHãNHUpSRWĜHEQp~NRQ\NUHDOL]DFL
ERGX$ WRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 069/9Z/2017
16.1 Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na
období let 2014 až 2020 – odstoupení od smlouvy
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP G  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R Y\SRYČ]HQt VPORXY\ R SRVN\WQXWt LQYHVWLþQt GRWDFH þ 60/6R3'=3=
YUiPFL3URJUDPXåDGDWHOL9LQDĜVWYtSRG6HGOHPVUR]DVWRXSHQpKRSDQt9HURX3UDM]OHURYRX
] GĤYRGX QHGRGUåHQt WHUPtQX SUR ~KUDGX X]QDWHOQêFK QiNODGĤ VRXYLVHMtFtFK V UHDOL]DFt
SURMHNWX YH YêãL   .þ 'RWDFHE\OD VFKYiOHQD =DVWXSLWHOVWYHP ÒVWHFNpKRNUDMHGQH


XVQHVHQtPþ=3OQČQtVPORXY\QHE\ORUHDOL]RYiQR
B)ukládá
-LWFH 6DFKHWRYp þOHQFH 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SUR REODVW NXOWXU\ D SDPiWNRYp SpþH
]HPČGČOVWYt åLYRWQtKR SURVWĜHGt D YHQNRYD ]DMLVWLW Y QiYD]QRVWL QD ERG$  WRKRWR XVQHVHQt
]DMLãWČQtR]QiPHQtRGVWRXSHQtRGVPORXY\
7(50Ë1
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 070/9Z/2017
16.2 Aktualizace Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let
2017 – 2020
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)schvaluje
GOH   StVP G  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ DNWXDOL]DFL 3URJUDPX SUR UR]YRM HNRDJUR REODVWt Y ÒVWHFNpP NUDML QD REGREt OHW
DåGOHSĜHKOHGX~SUDYYSĜtOR]HWRKRWRXVQHVHQt
B)ukládá
-LWFH 6DFKHWRYp þOHQFH 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SUR REODVW NXOWXU\ D SDPiWNRYp SpþH
]HPČGČOVWYtåLYRWQtKR SURVWĜHGtDYHQNRYD]DMLVWLWYQiYD]QRVWLQDERG$ WRKRWRXVQHVHQt
]YHĜHMQČQtDNWXDOL]RYDQpKRSURJUDPXQDZHERYêFKVWUiQNiFKÒVWHFNpKRNUDMH
7(50Ë1
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 071/9Z/2017
16.3 Schválení Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje,
schválení zásad fondu
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
RVORXþHQt~þHORYČXUþHQpKRSHQČåQtKR)RQGXåLYRWQtKRSURVWĜHGtÒVWHFNpKRNUDMHV~þHORYČ
XUþHQêPSHQČåQtP)RQGHPYRGQtKRKRVSRGiĜVWYtÒVWHFNpKRNUDMHSRGQRYêPQi]YHPÄ)RQG
YRGQtKRKRVSRGiĜVWYtDåLYRWQtKRSURVWĜHGtÒVWHFNpKRNUDMH³V~þLQQRVWtRG
B)schvaluje
GOH   StVP G  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ Ä=iVDG\ )RQGX YRGQtKR KRVSRGiĜVWYt D åLYRWQtKR SURVWĜHGt ÒVWHFNpKR NUDMH³ GOH
SĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
C)ukládá
-LWFH 6DFKHWRYp þOHQFH 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SUR REODVW NXOWXU\ D SDPiWNRYp SpþH
]HPČGČOVWYt åLYRWQtKR SURVWĜHGt D YHQNRYD ]DMLVWLW Y QiYD]QRVWL QD ERG $  D %  WRKRWR
XVQHVHQt]YHĜHMQČQtDNWXDOL]RYDQpKRSURJUDPXQDZHERYêFKVWUiQNiFKÒVWHFNpKRNUDMH
7(50Ë1


Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 072/9Z/2017
16.5 Fond vodního hospodářství ÚK – změny smluvních ujednání
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP G  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ Y UiPFL )RQGX YRGQtKR KRVSRGiĜVWYt ÒVWHFNpKR NUDMH R X]DYĜHQt QiVOHGXMtFtFK
GRGDWNĤ
GRGDWNX þ  NH 6PORXYČ R SRVN\WQXWt LQYHVWLþQt GRWDFH þ 60/6R3'=3=
X]DYĜHQpVREFt6UELFHGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
GRGDWNX þ  NH 6PORXYČ R SRVN\WQXWt LQYHVWLþQt GRWDFH þ 60/ X]DYĜHQp VH
6WDWXWiUQtPPČVWHPÒVWtQDG/DEHPGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
B)ukládá
-LWFH 6DFKHWRYp þOHQFH 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SUR REODVW NXOWXU\ D SDPiWNRYp SpþH
]HPČGČOVWYt åLYRWQtKR SURVWĜHGt D YHQNRYD ]DMLVWLW Y QiYD]QRVWL QD ERG$  WRKRWR XVQHVHQt
DGPLQLVWUDFLGRGDWNĤNHVPORXYČGOHSĜtORK\WRKRWRXVQHVHQt
7(50Ë1
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 073/9Z/2017
16.6 Fond vodního hospodářství ÚK – poskytnutí dotací
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP G  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ Y UiPFL )RQGX YRGQtKR KRVSRGiĜVWYt ÒVWHFNpKR NUDMH R X]DYĜHQt QiVOHGXMtFtFK
GRGDWNĤ
R VWDQRYHQt PD[LPiOQt YêãL SRGSRU\ WDN DE\ SRVN\WRYDQi YêãH GRWDFH D MLå SĜL]QDQi
SRGSRUDGHPLQLPLVþLQLODPD[LPiOQČPLO.þDWRVRKOHGHPQDSRK\EXMtFtVHSĜHSRþWRYê
NXU]]&=.QD(85
RSRVN\WQXWtLQYHVWLþQtGRWDFH])9+Ò.åDGDWHOĤPDYHYêãLGOHSĜtORK\þSĜHGORåHQpKR
PDWHULiOX
B)schvaluje
SĜHGORåHQpUR]SRþW\MHGQRWOLYêFKSURMHNWĤNWHUpE\O\GRSRUXþHQ\NHVFKYiOHQtGOHSĜtORK\þ
SĜHGORåHQpKRPDWHULiOX
C)ukládá
-LWFH 6DFKHWRYp þOHQFH 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SUR REODVW NXOWXU\ D SDPiWNRYp SpþH
]HPČGČOVWYt åLYRWQtKR SURVWĜHGt D YHQNRYD ]DMLVWLW Y QiYD]QRVWL QD ERG $  D %  WRKRWR
XVQHVHQtDGPLQLVWUDFLVPOXYGOHSĜtORK\WRKRWRPDWHULiOX
7(50Ë1



Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

1
Usnesení č. 074/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
 R YêMLPFH ] Ä3UDYLGHO SUR SURGHM QHPRYLWRVWt D MHMLFK þiVWt ] PDMHWNX ÒVWHFNpKR NUDMH³
VFKYiOHQêFKXVQHVHQtP=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=]HGQH
GOHStVPD ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SURGHML SĜHYRGX  QHPRYLWp YČFL ] YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH
DWR
 SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
PDQLSXODþQtSORFKD RGGČOHQ ] SR]HPNX S þ  R YêPČĜH  P GOH JHRPHWULFNpKR
SOiQXSURUR]GČOHQtSR]HPNXþ]HGQH
REHF'ČþtQN~3RGPRNO\]DSVDQpQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 'ČþtQ SUR ÒVWHFNê NUDM ]D NXSQt FHQX  .þ  '3+ GOH =3
þ]HGQHSOXVRVWDWQtQiNODG\YHYêãL.þYL]GĤYRGRYi]SUiYD 
DY\MPXWtXYHGHQpQHPRYLWpYČFL]KRVSRGDĜHQtSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFH9\ããtRGERUQiãNROD
D 6WĜHGQt SUĤP\VORYi ãNROD VWURMQt VWDYHEQt D GRSUDYQt 'ČþtQ SĜtVSČYNRYi RUJDQL]DFH
'ČþtQ,ýVDUPiG\,ý
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHSURGHM SĜHYRG QHPRYLWpYČFLXYHGHQêYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

2
Usnesení č. 075/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
 R YêMLPFH ] Ä3UDYLGHO SUR SURGHM QHPRYLWRVWt D MHMLFK þiVWt ] PDMHWNX ÒVWHFNpKR NUDMH³
VFKYiOHQêFKXVQHVHQtP=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=]HGQH
GOHStVPD ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SURGHML SĜHYRGX  QHPRYLWp YČFL ] YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH
DWR
 SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
PDQLSXODþQtSORFKD RGGČOHQ ] SR]HPNX S þ  R YêPČĜH  P GOH JHRPHWULFNpKR
SOiQXSURUR]GČOHQtSR]HPNXþ]HGQH


REHF'ČþtQN~3RGPRNO\]DSVDQpQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 'ČþtQ SUR ÒVWHFNê NUDM ]D NXSQt FHQX  .þ  '3+ GOH =3
þ]HGQHSOXVRVWDWQtQiNODG\YHYêãL.þYL]GĤYRGRYi]SUiYD 
DY\MPXWtXYHGHQpQHPRYLWpYČFL]KRVSRGDĜHQtSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFH9\ããtRGERUQiãNROD
D 6WĜHGQt SUĤP\VORYi ãNROD VWURMQt VWDYHEQt D GRSUDYQt 'ČþtQ SĜtVSČYNRYi RUJDQL]DFH
'ČþtQ,ýVDUPiG\,ý
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHSURGHM SĜHYRG QHPRYLWpYČFLXYHGHQêYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

3
Usnesení č. 076/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
 R YêMLPFH ] Ä3UDYLGHO SUR SURGHM QHPRYLWRVWt D MHMLFK þiVWt ] PDMHWNX ÒVWHFNpKR NUDMH³
VFKYiOHQêFKXVQHVHQtP=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=]HGQH
GOH   StVPD ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRSURGHML SĜHYRGX QHPRYLWêFKYČFt]YODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHěHGLWHOVWYtVLOQLF
DGiOQLFý53UDKD1D3DQNUiFL,ýDWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD
REHF&KOXPþDQ\N~&KOXPþDQ\X/RXQ]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSUR
ÒVWHFNêNUDM.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ/RXQ\SURÒVWHFNêNUDM]DNXSQtFHQX.þ'3+
GOH=3þ]HGQHD=3þ]HGQHDGOHE
RGVW  ]iN  6E  D Y\MPXWt XYHGHQp QHPRYLWp YČFL ] KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp
RUJDQL]DFH6SUiYDD~GUåEDVLOQLFÒVWHFNpKRNUDMHSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFHVHVtGOHP5XVNi
'XEt36ý,ý
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHSURGHM SĜHYRG QHPRYLWpYČFLXYHGHQpYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

4
Usnesení č. 077/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje


zdržel se:

1

Návrh byl přijat

R ]SĤVREX SURGHMH SĜHYRGX  QHPRYLWêFKYČFt ] YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKRNUDMHIRUPRXYHĜHMQp
VRXWČåHRQHMYKRGQČMãtQDEtGNXDWR
SR]HPHNVWRYêPČĜHPGUXKSR]HPNX]DVWDYČQiSORFKDDQiGYRĜt
VRXþiVWtMHVWDYEDEH]þSþH]HPČGČOVNpVWDYHQtXPtVWČQDQDSR]HPNXVW
SR]HPHNVWRYêPČĜHPGUXKSR]HPNX]DVWDYČQiSORFKDDQiGYRĜt
VRXþiVWtMHVWDYED+OLĖDQ\þSREþDQVNiY\EDYHQRVWXPtVWČQDQDSR]HPNXVW
SR]HPHNVWRYêPČĜHPGUXKSR]HPNX]DVWDYČQiSORFKDDQiGYRĜt
VRXþiVWtMHVWDYEDEH]þSþHJDUiåXPtVWČQDQDSR]HPNXVW
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWt]HOHĖ
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt MLQi
SORFKD
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt MLQi
SORFKD
REHFěHKORYLFHN~ěHKORYLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČÒVWtQDG/DEHPSURÒVWHFNêNUDM
]DQiVOHGXMtFtFKSRGPtQHNSURGHMHQHPRYLWêFKYČFtVSHFLILNRYDQêFKYWRPWRXVQHVHQt
9êãHFHQ\QHPRYLWpKRPDMHWNXGOH]QDOHFNpKRSRVXGNXþ]HGQH
]QDOFH,QJ2W\=HPDQD.þ
9\KODãRYDQiPLQLPiOQtYêãHFHQ\QHPRYLWpKRPDMHWNXSRåDGRYDQiY\KODãRYDWHOHPYHĜHMQp
REFKRGQtVRXWČåH.þ
.DXFH.þ
B)souhlasí
VSRGPtQNDPLYHĜHMQpVRXWČåHRQHMYKRGQČMãtQDEtGNXQDSURGHMQHPRYLWêFKYČFtGOHSĜtORK\
þWRKRWRXVQHVHQt
C)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW SRGPtQN\ YHĜHMQp VRXWČåH
XYHGHQpYERGX% WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKR
NUDMH
7HUPtQ
 ,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW QHMYKRGQČMãt QDEtGNX QD
SURGHMQHPRYLWêFKYČFtNSURMHGQiQtQD]DVHGiQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

5
Usnesení č. 078/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRGX  QHPRYLWêFK YČFt ] YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH PČVWX
/LERFKRYLFHVHVtGOHPQiPNYČWQD36ý/LERFKRYLFH,ýDWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD RGGČOHQ]SþRYêPČĜHPGOHJHRPHWULFNpKRSOiQXþ]H
GQH


SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD
RGGČOHQ\]SþRYêPČĜHPGOHJHRPHWULFNpKRSOiQXþ]HGQH

 SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt MLQi
SORFKD RGGČOHQ]SþRYêPČĜHPGOHJHRPHWULFNpKRSOiQXþ
]HGQH
REHF /LERFKRYLFH N~ /LERFKRYLFH ]DSVDQêFK QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR
ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH SUR ÒVWHFNê NUDM D Y\MPXWt XYHGHQêFK
QHPRYLWêFK YČFt ] KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFH 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR
NUDMHSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFHVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý,ý
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW GDURYDFt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRG  QHPRYLWêFK YČFt XYHGHQêFK Y ERGX $  WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1
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Usnesení č. 079/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤR
EXGRXFtP SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRGX  QHPRYLWêFK YČFt ] YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH REFL
5DGRQLFHVH
VtGOHP5DGRQLFHþS5DGRQLFH,ýDWR
 SR]HPHN þiVW Sþ  R YêPČĜH PD[  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE
Y\XåLWtVLOQLFH
 SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
 WČOHVR NRPXQLNDFH ,,, Y GpOFH  NP Y ~VHNX RG NP  NĜLåRYDWND VLOQLF
,,,D,,,
.DGDĖVNê5RKR]HF GRNP SRYRMHQVNê~MH]G QDþiVWLSþDSþYþHWQČ
SĜtVOXãHQVWYtD
VRXþiVWt
REHF5DGRQLFHN~.DGDĖVNê5RKR]HF]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSUR
ÒVWHFNêNUDM.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ&KRPXWRYSURÒVWHFNêNUDM
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW EXGRXFt GDURYDFt VPORXYX


MHMtPå SĜHGPČWHP MH SRVN\WQXWt EXGRXFtKR GDUX SĜHYRG  XYHGHQpKR Y ERGX $  WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYL
KHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

7
Usnesení č. 080/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
R EXGRXFtP SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRGX  QHPRYLWêFK YČFt ] YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH
ěHGLWHOVWYt VLOQLF D GiOQLF ý5 VH VtGOHP 1D 3DQNUiFL  3UDKD   1XVOH
,ýDWR
SR]HPHNþiVWSþRYêPČĜHPD[PGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVRE
Y\XåLWtRVWDWQtNRPXQLNDFH
REHF'ČþtQN~3RGPRNO\]DSVDQêQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ'ČþtQSURÒVWHFNêNUDM
 WČOHVR NRPXQLNDFH þ ,,, YþHWQČ SĜtVOXãHQVWYt D VRXþiVWt NRQFRYê ~VHN VWiYDMtFt
VLOQLFH,,,YGpOFHFFDPMHåEXGH]DĜD]HQMDNRþiVWYČWYHSĜtVOXãHMtFtNVLOQLFL,
YþVRXYLVHMtFtKRSR]HPNXYN~3RGPRNO\
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW VPORXYX R EXGRXFt GDURYDFt
VPORXYČ MHMtPå SĜHGPČWHP MH EXGRXFt SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRG  XYHGHQp Y ERGX$  WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

8
Usnesení č. 081/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRGX  QHPRYLWêFK YČFt ] YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH
ěHGLWHOVWYt VLOQLF D GiOQLF ý5 VH VtGOHP 1D 3DQNUiFL  3UDKD   1XVOH
,ýDWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH
SR]HPN\E\O\RGGČOHQ\]SSþRYêPČĜHPJHRPHWULFNêPSOiQHPSURUR]GČOHQt
SR]HPNXþ]HGQH


REHF'ČþtQN~/RXEtX'ČþtQD]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 'ČþtQ SUR ÒVWHFNê NUDM D Y\MPXWt XYHGHQêFK QHPRYLWêFK YČFt
] KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFH 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi
RUJDQL]DFHVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý,ý
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW GDURYDFt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHSRVN\WQXWtGDUX SĜHYRG QHPRYLWêFKYČFtXYHGHQpYERGX$ WRKRWRXVQHVHQt
NSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 082/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRGX  QHPRYLWêFK YČFt ] YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH PČVWX
5XPEXUNVHVtGOHPWĜNYČWQD5XPEXUN,ýDWR
 SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
 SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPN\ E\O\ RGGČOHQ\ ] S S þ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP SUR
UR]GČOHQtSR]HPNXþ]HGQH
REHF5XPEXUNN~5XPEXUN]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ5XPEXUNSURÒVWHFNêNUDMDY\MPXWtXYHGHQêFKQHPRYLWêFKYČFt
] KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFH 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi
RUJDQL]DFHVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý,ý
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW GDURYDFt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHSRVN\WQXWtGDUX SĜHYRG QHPRYLWêFKYČFtXYHGHQpYERGX$ WRKRWRXVQHVHQt
NSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 083/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK


SĜHGSLVĤ R SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRGX  QHPRYLWp YČFL ] YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH PČVWX
âOXNQRYVHVtGOHPQiP0tUXâOXNQRY,ýDWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH SR]HPHNE\ORGGČOHQ]SSþRYêPČĜHPJHRPHWULFNêPSOiQHPSUR
UR]GČOHQtSR]HPNXþ]HGQH
REHF âOXNQRY N ~ âOXNQRY ]DSVDQp QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 5XPEXUN SUR ÒVWHFNê NUDM D Y\MPXWt XYHGHQêFK QHPRYLWêFK YČFt
] KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFH 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi
RUJDQL]DFHVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý,ý
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW GDURYDFt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRG  QHPRYLWp YČFL XYHGHQp Y ERGX$  WRKRWR XVQHVHQt
NSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

11
Usnesení č. 084/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
R EXGRXFtP SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRGX  QHPRYLWêFK YČFt ] YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH
ěHGLWHOVWYt VLOQLF D GiOQLF ý5 VH VtGOHP 1D 3DQNUiFL  3UDKD   1XVOH
,ýDWR
SR]HPHNþiVWSþRYêPČĜHPD[PGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVRE
Y\XåLWtRVWDWQtNRPXQLNDFH
REHF'ČþtQN~3RGPRNO\]DSVDQêQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ'ČþtQSURÒVWHFNêNUDM
 WČOHVR NRPXQLNDFH þ ,,, YþHWQČ SĜtVOXãHQVWYt D VRXþiVWt NRQFRYê ~VHN VWiYDMtFt
VLOQLFH,,,YGpOFHFFDPMHåEXGH]DĜD]HQMDNRþiVWYČWYHSĜtVOXãHMtFtNVLOQLFL,
YþVRXYLVHMtFtKRSR]HPNXYN~3RGPRNO\
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW VPORXYX R EXGRXFt GDURYDFt
VPORXYČ MHMtPå SĜHGPČWHP MH EXGRXFt SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRG  XYHGHQp Y ERGX$  WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

12
Usnesení č. 085/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje


zdržel se:

1

Návrh byl přijat

GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRSĜLMHWtGDUX QDE\Wt QHPRYLWpYČFLGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHRGPČVWDýHVNi
.DPHQLFHVHVtGOHP1iPČVWt0tUXýHVNi.DPHQLFH,ýDWR
 SR]HPHN VW  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX ]DVWDYČQi SORFKD D QiGYRĜt RGGČOHQ
]SR]HPNXVWRYêPČĜHPGOHJHRPHWULFNpKRSOiQXSURY\]QDþHQtREYRGXEXGRY\
þ]HGQH
REHFýHVNi.DPHQLFHN~ýHVNi.DPHQLFH]DSVDQpQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGX
SURÒVWHFNêNUDM.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ'ČþtQSURPČVWRýHVNi.DPHQLFHDSĜHGiQtXYHGHQp
QHPRYLWp YČFL N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL 6SHFLiOQt ]iNODGQt ãNROD D 3UDNWLFNi
ãNRODýHVNi.DPHQLFH-DNXEVNpQiPSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ý
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW GDURYDFt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH SĜLMHWt GDUX QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL XYHGHQp Y ERGX $  WRKRWR XVQHVHQt
NSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 086/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
REXGRXFtPSĜLMHWtGDUX QDE\Wt QHPRYLWpYČFLGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHRGěHGLWHOVWYt
VLOQLFDGiOQLFý5VHVtGOHP1D3DQNUiFL1XVOH3UDKD,ýDWR
 SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
REHF'ČþtQN~3RGPRNO\]DSVDQpQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ'ČþtQSUR7HVFR6WRUHVý5DV
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW VPORXYX R EXGRXFt GDURYDFt
VPORXYČ MHMtPå SĜHGPČWHP MH EXGRXFt SĜLMHWt GDUX QDE\Wt  XYHGHQp Y ERGX $  WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 087/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤREH]~SODWQpPSĜHYRGX QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHRG


ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD ]DWtåHQSĜHGNXSQtPSUiYHPGOHDNWXiOQtKRYêSLVX]NDWDVWUXQHPRYLWRVWt
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX ]DVWDYČQi SORFKD D QiGYRĜt QD
SR]HPNXVWRMtVWDYEDþSREþY\E/9
REHF/LWRPČĜLFHN~/LWRPČĜLFH]DSVDQpQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW
V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt VWiWX YH YČFHFK PDMHWNRYêFK D SĜHGiQt
XYHGHQêFK QHPRYLWêFK YČFt N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL =GUDYRWQLFNi ]iFKUDQQi
VOXåED ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi RUJDQL]DFH ,ý  VH VtGOHP 6RFLiOQt SpþH
DÒVWtQDG/DEHP
B)souhlasí
VH ]QČQtP 6PORXY\ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX YODVWQLFNpKR SUiYD N QHPRYLWêP YČFHP D R
]Ĝt]HQtYČFQpKRSUiYDþDGRORåN\GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQtWêNDMtFtVH
SĜHYRGX QHPRYLWêFK YČFt ] YODVWQLFWYt ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP
VWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP
5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ýDWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD ]DWtåHQSĜHGNXSQtPSUiYHPGOHDNWXiOQtKRYêSLVX]NDWDVWUXQHPRYLWRVWt
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX ]DVWDYČQi SORFKD D QiGYRĜt QD
SR]HPNXVWRMtVWDYEDþSREþY\E/9
REHF/LWRPČĜLFHN~/LWRPČĜLFH]DSVDQpQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW
VPDMHWNHPVWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK
C)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW 6PORXYX R EH]~SODWQpP
SĜHYRGXMHMtPåSĜHGPČWHPMHEH]~SODWQêSĜHYRGQHPRYLWêFKYČFtXYHGHQêYERGX$ WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 088/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
REHF äDERYĜHVN\ QDG 2KĜt N~ äDERYĜHVN\ QDG 2KĜt ]DSVDQê QD /9 þ  X
.DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH SUR ýHVNRX
UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt VWiWX YH


YČFHFKPDMHWNRYêFKDSĜHGiQtXYHGHQpQHPRYLWpYČFLNKRVSRGDĜHQtSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFL
6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi RUJDQL]DFH ,ý  VH VtGOHP
5XVNi'XEt36ý
B)souhlasí
VH]QČQtP6PORXY\REH]~SODWQpPSĜHYRGXYODVWQLFNpKRSUiYDNQHPRYLWpYČFLþ
DGRORåN\GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQtWêNDMtFtVHSĜHYRGXQHPRYLWpYČFL]YODVWQLFWYt
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
REHF äDERYĜHVN\ QDG 2KĜt N~ äDERYĜHVN\ QDG 2KĜt ]DSVDQê QD /9 þ  X
.DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH SUR ýHVNRX
UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt VWiWX YH
YČFHFKPDMHWNRYêFK
C)ukládá
,QJ/DGLVODYX'UOpPXþOHQX5DG\ÒVWHFNpKRNUDMHSĜHGORåLW6PORXYX
REH]~SODWQpPSĜHYRGXMHMtPåSĜHGPČWHPMHEH]~SODWQêSĜHYRGQHPRYLWpYČFLXYHGHQê
YERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 089/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
REHF.UXSNDN~.UXSND]DSVDQêQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ7HSOLFHSURýHVNRXUHSXEOLNXSĜtVOXãQRVWKRVSRGDĜLWVPDMHWNHPVWiWX
Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt VWiWX YH YČFHFK PDMHWNRYêFK D SĜHGiQt XYHGHQp QHPRYLWp
YČFL N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH
SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ýVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý
B)souhlasí
VH]QČQtP6PORXY\REH]~SODWQpPSĜHYRGXYODVWQLFNpKRSUiYDNQHPRYLWpYČFLþ
DGRORåN\GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQtWêNDMtFtVHSĜHYRGXQHPRYLWpYČFL]YODVWQLFWYt
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH


REHF.UXSNDN~.UXSND]DSVDQêQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ7HSOLFHSURýHVNRXUHSXEOLNXSĜtVOXãQRVWKRVSRGDĜLWVPDMHWNHPVWiWX
Y\NRQiYiÒĜDGSUR]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK
C)ukládá
,QJ/DGLVODYX'UOpPXþOHQX5DG\ÒVWHFNpKRNUDMHSĜHGORåLW6PORXYX
REH]~SODWQpPSĜHYRGXMHMtPåSĜHGPČWHPMHEH]~SODWQêSĜHYRGQHPRYLWpYČFLXYHGHQê
YERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 090/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtVLOQLFH
RGGČOHQ ] SR]HPNX Sþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP þ  ]H
GQH 
REHF3RGVHGLFHN~2EĜLFH]DSVDQêQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP
VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt VWiWX YH YČFHFK PDMHWNRYêFK D SĜHGiQt XYHGHQp
QHPRYLWpYČFLNKRVSRGDĜHQtSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFL6SUiYDD~GUåEDVLOQLFÒVWHFNpKRNUDMH
SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ýVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý
B)souhlasí
VH]QČQtP6PORXY\REH]~SODWQpPSĜHYRGXYODVWQLFNpKRSUiYDNQHPRYLWpYČFLþ
DGRORåN\GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQtWêNDMtFtVHSĜHYRGXQHPRYLWpYČFL]YODVWQLFWYt
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtVLOQLFH
RGGČOHQ ] SR]HPNX Sþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP þ  ]H
GQH 
REHF3RGVHGLFHN~2EĜLFH]DSVDQêQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP
VWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK
C)ukládá
,QJ/DGLVODYX'UOpPXþOHQX5DG\ÒVWHFNpKRNUDMHSĜHGORåLW6PORXYX
REH]~SODWQpPSĜHYRGXMHMtPåSĜHGPČWHPMHEH]~SODWQêSĜHYRGQHPRYLWpYČFLXYHGHQê
YERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ


Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

18
Usnesení č. 091/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤREH]~SODWQpPSĜHYRGX QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHRG
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRYRFQêVDG
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXWUYDOêWUDYQtSRURVW
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXWUYDOêWUDYQtSRURVW
REHF.RãWLFHN~.RãWLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ/RXQ\SUR ýHVNRXUHSXEOLNXSĜtVOXãQRVWKRVSRGDĜLWVPDMHWNHPVWiWX
Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt VWiWX YH YČFHFK PDMHWNRYêFK D SĜHGiQt XYHGHQêFK
QHPRYLWêFK YČFt N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR
NUDMHSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ýVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý
B)souhlasí
VH ]QČQtP 6PORXY\ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX YODVWQLFNpKR SUiYD N QHPRYLWêP YČFHP þ
8/1 D GRORåN\ GOH SĜtORK\ þ  WRKRWR XVQHVHQt WêNDMtFt VH SĜHYRGX QHPRYLWêFK
YČFt]YODVWQLFWYtýHVNpUHSXEOLN\SĜtVOXãQRVWKRVSRGDĜLWVPDMHWNHPVWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR
]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt
3UDKD36ýDWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRYRFQêVDG
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXWUYDOêWUDYQtSRURVW
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXWUYDOêWUDYQtSRURVW
REHF.RãWLFHN~.RãWLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ/RXQ\SUR ýHVNRXUHSXEOLNXSĜtVOXãQRVWKRVSRGDĜLWVPDMHWNHPVWiWX
Y\NRQiYiÒĜDGSUR]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK
C)ukládá
,QJ/DGLVODYX'UOpPXþOHQX5DG\ÒVWHFNpKRNUDMHSĜHGORåLW6PORXYX
REH]~SODWQpPSĜHYRGXMHMtPåSĜHGPČWHPMHEH]~SODWQêSĜHYRGQHPRYLWêFKYČFtXYHGHQê
YERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:
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proti:

0

19


zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 092/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
REHF 5RNOH N~ 5RNOH ]DSVDQê QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ &KRPXWRY SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP
VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt VWiWX YH YČFHFK PDMHWNRYêFK D SĜHGiQt XYHGHQp
QHPRYLWpYČFLNKRVSRGDĜHQtSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFL6SUiYDD~GUåEDVLOQLFÒVWHFNpKRNUDMH
SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ýVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý
B)souhlasí
VH]QČQtP6PORXY\REH]~SODWQpPSĜHYRGXYODVWQLFNpKRSUiYDNQHPRYLWpYČFLþD
GRORåN\ GOH SĜtORK\ þ  WRKRWRXVQHVHQtWêNDMtFt VH SĜHYRGXQHPRYLWp YČFL] YODVWQLFWYt
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
REHF 5RNOH N~ 5RNOH ]DSVDQê QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ &KRPXWRY SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP
VWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK
C)ukládá
,QJ/DGLVODYX'UOpPXþOHQX5DG\ÒVWHFNpKRNUDMHSĜHGORåLW6PORXYX
REH]~SODWQpPSĜHYRGXMHMtPåSĜHGPČWHPMHEH]~SODWQêSĜHYRGQHPRYLWpYČFLXYHGHQê
YERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:
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proti:

0

zdržel se:

1
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20
Usnesení č. 093/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)souhlasí
VH ]QČQtP 'DURYDFt VPORXY\ þ 5R GOH SĜtORK\ þ  WRKRWR XVQHVHQt
WêNDMtFt VH SĜHYRGX QHPRYLWp YČFL ] YODVWQLFWYt ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW
V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ěHGLWHOVWYt VLOQLF D GiOQLF ý5 ,ý  VH VtGOHP 1D
3DQNUiFL3UDKD1XVOH36ýDWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH RGGČOHQ ] SR]HPNX þ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP þ
]HGQH 


REHF ýHVNi .DPHQLFH N~ ýHVNi .DPHQLFH ]DSVDQê QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX
SURÒVWHFNêNUDM.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ'ČþtQSURýHVNRXUHSXEOLNXSĜtVOXãQRVWKRVSRGDĜLWV
PDMHWNHPVWiWXY\NRQiYiěHGLWHOVWYtVLOQLFDGiOQLFý5
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW GDURYDFt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH SĜLMHWt GDUX QHPRYLWp YČFL XYHGHQp Y ERGX $  WRKRWR XVQHVHQt N SRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

21
Usnesení č. 094/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SĜLMHWt GDUX QDE\Wt  QHPRYLWêFK YČFt GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG
6HYHURþHVNêFK GROĤDV ,ý VHVtGOHP%RåHQ\1ČPFRYp&KRPXWRY 36ý
DWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWt
RVWDWQt NRPXQLNDFH YãH Y]QLNOp GOH JHRPHWULFNpKR SOiQX þ  ]H GQH  
 
REHF %tOLQD N~ %tOLQD ]DSVDQêFK QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ7HSOLFHSUR6HYHURþHVNpGRO\DV
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH Y]QLNOêGOHJHRPHWULFNpKRSOiQXþ]HGQH 
REHF 6YČWHF N~ 6YČWHF ]DSVDQê QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ7HSOLFHSUR6HYHURþHVNpGRO\DV
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH Y]QLNOêGOHJHRPHWULFNpKRSOiQXþ]HGQH 
REHF6YČWHFN~&KRWRYHQND]DSVDQêQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ7HSOLFHSUR6HYHURþHVNpGRO\DV
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt


RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH YãHY]QLNOpGOHJHRPHWULFNpKRSOiQXþ]HGQH
REHF+UREþLFHN~5DGRYHVLFHX%tOLQ\]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSUR
ÒVWHFNêNUDM.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ7HSOLFHSUR6HYHURþHVNpGRO\DV
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH YãHY]QLNOpGOHJHRPHWULFNpKRSOiQXþ 
REHF.RVWRPODW\SRG0LOHãRYNRXN~.RVWRPODW\SRG0LOHãRYNRX]DSVDQêFKQD/9þ
X.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ7HSOLFHSUR6HYHURþHVNpGRO\
DV D SĜHGiQt XYHGHQêFK QHPRYLWêFK YČFt N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL 6SUiYD D
~GUåEDVLOQLFÒVWHFNpKRNUDMHSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ýVHVtGOHP5XVNi
'XEt36ý
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW 'DURYDFt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH EH]~SODWQê SĜHYRG QHPRYLWêFK YČFt XYHGHQê Y ERGX $  WRKRWR XVQHVHQt N
SRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:
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proti:

0

zdržel se:

1
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22
Usnesení č. 095/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R X]DYĜHQt 'RGDWNX þ  6PORXY\ R X]DYĜHQt EXGRXFt GDURYDFt VPORXY\ þ
60/ PH]L 6HYHURþHVNêPL GRO\ DV ,ý  VH VtGOHP %RåHQ\ 1ČPFRYp
 &KRPXWRY 36ý   D ÒVWHFNêP NUDMHP MHKRå REVDKHP MH ]PČQD REVDKX þO ,,,
6PORXY\ ± VSHFLILNDFH SR]HPNĤ GRWþHQêFK VWDYERX .RPXQLNDFH 7tPWR GRGDWNHP VH UXãt
SR]HPN\XYHGHQpYþOiQNX,,,ERGþ,,,D E F 6PORXY\DQDKUD]XMtVHWDNWRDWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH RGGČOHQêJHRPHWULFNêPSOiQHPþ 
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt


RVWDWQt NRPXQLNDFH RED Y]QLNOp GOH JHRPHWULFNpKR SOiQX þ  ]H GQH  
 
REHF %tOLQD N~ %tOLQD ]DSVDQp QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ7HSOLFHSURPČVWR%tOLQD
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH YãHY]QLNOpGOHJHRPHWULFNpKRSOiQXþ]HGQH
REHF +UREþLFH N~ 5DGRYHVLFH X %tOLQ\ ]DSVDQp QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR
ÒVWHFNêNUDM.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ7HSOLFHSURý5KRVSRGDĜHQt/HV\ý5VS
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH RGGČOHQêGOHJHRPHWULFNpKRSOiQXþ 
REHF.RVWRPODW\SRG0LOHãRYNRXN~.RVWRPODW\SRG0LOHãRYNRX]DSVDQêQD/9þ
X .DWDVWUiOQtKR~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ7HSOLFH SUR REHF.RVWRPODW\
SRG0LOHãRYNRX
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH
SR]HPHNSþRYêPČĜH PGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH YãHY]QLNOpGOHJHRPHWULFNpKRSOiQXþ 
REHF.RVWRPODW\SRG0LOHãRYNRXN~.RVWRPODW\SRG0LOHãRYNRX]DSVDQpQD/9þ
X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ7HSOLFH SUR ý5 KRVSRGDĜHQt
ÒĜDGSUR]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH


SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH YãHY]QLNOpGOHJHRPHWULFNpKRSOiQXþ 
REHF.RVWRPODW\SRG0LOHãRYNRXN~.RVWRPODW\SRG0LOHãRYNRX]DSVDQpQD/9þX
.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ7HSOLFHSUR

B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW 'RGDWHN þ  6PORXY\ þ
60/MHKRåSĜHGPČWHPMH ]PČQDSĜHGPČWXSOQČQtWpWRVPORXY\XYHGHQiYERGX$ 
WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 096/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRVPČQČQHPRYLWpYČFL]YODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHDWR
 SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE
Y\XåLWt]HOHĖ SR]HPHN
RGGČOHQ ] S þ  R YêPČĜH  P GOH JHRPHWULFNpKR SOiQX þ  ]H GQH
 
REHF .DGDĖ N ~ .DGDĖ ]DSVDQp QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ
&KRPXWRY SUR ÒVWHFNê NUDM D Y\MPXWt XYHGHQp QHPRYLWp YČFL ] KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp
RUJDQL]DFH6WĜHGQt
ãNRODWHFKQLFNiJDVWURQRPLFNiDDXWRPRELOQt&KRPXWRYSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFHVHVtGOHP
3UDåVNi
36ý,ý]DQHPRYLWpYČFLYHYODVWQLFWYtPČVWD.DGDĖVHVtGOHP0tURYp
QiPČVWt
.DGDĖ,ýDWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
REHF .DGDĖ N ~ .DGDĖ ]DSVDQp QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ
&KRPXWRYSURPČVWR.DGDĖ
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD


SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
REHF.DGDĖN~%\VWĜLFHX.DGDQČ]DSVDQpQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM.DWDVWUiOQt
SUDFRYLãWČ&KRPXWRYSURPČVWR.DGDĖ
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD
REHF .DGDĖ N ~ 7XãLPLFH ]DSVDQp QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQt
SUDFRYLãWČ&KRPXWRYSURPČVWR.DGDĖVRPH]XMtFtPLSRGPtQNDPLSURÒVWHFNêNUDMSRGREX
OHWRG
X]DYĜHQtVPČQQpVPORXY\DWR
Y\XåtYiQtQDEêYDQêFKSR]HPNĤSURþLQQRVW6WDWNX-H]HUND.DGDĖ
QDE\WpSR]HPN\SURþLQQRVW6WDWNX-H]HUND.DGDĖQH]FL]LW
YSĜtSDGČQHY\XåtYiQtSR]HPNĤNGDQpPX~þHOXXKUDGLWPČVWX.DGDĖVPOXYQtSRNXWXYH
YêãLNWHUiVHURYQiUR]GtOXFHQ\YþDVHDPtVWČREY\NOpWUåQtKRGQRW\VPČĖRYDQêFKSR]HPNĤ
NH GQL QDE\Wt SĜHGPČWQêFK QHPRYLWêFK YČFt D MHMLFK SĜHGiQt N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp
RUJDQL]DFL.UDMVNiPDMHWNRYiSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFHVHVtGOHP1D6FKRGHFKÒVWt
QDG/DEHP36ý,ý
VWtPåHVPČQDEXGHSURYHGHQDEH]GRSODWNXUR]GtOXFHQ\QHPRYLWêFKYČFt
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW VPČQQRX VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHVPČQDQHPRYLWêFKYČFtXYHGHQiYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX
%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0



zdržel se:

1
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Usnesení č. 097/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRQiNXSX QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMH
RGPČVWD/LERFKRYLFHVHVtGOHPQiPNYČWQD36ý/LERFKRYLFH,ý
WR
SR]HPHNSþGtOÄI³RYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWt
VLOQLFH SR]HPHN E\O RGGČOHQ ] Sþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP SUR
UR]GČOHQtSR]HPNXþ]HGQHDSĜLVORXþHQNSDUFHOHþ 
 SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH SR]HPHN E\ORGGČOHQ ]Sþ R YêPČĜHPJHRPHWULFNêP SOiQHP SUR
UR]GČOHQtSR]HPNXþ]HGQHDSĜLVORXþHQNSDUFHOHþGtOÄF³
DVWSþGtOÄE³
REHF/LERFKRYLFHN~/LERFKRYLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM .DWDVWUiOQtKR SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH ]D NXSQt FHQX  .þ  .þP YL]
GĤYRGRYi ]SUiYD  D SĜHGiQt XYHGHQêFK QHPRYLWêFK YČFt N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp
RUJDQL]DFL 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi RUJDQL]DFH VH VtGOHP
RUJDQL]DFH5XVNi'XEt36ý,ý2
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHQiNXS QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtXYHGHQêYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1
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Usnesení č. 098/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R QiNXSX QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG VSROHþQRVWL
ýHVNpGUiK\DVVHVtGOHP1iEĜHåt/6YRERG\36ý3UDKD,ýD
WR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWt
VLOQLFH Y]QLNOê]GtOXÄD³SR]HPNXSþRYêPČĜHPDGtOXÄE³SR]HPNXSþ
RYêPČĜHPJHRPHWULFNêPSOiQHPþ]HGQH
REHF 'ČþtQ N  ~ 'ČþtQ ]DSVDQp QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 'ČþtQ ]D NXSQt FHQX  .þ .þ GOH =3 þ
 ]H GQH    SOXV RVWDWQt QiNODG\ YH YêãL .þ YL] GĤYRGRYi
]SUiYD  D SĜHGiQt XYHGHQp QHPRYLWp YČFL N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL 6SUiYD D
~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi RUJDQL]DFH VH VtGOHP RUJDQL]DFH 5XVNi 
'XEt36ý,ý


B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO .XSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH QiNXS QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL XYHGHQp Y ERGX$  WRKRWR XVQHVHQt N SRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 099/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R QiNXSX QDE\Wt  QHPRYLWêFK YČFt GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG
DWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX ]DVWDYČQi SORFKD D QiGYRĜt
SR]HPHN MH ]DWtåHQ SĜHGNXSQtP SUiYHP SRGOH   ]iNRQD þ  6E YH SURVSČFK
ÒVWHFNpKRNUDMH 
VWDYEDJDUiåEH]þSþHXPtVWČQiQDSR]HPNXSþ
REHF/LWRPČĜLFHN~/LWRPČĜLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM.DWDVWUiOQtKRSUDFRYLãWČ/LWRPČĜLFH]DNXSQtFHQX.þ .þGOH=3
þ  ]H GQH     D GiOH ]Ĝt]HQt ]iYD]NX YêVWDYE\ QiKUDGQtFK
JDUiåRYêFK VWiQt Y UiPFL VWDYE\ Ä,,SĜLYDGČþ N SUĤP\VORYp ]yQČ 3URVP\N\,,þiVW³
YþHWQČ GRKRG\ R WRP åH PH]L VPOXYQtPL VWUDQDPL EXGH Y EXGRXFQX SR SĜHGFKR]tP
RGVRXKODVHQt Y =Ò. X]DYĜHQD NXSQt VPORXYD MHMtPå SĜHGPČWHP EXGH MHGQR WDNWR QRYČ
]EXGRYDQp JDUiåRYp VWiQt YþHWQČ VSROXYODVWQLFNpKR SRGtOX QD SR]HPNX QD NWHUpP EXGH
SRVWDYHQRDWR]DNXSQtFHQXNWHUiEXGHRGKDGQXWD]QDOHFNêPSRVXGNHPMDNRFHQDREY\NOi
DYãDNQHY\ããtQHåMDNiMHVMHGQDQiNXSQtFHQDGOHERGX$ WRKRWRXVQHVHQt6MHGQiQtSUiYD
RGVWRXSHQt RG VPORXY\ Y SĜtSDGČ åH ÒVWHFNê NUDM QH]DKiMt UHDOL]DFL SOiQRYDQp LQYHVWLþQt
DNFHÄ,,SĜLYDGČþNSUĤP\VORYp]yQČ3URVP\N\,,þiVW³QHMSR]GČMLGROHWRGX]DYĜHQt
NXSQtVPORXY\MHMtPåSĜHGPČWHPMHQiNXS QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtVFKYiOHQêYERGX$ 
B)si vyhrazuje
GOHXVW]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
UR]KRGQXWtR]Ĝt]HQtVOXåHEQRVWLLQåHQêUVNpVtWČGOHERGX& WRKRWRXVQHVHQt
C)rozhoduje
R]Ĝt]HQtVOXåHEQRVWLXåtYiQtQHPRYLWêFKYČFt SĜHGPČWSĜHYRGX DWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX ]DVWDYČQi SORFKD D QiGYRĜt
SR]HPHN MH ]DWtåHQ SĜHGNXSQtP SUiYHP SRGOH   ]iNRQD þ  6E YH SURVSČFK
ÒVWHFNpKRNUDMH 
VWDYEDJDUiåEH]þSþHXPtVWČQiQDSR]HPNXSþ
REHF/LWRPČĜLFHN~/LWRPČĜLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM.DWDVWUiOQtKRSUDFRYLãWČ/LWRPČĜLFH
3RYLQQêÒVWHFNêNUDMVHVtGOHP9HONi+UDGHEQtÒVWtQDG/DEHP
,ý
2SUiYQČQê



6OXåHEQRVWYêOXþQpKRDEH]SODWQpKRSUiYDXåtYiQtSĜHGPČWXSĜHYRGXVHYãHPLMHKRVRXþiVWPL
DSĜtVOXãHQVWYtPSURGiYDMtFtPL RSUiYQČQêPL DWRQDGREXXUþLWRXGRGRE\GHPROLFHVWDYE\
EH] þSþH ± JDUiåH NWHUi MH XPtVWČQD QD SR]HPNX Sþ  Y N~ /LWRPČĜLFH NH NWHUp
QHGRMGHGĜtYHQHåGRMGHNY\EXGRYiQtQRYpKRJDUiåRYpKRVWiQtSRSVDQpKRYERGX$ WRKRWR
XVQHVHQt
D)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH QiNXS QDE\Wt  QHPRYLWêFK YČFt VFKYiOHQê Y ERGX $  D ]Ĝt]HQt VOXåHEQRVWL
VFKYiOHQpYERGČ&WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKR
NUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 100/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R QiNXSX QDE\Wt  QHPRYLWêFK YČFt GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG
DWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNX]DVWDYČQiSORFKDDQiGYRĜt
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNX]DVWDYČQiSORFKDDQiGYRĜt
SR]HPN\MVRX]DWtåHQ\SĜHGNXSQtPSUiYHPSRGOH]iNRQDþ6EYHSURVSČFK
ÒVWHFNpKRNUDMH 
VWDYEDJDUiåEH]þSþHXPtVWČQiQDSR]HPNXSþ
VWDYEDJDUiåEH]þSþHXPtVWČQiQDSR]HPNXSþ
REHF/LWRPČĜLFHN~/LWRPČĜLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM .DWDVWUiOQtKR SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH ]D FHONRYRX NXSQt FHQX .þ
.þ GOH =3 þ  ]H GQH    D .þ GOH =3 þ
 ]H GQH     D GiOH ]Ĝt]HQt ]iYD]NX YêVWDYE\ QiKUDGQtFK JDUiåRYêFK
VWiQtYUiPFLVWDYE\Ä,,SĜLYDGČþNSUĤP\VORYp]yQČ3URVP\N\,,þiVW³YþHWQČGRKRG\R
WRP åH PH]L VPOXYQtPL VWUDQDPL EXGH Y EXGRXFQX SR SĜHGFKR]tP RGVRXKODVHQt Y =Ò.
X]DYĜHQDNXSQtVPORXYDMHMtPåSĜHGPČWHPEXGRXGYČWDNWRQRYČ]EXGRYDQiJDUiåRYiVWiQt
YþHWQČVSROXYODVWQLFNêFKSRGtOĤQDSR]HPNXQDNWHUpPEXGRXSRVWDYHQDDWR]DNXSQtFHQX
NWHUi EXGH RGKDGQXWD ]QDOHFNêP SRVXGNHP MDNR FHQD REY\NOi DYãDN QH Y\ããt QHå MDNi MH
VMHGQDQi NXSQt FHQD GOH ERGX $  WRKRWR XVQHVHQt 6MHGQiQt SUiYD RGVWRXSHQt RG VPORXY\
Y SĜtSDGČ åH ÒVWHFNê NUDM QH]DKiMt UHDOL]DFL SOiQRYDQp LQYHVWLþQt DNFH Ä,,SĜLYDGČþ
NSUĤP\VORYp]yQČ3URVP\N\,,þiVW³QHMSR]GČMLGROHWRGX]DYĜHQtNXSQtVPORXY\MHMtPå
SĜHGPČWHPMHQiNXS QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtVFKYiOHQêYERGX$ 
B)si vyhrazuje
GOHXVW]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
UR]KRGQXWtR]Ĝt]HQtVOXåHEQRVWLLQåHQêUVNpVtWČGOHERGX& WRKRWRXVQHVHQt
C)rozhoduje


R]Ĝt]HQtVOXåHEQRVWLXåtYiQtQHPRYLWêFKYČFt SĜHGPČWSĜHYRGX DWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNX]DVWDYČQiSORFKDDQiGYRĜt
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNX]DVWDYČQiSORFKDDQiGYRĜt
SR]HPN\MVRX]DWtåHQ\SĜHGNXSQtPSUiYHPSRGOH]iNRQDþ6EYHSURVSČFK
ÒVWHFNpKRNUDMH 
VWDYEDJDUiåEH]þSþHXPtVWČQiQDSR]HPNXSþ
VWDYEDJDUiåEH]þSþHXPtVWČQiQDSR]HPNXSþ
REHF/LWRPČĜLFHN~/LWRPČĜLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM.DWDVWUiOQtKRSUDFRYLãWČ/LWRPČĜLFH
3RYLQQêÒVWHFNêNUDMVHVtGOHP9HONi+UDGHEQtÒVWtQDG/DEHP
,ý
2SUiYQČQê

6OXåHEQRVWYêOXþQpKRDEH]SODWQpKRSUiYDXåtYiQtSĜHGPČWXSĜHYRGXVHYãHPLMHKRVRXþiVWPL
D SĜtVOXãHQVWYtP SURGiYDMtFtP RSUiYQČQêP  D WR QD GREX XUþLWRX GR GRE\ GHPROLFH VWDYHE
EH] þSþH ± JDUiåt NWHUp MVRX XPtVWČQ\ QD SR]HPFtFK Sþ  D Sþ  Y N~
/LWRPČĜLFH NH NWHUp QHGRMGH GĜtYH QHå GRMGH N Y\EXGRYiQt QRYêFK JDUiåRYêFK VWiQt
SRSVDQêFKYERGX$ WRKRWRXVQHVHQt
D)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH QiNXS QDE\Wt  QHPRYLWêFK YČFt VFKYiOHQê Y ERGX $  D ]Ĝt]HQt VOXåHEQRVWL
VFKYiOHQpYERGČ& WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKR
NUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:
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proti:

0

zdržel se:

1
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Usnesení č. 101/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R QiNXSX QDE\Wt  QHPRYLWêFK YČFt GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG
DWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX ]DVWDYČQi SORFKD D QiGYRĜt
SR]HPHN MH ]DWtåHQ SĜHGNXSQtP SUiYHP SRGOH   ]iNRQD þ  6E YH SURVSČFK
ÒVWHFNpKRNUDMH 
VWDYEDJDUiåEH]þSþHXPtVWČQiQDSR]HPNXSþ
REHF/LWRPČĜLFHN~/LWRPČĜLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM.DWDVWUiOQtKRSUDFRYLãWČ/LWRPČĜLFH]DNXSQtFHQX.þ .þGOH=3
þ]HGQH DGiOH]Ĝt]HQt]iYD]NXYêVWDYE\QiKUDGQtFKJDUiåRYêFK
VWiQtYUiPFLVWDYE\Ä,,SĜLYDGČþNSUĤP\VORYp]yQČ3URVP\N\,,þiVW³YþHWQČGRKRG\R
WRP åH PH]L VPOXYQtPL VWUDQDPL EXGH Y EXGRXFQX SR SĜHGFKR]tP RGVRXKODVHQt Y =Ò.
X]DYĜHQDNXSQtVPORXYDMHMtPåSĜHGPČWHPEXGHMHGQRWDNWRQRYČ]EXGRYDQpJDUiåRYpVWiQt
YþHWQČVSROXYODVWQLFNpKRSRGtOXQDSR]HPNXQDNWHUpPEXGHSRVWDYHQRDWR]DNXSQtFHQX
NWHUi EXGH RGKDGQXWD ]QDOHFNêP SRVXGNHP MDNR FHQD REY\NOi DYãDN QH Y\ããt QHå MDNi MH


VMHGQDQi NXSQt FHQD GOH ERGX $  WRKRWR XVQHVHQt 6MHGQiQt SUiYD RGVWRXSHQt RG VPORXY\
Y SĜtSDGČ åH ÒVWHFNê NUDM QH]DKiMt UHDOL]DFL SOiQRYDQp LQYHVWLþQt DNFH Ä,,SĜLYDGČþ
NSUĤP\VORYp]yQČ3URVP\N\,,þiVW³QHMSR]GČMLGROHWRGX]DYĜHQtNXSQtVPORXY\MHMtPå
SĜHGPČWHPMHQiNXS QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtVFKYiOHQêYERGX$ 
B)si vyhrazuje
GOHXVW]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
UR]KRGQXWtR]Ĝt]HQtVOXåHEQRVWLLQåHQêUVNpVtWČGOHERGX& WRKRWRXVQHVHQt
C)rozhoduje
R]Ĝt]HQtVOXåHEQRVWLXåtYiQtQHPRYLWêFKYČFt SĜHGPČWSĜHYRGX DWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX ]DVWDYČQi SORFKD D QiGYRĜt
SR]HPHN MH ]DWtåHQ SĜHGNXSQtP SUiYHP SRGOH   ]iNRQD þ  6E YH SURVSČFK
ÒVWHFNpKRNUDMH 
VWDYEDJDUiåEH]þSþHXPtVWČQiQDSR]HPNXSþ
REHF/LWRPČĜLFHN~/LWRPČĜLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM.DWDVWUiOQtKRSUDFRYLãWČ/LWRPČĜLFH
3RYLQQêÒVWHFNêNUDMVHVtGOHP9HONi+UDGHEQtÒVWtQDG/DEHP
,ý
2SUiYQČQê

6OXåHEQRVWYêOXþQpKRDEH]SODWQpKRSUiYDXåtYiQtSĜHGPČWXSĜHYRGXVHYãHPLMHKRVRXþiVWPL
D SĜtVOXãHQVWYtP SURGiYDMtFtP RSUiYQČQêP  D WR QD GREX XUþLWRX GRGRE\ GHPROLFH VWDYE\
EH] þSþH ± JDUiåH NWHUi MH XPtVWČQD QD SR]HPNX Sþ  Y N~ /LWRPČĜLFH NH NWHUp
QHGRMGHGĜtYHQHåGRMGHNY\EXGRYiQtQRYpKRJDUiåRYpKRVWiQtSRSVDQpKRYERGX$ WRKRWR
XVQHVHQt
D)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH QiNXS QDE\Wt  QHPRYLWêFK YČFt VFKYiOHQê Y ERGX $  D ]Ĝt]HQt VOXåHEQRVWL
VFKYiOHQpYERGČ& WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKR
NUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:
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proti:

0

zdržel se:
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Usnesení č. 102/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R QiNXSX QDE\Wt  QHPRYLWêFK YČFt GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG
DWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX ]DVWDYČQi SORFKD D QiGYRĜt
SR]HPHN MH ]DWtåHQ SĜHGNXSQtP SUiYHP SRGOH   ]iNRQD þ  6E YH SURVSČFK
ÒVWHFNpKRNUDMH 
VWDYEDJDUiåEH]þSþHXPtVWČQiQDSR]HPNXSþ
REHF/LWRPČĜLFHN~/LWRPČĜLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM.DWDVWUiOQtKRSUDFRYLãWČ/LWRPČĜLFH]DNXSQtFHQX.þ .þGOH=3


þ]HGQH DGiOH]Ĝt]HQt]iYD]NXYêVWDYE\QiKUDGQtFKJDUiåRYêFK
VWiQtYUiPFLVWDYE\Ä,,SĜLYDGČþNSUĤP\VORYp]yQČ3URVP\N\,,þiVW³YþHWQČGRKRG\R
WRP åH PH]L VPOXYQtPL VWUDQDPL EXGH Y EXGRXFQX SR SĜHGFKR]tP RGVRXKODVHQt Y =Ò.
X]DYĜHQDNXSQtVPORXYDMHMtPåSĜHGPČWHPEXGHMHGQRWDNWRQRYČ]EXGRYDQpJDUiåRYpVWiQt
YþHWQČVSROXYODVWQLFNpKRSRGtOXQDSR]HPNXQDNWHUpPEXGHSRVWDYHQRDWR]DNXSQtFHQX
NWHUi EXGH RGKDGQXWD ]QDOHFNêP SRVXGNHP MDNR FHQD REY\NOi DYãDN QH Y\ããt QHå MDNi MH
VMHGQDQi NXSQt FHQD GOH ERGX $  WRKRWR XVQHVHQt 6MHGQiQt SUiYD RGVWRXSHQt RG VPORXY\
Y SĜtSDGČ åH ÒVWHFNê NUDM QH]DKiMt UHDOL]DFL SOiQRYDQp LQYHVWLþQt DNFH Ä,,SĜLYDGČþ
NSUĤP\VORYp]yQČ3URVP\N\,,þiVW³QHMSR]GČMLGROHWRGX]DYĜHQtNXSQtVPORXY\MHMtPå
SĜHGPČWHPMHQiNXS QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtVFKYiOHQêYERGX$ 
B)si vyhrazuje
GOHXVW]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
UR]KRGQXWtR]Ĝt]HQtVOXåHEQRVWLLQåHQêUVNpVtWČGOHERGX& WRKRWRXVQHVHQt
C)rozhoduje
R]Ĝt]HQtVOXåHEQRVWLXåtYiQtQHPRYLWêFKYČFt SĜHGPČWSĜHYRGX DWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX ]DVWDYČQi SORFKD D QiGYRĜt
SR]HPHN MH ]DWtåHQ SĜHGNXSQtP SUiYHP SRGOH   ]iNRQD þ  6E YH SURVSČFK
ÒVWHFNpKRNUDMH 
VWDYEDJDUiåEH]þSþHXPtVWČQiQDSR]HPNXSþ
REHF/LWRPČĜLFHN~/LWRPČĜLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM.DWDVWUiOQtKRSUDFRYLãWČ/LWRPČĜLFH
3RYLQQêÒVWHFNêNUDMVHVtGOHP9HONi+UDGHEQtÒVWtQDG/DEHP
,ý
2SUiYQČQê

6OXåHEQRVWYêOXþQpKRDEH]SODWQpKRSUiYDXåtYiQtSĜHGPČWXSĜHYRGXVHYãHPLMHKRVRXþiVWPL
D SĜtVOXãHQVWYtP SURGiYDMtFtP RSUiYQČQêP  D WR QD GREX XUþLWRX GRGRE\ GHPROLFH VWDYE\
EH] þSþH ± JDUiåH NWHUi MH XPtVWČQD QD SR]HPNX Sþ  Y N~ /LWRPČĜLFH NH NWHUp
QHGRMGHGĜtYHQHåGRMGHNY\EXGRYiQtQRYpKRJDUiåRYpKRVWiQtSRSVDQpKRYERGX$ WRKRWR
XVQHVHQt
D)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH QiNXS QDE\Wt  QHPRYLWêFK YČFt VFKYiOHQê Y ERGX $  D ]Ĝt]HQt VOXåHEQRVWL
VFKYiOHQpYERGČ& WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKR
NUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:
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proti:

0

zdržel se:
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Usnesení č. 103/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRQiNXSX QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMH
RGPČVWD/LWRPČĜLFHVHVtGOHP0tURYpQiPČVWt/LWRPČĜLFH36ý,ý
WR


SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH Y]QLNOê]SR]HPNĤSþGtOÄD³RYêPČĜHPSþ
GtO ÄF³ R YêPČĜH  P D Sþ  GtO ÄE³ R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP þ
]HGQHSR]HPN\SþDSþMVRX]DWtåHQ\YČFQêP
EĜHPHQHPGOHDNWXiOQtKRYêSLVX].1 
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQt NRPXQLNDFH RGGČOHQê ] SR]HPNX S þ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP
SOiQHPþ]HGQH 
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQt NRPXQLNDFH RGGČOHQê ] SR]HPNX S þ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP
SOiQHP þ  ]H GQH    SR]HPHN Sþ  MH ]DWtåHQ SĜHGNXSQtP
SUiYHPSRGOH]iNRQDþ6EYHSURVSČFKÒVWHFNpKRNUDMH 
REHF /LWRPČĜLFH N~ /LWRPČĜLFH ]DSVDQêFK QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê
NUDM .DWDVWUiOQtKR SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH ]D NXSQt FHQX .þ  '3+ YH YêãL 
.þPGOH=3þ]HGQH 
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHQiNXS QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtVFKYiOHQêYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:
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Usnesení č. 104/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRQiNXSX QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMH
RGPČVWD/LWRPČĜLFHVHVtGOHP0tURYpQiPČVWt/LWRPČĜLFH36ý,ý
WR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNX]DVWDYČQiSORFKDDQiGYRĜt
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNX]DVWDYČQiSORFKDDQiGYRĜt
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX ]DKUDGD YãHFKQ\ SR]HPN\ MVRX
]DWtåHQ\ SĜHGNXSQtP SUiYHP SRGOH   ]iNRQD þ  6E YH SURVSČFK ÒVWHFNpKR
NUDMH 
REHF /LWRPČĜLFH N~ /LWRPČĜLFH ]DSVDQêFK QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê
NUDM .DWDVWUiOQtKR SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH ]D NXSQt FHQX .þ  '3+ YH YêãL 
.þPGOH=3þ]HGQH 
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHQiNXS QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtVFKYiOHQêYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ



Hlasování:

pro:
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proti:

0
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Usnesení č. 105/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R QiNXSX QDE\Wt  QHPRYLWêFK YČFt GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG
DWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX ]DVWDYČQi SORFKD D QiGYRĜt
SR]HPHN MH ]DWtåHQ SĜHGNXSQtP SUiYHP SRGOH   ]iNRQD þ  6E YH SURVSČFK
ÒVWHFNpKRNUDMH 
VWDYEDJDUiåþHþiVWREFH3ĜHGPČVWtXPtVWČQiQDSR]HPNXSþ
REHF/LWRPČĜLFHN~/LWRPČĜLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM.DWDVWUiOQtKRSUDFRYLãWČ/LWRPČĜLFH]DNXSQtFHQX.þ .þGOH=3
þ]HGQH DGiOH]Ĝt]HQt]iYD]NXYêVWDYE\QiKUDGQtFKJDUiåRYêFK
VWiQtYUiPFLVWDYE\Ä,,SĜLYDGČþNSUĤP\VORYp]yQČ3URVP\N\,,þiVW³YþHWQČGRKRG\R
WRP åH PH]L VPOXYQtPL VWUDQDPL EXGH Y EXGRXFQX SR SĜHGFKR]tP RGVRXKODVHQt Y =Ò.
X]DYĜHQDNXSQtVPORXYDMHMtPåSĜHGPČWHPEXGHMHGQRWDNWRQRYČ]EXGRYDQpJDUiåRYpVWiQt
YþHWQČVSROXYODVWQLFNpKRSRGtOXQDSR]HPNXQDNWHUpPEXGHSRVWDYHQRDWR]DNXSQtFHQX
NWHUi EXGH RGKDGQXWD ]QDOHFNêP SRVXGNHP MDNR FHQD REY\NOi DYãDN QH Y\ããt QHå MDNi MH
VMHGQDQi NXSQt FHQD GOH ERGX $  WRKRWR XVQHVHQt 6MHGQiQt SUiYD RGVWRXSHQt RG VPORXY\
Y SĜtSDGČ åH ÒVWHFNê NUDM QH]DKiMt UHDOL]DFL SOiQRYDQp LQYHVWLþQt DNFH Ä,,SĜLYDGČþ
NSUĤP\VORYp]yQČ3URVP\N\,,þiVW³QHMSR]GČMLGROHWRGX]DYĜHQtNXSQtVPORXY\MHMtPå
SĜHGPČWHPMHQiNXS QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtVFKYiOHQêYERGX$ 
B)si vyhrazuje
GOHXVW]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
UR]KRGQXWtR]Ĝt]HQtVOXåHEQRVWLLQåHQêUVNpVtWČGOHERGX& WRKRWRXVQHVHQt
C)rozhoduje
R]Ĝt]HQtVOXåHEQRVWLXåtYiQtQHPRYLWêFKYČFt SĜHGPČWSĜHYRGX DWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX ]DVWDYČQi SORFKD D QiGYRĜt
SR]HPHN MH ]DWtåHQ SĜHGNXSQtP SUiYHP SRGOH   ]iNRQD þ  6E YH SURVSČFK
ÒVWHFNpKRNUDMH 
VWDYEDJDUiåþHþiVWREFH3ĜHGPČVWtXPtVWČQiQDSR]HPNXSþ
REHF/LWRPČĜLFHN~/LWRPČĜLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM.DWDVWUiOQtKRSUDFRYLãWČ/LWRPČĜLFH
3RYLQQêÒVWHFNêNUDMVHVtGOHP9HONi+UDGHEQtÒVWtQDG/DEHP
,ý
2SUiYQČQê

6OXåHEQRVWYêOXþQpKRDEH]SODWQpKRSUiYDXåtYiQtSĜHGPČWXSĜHYRGXVHYãHPLMHKRVRXþiVWPL
DSĜtVOXãHQVWYtPSURGiYDMtFtPL RSUiYQČQêPL DWRQDGREXXUþLWRXGRGRE\GHPROLFHVWDYE\
JDUiåH þH  NWHUi MH XPtVWČQD QD SR]HPNX Sþ  Y N~ /LWRPČĜLFH NH NWHUp
QHGRMGHGĜtYHQHåGRMGHNY\EXGRYiQtQRYpKRJDUiåRYpKRVWiQtSRSVDQpKRYERGX$ WRKRWR


XVQHVHQt
D)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH QiNXS QDE\Wt  QHPRYLWêFK YČFt VFKYiOHQê Y ERGX $  D ]Ĝt]HQt VOXåHEQRVWL
VFKYiOHQpYERGČ& WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKR
NUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

33
Usnesení č. 106/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R QiNXSX QDE\Wt  QHPRYLWêFK YČFt GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG
DWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX ]DVWDYČQi SORFKD D QiGYRĜt
SR]HPHN MH ]DWtåHQ SĜHGNXSQtP SUiYHP SRGOH   ]iNRQD þ  6E YH SURVSČFK
ÒVWHFNpKRNUDMH 
VWDYEDJDUiåEH]þSþHXPtVWČQiQDSR]HPNXSþ
REHF/LWRPČĜLFHN~/LWRPČĜLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM.DWDVWUiOQtKRSUDFRYLãWČ/LWRPČĜLFH]DNXSQtFHQX.þ .þGOH=3
þ  ]H GQH     D GiOH ]Ĝt]HQt ]iYD]NX YêVWDYE\ QiKUDGQtFK
JDUiåRYêFK VWiQt Y UiPFL VWDYE\ Ä,,SĜLYDGČþ N SUĤP\VORYp ]yQČ 3URVP\N\,,þiVW³
YþHWQČ GRKRG\ R WRP åH PH]L VPOXYQtPL VWUDQDPL EXGH Y EXGRXFQX SR SĜHGFKR]tP
RGVRXKODVHQt Y =Ò. X]DYĜHQD NXSQt VPORXYD MHMtPå SĜHGPČWHP EXGH MHGQR WDNWR QRYČ
]EXGRYDQp JDUiåRYp VWiQt YþHWQČ VSROXYODVWQLFNpKR SRGtOX QD SR]HPNX QD NWHUpP EXGH
SRVWDYHQRDWR]DNXSQtFHQXNWHUiEXGHRGKDGQXWD]QDOHFNêPSRVXGNHPMDNRFHQDREY\NOi
DYãDNQHY\ããtQHåMDNiMHVMHGQDQiNXSQtFHQDGOHERGX$ WRKRWRXVQHVHQt6MHGQiQtSUiYD
RGVWRXSHQt RG VPORXY\ Y SĜtSDGČ åH ÒVWHFNê NUDM QH]DKiMt UHDOL]DFL SOiQRYDQp LQYHVWLþQt
DNFHÄ,,SĜLYDGČþNSUĤP\VORYp]yQČ3URVP\N\,,þiVW³QHMSR]GČMLGROHWRGX]DYĜHQt
NXSQtVPORXY\MHMtPåSĜHGPČWHPMHQiNXS QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtVFKYiOHQêYERGX$ 
B)si vyhrazuje
GOHXVW]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
UR]KRGQXWtR]Ĝt]HQtVOXåHEQRVWLLQåHQêUVNpVtWČGOHERGX& WRKRWRXVQHVHQt
C)rozhoduje
R]Ĝt]HQtVOXåHEQRVWLXåtYiQtQHPRYLWêFKYČFt SĜHGPČWSĜHYRGX DWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX ]DVWDYČQi SORFKD D QiGYRĜt
SR]HPHN MH ]DWtåHQ SĜHGNXSQtP SUiYHP SRGOH   ]iNRQD þ  6E YH SURVSČFK
ÒVWHFNpKRNUDMH 
VWDYEDJDUiåEH]þSþHXPtVWČQiQDSR]HPNXSþ
REHF/LWRPČĜLFHN~/LWRPČĜLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM.DWDVWUiOQtKRSUDFRYLãWČ/LWRPČĜLFH
3RYLQQêÒVWHFNêNUDMVHVtGOHP9HONi+UDGHEQtÒVWtQDG/DEHP
,ý


2SUiYQČQê

6OXåHEQRVWYêOXþQpKRDEH]SODWQpKRSUiYDXåtYiQtSĜHGPČWXSĜHYRGXVHYãHPLMHKRVRXþiVWPL
D SĜtVOXãHQVWYtP SURGiYDMtFtP RSUiYQČQêP  D WR QD GREX XUþLWRX GRGRE\ GHPROLFH VWDYE\
EH] þSþH ± JDUiåH NWHUi MH XPtVWČQD QD SR]HPNX Sþ  Y N~ /LWRPČĜLFH NH NWHUp
QHGRMGHGĜtYHQHåGRMGHNY\EXGRYiQtQRYpKRJDUiåRYpKRVWiQtSRSVDQpKRYERGX$ WRKRWR
XVQHVHQt
D)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH QiNXS QDE\Wt  QHPRYLWêFK YČFt VFKYiOHQê Y ERGX $  D ]Ĝt]HQt VOXåHEQRVWL
VFKYiOHQpYERGČ& WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKR
NUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

34
Usnesení č. 107/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRQiNXSX QDE\Wt QHPRYLWpYČFLGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHRGětPVNRNDWROLFNp
IDUQRVWL±DUFLGČNDQVWYt%tOLQDVHVtGOHP1D=iPNX36ý%tOLQD,ý
DWR
 SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
REHF %tOLQD N~ %tOLQD ]DSVDQp QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 7HSOLFH SUR ÒVWHFNê NUDM ]D FHONRYRX NXSQt FHQX  .þ 
.þP YL] GĤYRGRYi ]SUiYD  D SĜHGiQt XYHGHQp QHPRYLWp YČFL N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp
RUJDQL]DFL 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMHVH VtGOHP 5XVNi   'XEt ,ý

B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMH QiNXS SĜHYRG  QHPRYLWpYČFLXYHGHQpYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

35
Usnesení č. 108/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
zrušuje


zdržel se:

1

Návrh byl přijat

XVQHVHQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=]HGQH
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 109/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
zrušuje
XVQHVHQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=]HGQH
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

37
Usnesení č. 110/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
zrušuje
XVQHVHQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=]HGQH
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 111/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
mění
þiVWXVQHVHQtþ==DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMH]HGQHWDNWR
UXãtVHWH[W
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD SR]HPHNE\ORGGČOHQ]
SSþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP SUR UR]GČOHQt SR]HPNX þ
]HGQH
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

39
Usnesení č. 112/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje


zdržel se:

1

Návrh byl přijat

RX]DYĜHQt6PORXY\RY\SRĜiGiQtQČNWHUêFKSUiYDSRYLQQRVWtVRXYLVHMtFtFKVUHDOL]DFtVWDYE\
Ä' 3DQHQVNê 7êQHF ± ]NDSDFLWQČQt REFKYDWX³ PH]L ÒVWHFNêP NUDMHP D VSROHþQRVWt
ěHGLWHOVWYt VLOQLF D GiOQLF ý5 VH VtGOHP 1D 3DQNUiFL  3UDKD  36ý   ,ý
GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW VPORXYX R Y\SRĜiGiQt
QČNWHUêFK SUiY D SRYLQQRVWt GOH ERGX$  WRKRWR XVQHVHQt N SRGSLVX 2OGĜLFKX %XEHQtþNRYL
KHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

40
Usnesení č. 113/9Z/2017
17.1 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
mění
XVQHVHQtþ==DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMH]HGQHWDNWR
 SR]HPHN E\O RGGČOHQ ] S S þ  R YêPČĜH  P GOH JHRPHWULFNpKR SOiQX SUR
UR]GČOHQtSR]HPNXþ]HGQH
VHUXãtDQDKUD]XMHVH
 SR]HPHN E\O RGGČOHQ ] S S þ  R YêPČĜH  P GOH JHRPHWULFNpKR SOiQX SUR
UR]GČOHQtSR]HPNXþ]HGQH
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 114/9Z/2017
18.1 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu
Labe aréna Štětí – etapa I.
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP F  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRX]DYĜHQtGRGDWNXþNHVPORXYČRSRVN\WQXWtLQYHVWLþQtGRWDFHþ60/
]H GQH  V SĜtMHPFHP /DEH DUpQD ]V ,ý  GOH SĜtORK\ þ  SĜHGORåHQpKR
PDWHULiOX
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQRYL 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH ]DEH]SHþLW YHãNHUp SRWĜHEQp ~NRQ\
NUHDOL]DFLERGX$ WRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

48

proti:

0



zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 115/9Z/2017
18.2 Projednání investičních záměrů s výdaji nad 50 mil. Kč
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
R VFKYiOHQt SĜHGORåHQpKR LQYHVWLþQtKR ]iPČUX QD DNFL Ä2EODVWQt PX]HXP Y 'ČþtQČ 
9DUQVGRUIVWDYHEQt~SUDY\PX]HD³GOHSĜtORK\þSĜHGORåHQpKRPDWHULiOX
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 116/9Z/2017
18.2 Projednání investičních záměrů s výdaji nad 50 mil. Kč
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
R VFKYiOHQt SĜHGORåHQpKR LQYHVWLþQtKR ]iPČUX QD DNFL Ä6WĜHGQt ãNROD WHFKQLFNi 0RVW 
UHNRQVWUXNFH REMHNWX ãDWHQ QD GtOQ\ SUDNWLFNpKR Y\XþRYiQt³ GOH SĜtORK\ þ  SĜHGORåHQpKR
PDWHULiOX
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 117/9Z/2017
20.1 Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Ústeckého kraje na rok 2018
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
3OiQSUiFH9êERUXSURYêFKRYXY]GČOiYiQtD]DPČVWQDQRVW=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHQD
URNGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 118/9Z/2017
20.2 Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2018
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
3OiQSUiFH.RQWUROQtKRYêERUX=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHQDURN
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 119/9Z/2017
20.3 Vyhodnocení činnosti Výboru pro zdravotnictví ZÚK za rok 2017
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt


bere na vědomí
SĜHGORåHQRX ]SUiYX R þLQQRVWL 9êERUX SUR ]GUDYRWQLFWYt =Ò. ]D URN  GOH SĜtORK\ 
WRKRWRPDWHULiOX
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 120/9Z/2017
20.4 Návrh plánu práce vč. kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva
Ústeckého kraje na 1. pol. roku 2018
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
SOiQSUiFHYþHWQČNRQWUROQtþLQQRVWL)LQDQþQtKRYêERUX=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHQD
SROROHWtURNXGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 121/9Z/2017
20.5 Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova - zápisy ze zasedání
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
bere na vědomí
]iSLV\]D]DVHGiQt9êERUXSURåLYRWQtSURVWĜHGt]HPČGČOVWYtDUR]YRMYHQNRYD
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Seznam příloh:
ERGSULORKDSGI

NXVQHVHQtþ =

ERGSULORKDSGI

NXVQHVHQtþ =



6PORXYDRUH]HUYDFLSR]HPNĤD
VPORXYDRX]DYĜHQtEXGRXFtNXSQt
VPORXY\
0HPRUDQGXPRVSROXSUiFLPH]L
ÒVWHFNêPNUDMHP ýHVNi
UHSXEOLND D$XWRQRPQtREODVWt
9RMYRGLQD 6UEVNiUHSXEOLND

ERGSULORKDSGI

NXVQHVHQtþ =

ERGSULORKDSGI

NXVQHVHQtþ =

ERGSULORKDSGI
ERGSULORKDSGI
ERGSULORKDSGI
ERGSĜtORKDSGI
ERGSULORKDSGI

NXVQHVHQtþ
NXVQHVHQtþ
NXVQHVHQtþ
NXVQHVHQtþ
NXVQHVHQtþ

ERGSULORKDSGI
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ERGSULORKDSGI

NXVQHVHQtþ =

ERGSULORKDSGI

NXVQHVHQtþ =

ERGSULORKDSGI
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ERGSULORKDSGI
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%RGSULORKDSGI

NXVQHVHQtþ =

ERGSULORKDSGI

NXVQHVHQtþ =

ERGSULORKDSGI

NXVQHVHQtþ =

ERGSULORKDSGI

NXVQHVHQtþ =

=
=
=
=
=



'RWDþQtSURJUDPÄ3URJUDP
QDSRGSRUXQRYpWHFKQLN\
YêVWDYE\SRåiUQtFK]EURMQLFSUR
MHGQRWN\6'+DSRGSRUXVSRONĤD
YHĜHMQČSURVSČãQêFKRUJDQL]DFt
SĤVREtFtFKQDSROLSRåiUQt
RFKUDQ\RFKUDQ\RE\YDWHOVWYDD
RVWDWQtFKVORåHN,=6GOH]iNRQDþ
6ERLQWHJURYDQpP
]iFKUDQQpPV\VWpPXDR]PČQČ
QČNWHUêFK]iNRQĤYH]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ]UR]SRþWX
ÒVWHFNpKRNUDMH³
9]RUYHĜHMQRSUiYQtVPORXY\R
SRVN\WQXWtLQYHVWLþQtQHLQYHVWLþQt
GRWDFH
9]RURYiVPORXYD
'DURYDFtVPORXYDSUR.ě+=6
'DURYDFtVPORXYDSUR.ě3ý5
6PORXYDR~YČUX
5R]SRþHWÒVWHFNpKRNUDMHQDURN

7UDQVIHU\REHFQtPãNROiPQD
SĜtPpQiNODG\QDY]GČOiYiQtQD
URN
9\KRGQRFHQtåiGRVWtRGRWDFH
RSUDYD
3ĜHKOHGSRGSRĜHQêFKVXEMHNWĤ
YþHWQČYêãHSĜL]QDQpGRWDFH
9]RU'RGDWNXNH6PORXYČR
SRVN\WQXWtQHLQYHVWLþQtGRWDFHQD
SRGSRUXVRFLiOQtFKVOXåHE
9]RU'RGDWNXN3RYČĜHQt
ÒVWHFNpKRNUDMH
'RWDþQtSURJUDPÄ3RGSRUD
VRFLiOQtFKVOXåHEYUiPFLSURMHNWX
326268.³
$NþQtSOiQUR]YRMHVRFLiOQtFK
VOXåHEYÒVWHFNpPNUDMLQDURN

=iNODGQtVtĢVRFLiOQtFKVOXåHE
ÒVWHFNpKRNUDMHQDREGREt
±
5R]YRMRYiVtĢVRFLiOQtFKVOXåHE
ÒVWHFNpKRNUDMHSODWQiRG


ERGSULORKDSGI

NXVQHVHQtþ =

ERGSULORKDSGI

NXVQHVHQtþ =

ERGSULORKDSGI
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ERGSULORKDSGI

NXVQHVHQtþ =

ERGSULORKDSGI
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%RGSULORKDSGI
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ERGSULORKDSGI

NXVQHVHQtþ =

ERGSULORKDSGI

NXVQHVHQtþ =

ERGSULORKDSGI

NXVQHVHQtþ =

ERGSULORKDSGI

NXVQHVHQtþ =



3ĜHKOHGåiGRVWtY]WDKXMtFtFKVHN
VtWtPVRFLiOQtFKVOXåHEÒVWHFNpKR
NUDMH =iNODGQtD5R]YRMRYiVtĢ
NUDMH
3ĜHKOHGPRQLWRULQJXVRFLiOQtFK
VOXåHE
1iYUKRGERUQpSUDFRYQtVNXSLQ\
RGERUXVRFLiOQtFKYČFtQD
VFKYiOHQtþLQHVFKYiOHQt
REGUåHQêFKåiGRVWt
0HWRGLND]DMLãWČQtVtWČVRFLiOQtFK
VOXåHEÒVWHFNpKRNUDMH
6RFLiOQtVOXåE\QH]DĜD]HQpGR
=iNODGQtVtWČVRFLiOQtFKVOXåHE
ÒVWHFNpKRNUDMHQDREGREt

9]RU3RGPtQČQpKRSRYČĜHQtþ
«N]DMLãWČQtGRVWXSQRVWL
SRVN\WRYiQtVRFLiOQtFKVOXåHE
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SMLOUVA O REZERVACI POZEMKŮ
A
SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY
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(Pozemky v k.ú. Bitozeves, Tatinná)
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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:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
(„Kraj“)
a
2.

Data centre Triangle a.s.
Sídlo: Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4
Zastoupený: JUDr. Martinem Janouškem, statutárním ředitelem
Kontaktní osoba: Ditto
E-mail/telefon:
IČ (RČ): 056 97 484
DIČ: CZ05697484
Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
22155. 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 Pozemky k prodeji a
Předmět rezervace za účelem realizace Projektu, a to na základě Kupní
smlouvy; a
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(c)

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

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

2.

VYMEZENÍ A VÝKLAD POJMŮ

2.1

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

Geometrický plán

znamená geometrický plán č. 175-451/2015, vypracovaný dne
15. 1. 2016, schválený Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Žatec, dne 15. 1. 2016, a dále
geometrický plán č. 295-451/2015, vypracovaný dne 14. 1. 2016,
schválený Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Žatec, dne 14. 1. 2016, které tvoří Přílohu č. 3 této
Smlouvy, a kterými budou vymezeny Pozemky k prodeji;

Projekt

znamená výstavbu a následné provozování data centra, jehož
alespoň část bude splňovat specifikaci „Tier 4“ data centra, na
Pozemcích k prodeji podle bližší, technické a jiné, specifikace
(investičního záměru), která tvoří Přílohu 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 Data centre Triangle a.s., IČO 05697484, 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 vlastník 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
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Smlouvy, zejména povinnost uzavřít za splnění sjednaných
podmínek výlučně se Zájemcem Kupní smlouvu
Pozemky / Pozemky znamená následující pozemky:
k prodeji
1. pozemková parcela č. 476/1, k.ú. Bitozeves o celkové
výměře 82 097 m2, která vznikne oddělením ze současného
p.p.č. 476/1 dle Geometrického plánu;
2. pozemková parcela č. 476/4, k.ú. Bitozeves, o celkové
výměře 32 338 m2;
3. pozemková parcela č. 476/3, k.ú. Bitozeves, o celkové
výměře 21 279 m2;
4. pozemková parcela č. 476/2, k.ú. Bitozeves, o celkové
výměře 27 193 m2, která vznikne oddělením ze současného
p.p.č. 476/2 dle Geometrického plánu;
5. pozemková parcela č. 467/3, k.ú. Bitozeves o celkové
výměře 433 m2, která vznikne oddělením ze současného
p.p.č. 467/1 dle Geometrického plánu;
6. pozemková parcela č. 476/9, k.ú. Bitozeves, o celkové
výměře 1 771 m2;
7. pozemková parcela č. 476/5, k.ú. Bitozeves, o celkové
výměře 4 709 m2;
8. pozemková parcela č. 476/8, k.ú. Bitozeves, o celkové
výměře 359 m2;
9. pozemková parcela č. 476/7, k.ú. Bitozeves, o celkové
výměře 22 537 m2, která vznikne oddělením ze současného
p.p.č. 476/7 dle Geometrického plánu;
10. pozemková parcela č. 623/248, k.ú. Bitozeves, o celkové
výměře 319 m2, která vznikne oddělením ze současného
p.p.č. 623/38 dle Geometrického plánu;
11. pozemková parcela č. 1120/11, k.ú. Bitozeves, o celkové
výměře 4 382 m2, která vznikne oddělením ze současného
p.p.č. 1120/1 dle Geometrického plánu;
12. pozemková parcela č. 476/6, k.ú. Bitozeves, o celkové
výměře 19 213 m2, která vznikne oddělením ze současného
p.p.č. 476/6 dle Geometrického plánu;
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13. pozemková parcela č. 623/211, k.ú. Bitozeves, o celkové
výměře 14 972 m2, která vznikne sloučením části dílu
„f“ p.p.č. 623/211, p.p.č. 623/179, p.p.č. 623/180, p.p.č.
623/181, p.p.č. 623/182, dílu „g“ p.p.č. 623/183, dílu
„h“ p.p.č. 623/213, p.p.č. 623/235 a dílu „i“ p.p.č. 623/236
dle Geometrického plánu;
14. pozemková parcela č. 623/249, k.ú. Bitozeves, o celkové
výměře 78 m2, která vznikne oddělením ze současného
p.p.č. 623/233 dle Geometrického plánu;
15. pozemková parcela č. 554/20, k.ú. Tatinná, o celkové
výměře 24 792 m2, která vznikne oddělením ze současného
p.p.č. 554/20 dle Geometrického plánu;
16. pozemková parcela č. 556/5, k.ú. Tatinná, o celkové
výměře 56 300 m2, která vznikne oddělením ze současného
p.p.č. 556 dle Geometrického plánu;
17. pozemková parcela č. 559/1, k.ú. Tatinná, o celkové
výměře 47 436 m2;
18. pozemková parcela č. 560/3, k.ú. Tatinná, o celkové
výměře 149 m2, která vznikne oddělením z p.p.č. 560 dle
Geometrického plánu;
19. pozemková parcela č. 561/1, k.ú. Tatinná, o celkové
výměře 40 540 m2, která vznikne oddělením ze současného
p.p.č. 561/1 dle Geometrického plánu;
20. pozemková parcela č. 562/2, k.ú. Tatinná, o celkové
výměře 336 m2, která vznikne oddělením ze současného
p.p.č. 562 dle Geometrického plánu;

přičemž shora označené Pozemky jsou ke dni podpisu této
Smlouvy ve vlastnictví Kraje a nacházejí se ve Strategické
průmyslové zóně (SPZ) Triangle, 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 281 pro
katastrální území Bitozeves, obec Bitozeves, a na listu vlastnictví
číslo 104 pro katastrální území Tatinná, obec Bitozeves, dle
výpisů z katastru nemovitostí, jejichž kopie tvoří Přílohu č. 3 této
Smlouvy; resp. jde o jejich části oddělené příslušným
Geometrickým plánem tak, jak jsou označeny jako Pozemky pod
pořadovým číslem 1 až 20;
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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, a to nikoliv
datového centra samotného, ale rovněž také k realizaci
energetického zdroje a všech dalších nezbytných součástí pro
provozování datového centra, 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

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;

Smlouva

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;

Rozhodnutí

Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo
222D232000044 včetně Závazných podmínek Rozhodnutí
uvedené v příloze č. 5 Smlouvy;

SPZ
Triangle, Příspěvková organizace Kraje zajišťující správu Strategické
příspěvková
průmyslové zóny (SPZ) Triangle, IČO: 712 95 011, DIČ
organizace
CZ71295011, se sídlem Velká hradební 3118/48, Ústí nad
Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp.
zn. Pr 990;
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3.

PŘEDMĚT A ÚČEL REZERVACE

3.1

Zájemce má na Pozemcích k prodeji zájem vybudovat a následně provozovat
Projekt, Kraji je tento záměr znám a tímto s jeho realizací Zájemcem vyjadřuje
souhlas. Kraj se tímto zavazuje rezervovat ve prospěch Zájemce Předmět rezervace,
tedy zavazuje se nepřevést Předmět rezervace v průběhu trvání této Smlouvy na
jinou osobu než na Zájemce, 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 Rozhodnutím
o poskytnutí dotace identifikační číslo 222D232000044 včetně Závazných
podmínek Rozhodnutí a zavazuje se respektovat zvláštní užívání a postupy
plynoucí z tohoto Rozhodnutí 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 Rozhodnutí.

4.

REZERVAČNÍ POPLATEK

4.1

Zájemce se zavazuje za Rezervaci Předmětu rezervace uhradit Kraji Rezervační
poplatek ve výši 1,- Kč / m2 / rok, tedy celkovou částku ve výši 401.233,- Kč (slovy:
čtyři sta jedna tisíc a dvě stě třicet tři 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 uvedený
v záhlaví této Smlouvy. Rezervační poplatek pro příslušný půlrok (tj. období od
7

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. Zájemce uhradí příslušnou část
Rezervačního poplatku na základě řádné faktury vystavené Krajem, jejíž datum
splatnosti bude nejméně 30 dní od vystavení takovéto faktury.

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. Nespornost nerealizace
Projektu podle předchozí věty bude dána pouze tehdy, jestliže strany podepíší
souhlasné prohlášení, že souhlasí a jsou srozuměny s tím, 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, že vyvine veškeré možné úsilí, které na něm lze spravedlivě
požadovat, aby získal veškerá rozhodnutí a povolení umožňující realizaci Projektu,
zejména Rozhodnutí o umístění stavby a Stavební povolení. Kraj se zavazuje
poskytnout Zájemci k tomuto rozumně požadovanou součinnost, jejímuž
poskytnutí nebudou bránit právní předpisy.

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 Rozhodnutí.

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.
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5.7

Zájemce si je vědom, že část Předmětu rezervace je součástí zemědělského půdního
fondu a že při realizaci Projektu bude muset Zájemce uhradit finanční prostředky
za vynětí.

6.

POSTOUPENÍ TÉTO SMLOUVY ZÁJEMCEM

6.1

(a) Zájemce je oprávněn s předchozím souhlasem Kraje postoupit veškerá práva
a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu. Pro účel udělení souhlasu Zájemce
písemně sdělí Kraji identifikaci zamýšleného nabyvatele těchto práv a povinností
(„Nabyvatel“) a Kraj se v případě udělení souhlasu dle předchozí věty zavazuje
podepsat třístrannou smlouvu o převodu práv a povinností z této Smlouvy
se Zájemcem a Nabyvatelem, případně dohodu o ukončení Rezervace dle této
Smlouvy a uzavřít novou smlouvu o Rezervaci s Nabyvatelem, přičemž podmínky
takové nové smlouvy budou identické jako podmínky sjednané v této Smlouvě.
Kraj se zavazuje, že udělení souhlasu podle tohoto odstavce a podpis výše uvedené
smlouvy o převodu práv a povinností z této Smlouvy bezdůvodně Zájemci
neodepře. 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.
(b) Kraj tímto souhlasí s tím, že Zájemce je oprávněn bez jakéhokoli dalšího
souhlasu Kraje (výjimka z ustanovení podle předchozího písmene) postoupit
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu, ve které Zájemce vlastní
nejméně 50,1% obchodní podíl. Takovou třetí osobou bude zejména partner
Zájemce, který se bude na Projektu podílet formou jeho financování, technické části,
atp. Zároveň se strany dohodly, že takovéto postoupení bez souhlasu Kraje musí
být v souladu s investičním záměrem.

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 Rozhodnutí; a

(b)

třístranná smlouva zamýšlená článkem 6.1 (a) 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 4 vyhotoveních s platností originálu.
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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, a to na náklady Kraje.

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 jejího znění 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 (1) 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 Kupní smlouvě - 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;

(b)

předání úředně ověřeného stejnopisu aktuálního Geometrického plánu
Zájemci ze strany Kraje;
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(c)

potvrzení Zájemce, že na základě jeho zkoumání během Rezervace, dospěl
Zájemce k přesvědčení, že může realizovat na Pozemcích k prodeji Projekt
v celém jeho rozsahu;

(d)

Prodávající prokáže Zájemci, že vyvinul maximální možné úsilí, které po
něm lze požadovat, aby doložil prohlášení Státního pozemkového úřadu, či
jiného oprávněného subjektu, že Česká republika, či jiný oprávněný subjekt,
nevyužije v případě převodu Pozemků na Zájemce své předkupní právo; a

(e)

skutečnost, že na Pozemcích nevázne žádné zástavní ani předkupní právo.

(dále jen jako „Podmínky“).
(f)

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. 12. 2020;
nebo
(ii) Podmínka dle čl. 8.4 písm. (b) nebude splněna do 31. 12. 2017;
(iii) Podmínka dle čl. 8.4 písm. (c) nebude splněna do 31. 12. 2018;
(iv) Podmínka dle čl. 8.4 písm. (d) nebude splněna do 28. 2. 2018; a
(v) Podmínka dle čl. 8.4 písm. (e) nebude splněna do 28. 2. 2018.

Nebudou-li Podmínky podle čl. 8.4 písm. (a) až (d) splněny ve výše uvedených
lhůtách z důvodů na straně Kraje, zavazuje se Kraj zaplatit Zájemci smluvní pokutu
ve výši a za podmínek dle čl. 12. 2 níže. Právo Zájemce na náhradu škody tím není
dotčeno. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany konstatují, že se jedná
pouze o samostatnou působnost Kraje, tedy prohlášení, záruky a závazky uvedené
v této Smlouvě a souvisejících dokumentech. Smluvní pokutou tedy není zajištěna
činnost Kraje v přenesené působnosti.
(g)

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

(h)

V případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty pro uzavření Kupní smlouvy
dle písm. (g) 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. (g) výše z důvodu na straně Zájemce,
použije se přiměřeně článek 9.2 písm. (a) této Smlouvy.
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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 jednoho (1) roku od účinnosti Smlouvy
žádost o vydání Rozhodnutí o umístění stavby na příslušný stavební úřad, a to dnem
uplynutí uvedené jednoleté lhůty. Výše uvedená lhůta se prodlužuje vždy o další
1 rok tehdy, jestliže Zájemce prokáže Kraji, že činí nezbytné kroky k tomu, aby
mohl žádost o vydání Rozhodnutí o umístění stavby podat. Zájemce může Kraji
prokázat svou činnost podle předchozí věty například tím, že doloží korespondenci
s poskytovateli energií a dalších subjektů, jejichž součinnost či souhlasy potřebuje
pro vydání Rozhodnutí o umístění stavby. Celková lhůta pro podání žádosti o
vydání Rozhodnutí o umístění stavby nesmí být delší než 3 roky od účinnosti této
Smlouvy. Platnost této Smlouvy skončí však vždy nejpozději uplynutím čtyř 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 čtyř 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
s přípravou a uzavíráním této Smlouvy.
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 3 měsíců následujících po měsíci, ve kterém skončila platnost
Smlouvy, je Kraj oprávněn uvést Předmět rezervace do původního stavu
a přeúčtovat Zájemci veškeré oprávněně a účelně vynaložené 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.
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(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(g) 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, upravit její obsah či
upravit délku jejího trvání, vzájemnou písemnou dohodou.

9.4

Kraj je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s dvouměsíční
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 ohledně dodatečného tříměsíčního období a
důsledků jeho uplynutí užije obdobně. Zájemce je dále oprávněn tuto Smlouvu
vypovědět písemnou výpovědí s jednotýdenní výpovědní dobou v případě, že
podmínka podle čl. 8.4(e) nebude splněna do 28. 2. 2018.
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9.6

Zájemce má dále právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoli důvodu, kromě výše
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) 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

Smluvní strany sjednávají, že při skončení platnosti této smlouvy podle článku 9.2
až 9.7 této Smlouvy, zaniká současně s platností této Smlouvy i platnost smlouvy
o uzavření budoucí Kupní smlouvy dle části 8. této Smlouvy.

9.9

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, či osoba,
na kterou převede práva a povinnosti z této Smlouvy v souladu se Smlouvou,
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 její části) za úplatu či bezúplatně na žádnou třetí
osobu a bez předchozího písemného souhlasu Zájemce nezatížit Předmět
rezervace žádnými dluhy, věcnými, předkupními, nájemními ani jinými
právy třetích osob; porušením tohoto závazku není svěření Pozemků
k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené Krajem, SPZ Triangle,
příspěvková organizace;

(b)

poskytnout na požádání Zájemci veškerou rozumně požadovanou
součinnost a podporu, jež bude Zájemce požadovat v souvislosti se
zjištěním a prověřením podmínek k uskutečnění Projektu, se získáním
Rozhodnutí o umístění stavby a/nebo Stavebního povolení a/nebo
Kolaudace, 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 realizaci Projektu, pro Rozhodnutí o
umístění stavby a/nebo pro Stavební povolení a/nebo Kolaudaci;
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(d)

zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo zmařit naplnění účelu této
Smlouvy, a současně umístění Projektu;

(e)

poskytnout veškerou Zájemcem rozumně požadovanou součinnost při
zřizování věcných břemen (zejména zřízení budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene před uzavřením Kupní smlouvy) za účelem uložení
inženýrských sítí, které jsou nezbytné pro Projekt samotný, stejně tak jako
pro vydání Stavebního povolení. Kraj se v této souvislosti zavazuje uzavřít
se Zájemcem smlouvy o zřízení úplatných věcných břemen in rem
spočívajících v právu Zájemce vybudovat a provozovat na části sousedních
pozemků přípojky inženýrských sítí, dále v právu vybudovat a provozovat
komunikaci k Projektu a v právu vjíždět na Pozemky z míst určených
v Příloze č. 1 této Smlouvy či v budoucnu určených dohodou Smluvních
stran, přičemž cena za předmětná věcná břemena bude stanovena na základě
ceníku Kraje pro zřízení služebností schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje a smlouvy budou obsahovat standardní ustanovení obvyklá
pro obdobné transakce. Kraj se zavazuje umožnit Zájemci bezplatné
napojení se výše uvedené inženýrské sítě, které jsou ve vlastnictví Kraje;

(f)

zachovávat přísnou důvěrnost a mlčenlivost ohledně Projektu. Za důvěrné
se považují všechny informace související s Projektem s výjimkou těch,
které obsahuje tato Smlouva a její přílohy, jejichž text bude uveřejněn
v registru smluv (čl. 15.1 a 15.2 Smlouvy níže). Kraj se zavazuje, že nebude
bez předchozího souhlasu Zájemce informovat třetí osoby o detailech
Projektu, o jakýchkoliv jednáních souvisejících s Projektem, jejich průběhu,
obsahu a identitě účastníků. Zájemce uvádí, že tyto informace jsou
obchodním tajemstvím. Kraj je oprávněn o Projektu informovat pouze ústy
svého hejtmana, popř. jeho tiskového mluvčího, jestliže se Kraj se
Zájemcem nedohodnou jinak. Obsah prohlášení hejtmana či tiskového
mluvčího, které je Kraj oprávněn poskytnout třetím osobám, je Kraj
povinen předem konzultovat s pověřenou osobou Zájemce. Za každé
jednotlivé porušení výše uvedené povinnosti se Kraj zavazuje zaplatit
Zájemci smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Strany konstatují, že Kraj
povinnost důvěrnosti a mlčenlivosti podle tohoto písmene neporuší
v případě, že informace poskytne tehdy, jestliže je tak povinen učinit
v souladu s platnou legislativou.

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 neexistuje
žádný zákonný ani smluvní důvod pro zpochybnění tohoto. Kraj je
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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 právy, věcnými břemeny, předkupními právy, zástavními ani
užívacími právy ani žádnými jinými právy ke dni uzavření této Smlouvy,
vyjma následujících:
(i) předkupního práva, zatěžujícího část pozemkové parcely č. 476/1,
č. 476/16, č. 476/2, č. 476/17, č. 476/3, č. 476/4, č. 476/6 a č.
476/18 v k. ú. Bitozeves, ve prospěch České republiky, na základě
smlouvy o zřízení věcného předkupního práva ze dne 20. 3. 2007,
jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen pod č. j. V609/2007-533, s právními účinky ke dni 21. 3. 2007,
(ii) věcného
břemene
zřizování
a
provozování
vedení
zabezpečovacího kabelu, zatěžujícího část pozemkové parcely č.
623/38, č. 623/248, č. 623/233 a č. 623/249 v k. ú. Bitozeves, ve
prospěch ČEZ ICT Services a. s., na základě smlouvy o zřízení
věcného břemene ze dne 10. 4. 2009, jejíž vklad do katastru
nemovitostí byl povolen pod č. j. V-1298/2009-533, s právními
účinky ke dni 6. 5. 2009,
(iii)věcného břemene zřizování a provozování vedení, zatěžujícího
část pozemkové parcely č. 476/2 a č. 476/17 v k. ú. Bitozeves, ve
prospěch Česká telekomunikační infrastruktura a. s., na základě
smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 8. 1. 2010, jejíž vklad
do katastru nemovitostí byl povolen pod č. j. V-120/2010-533,
s právními účinky ke dni 21. 1. 2010, a souhlasného prohlášení o
přechodu práv v důsledku rozdělení společnosti ze dne 2. 6. 2015,
jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen pod č. j. V2250/2015-533, s právními účinky ke dni 16. 6. 2015,
(iv) předkupního práva, zatěžujícího část pozemkové parcely č. 556/5,
č. 556/6, č. 561/6 a č. 561/1 v k. ú. Tatinná, ve prospěch České
republiky, na základě smlouvy o zřízení věcného předkupního
práva ze dne 20. 3. 2007, jejíž vklad do katastru nemovitostí byl
povolen pod č. j. V-609/2007-533, s právními účinky ke dni 21. 3.
2007,
(v) věcného břemene zřizování a provozování vedení optického
kabelu, zatěžujícího část pozemkové parcely č. 562/1, č. 562/2, č.
561/1, č. 561/6, č. 560/3 a č. 560/4 v k.ú. Tatinná, dále parcely č.
467/3, č. 467/1, č. 476/2, č. 476/17, č. 1120/1, 1120/4, č. 1120/11,
č. 476/5, č.476/7 a č. 476/6 v k.ú. Bitozeves, ve prospěch České
telekomunikační infrastruktury a.s., dosud nezapsané v katastru
nemovitostí.
(vi) věcného břemene zřizování a provozování vedení komunikačního
zařízení zatěžujícího část pozemkové parcely č. 623/38, č.
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623/248, č.623/233, č. 623/249, 623/213, 623/235, 623/182,
623/180, 623/183 a č. 623/211 v k.ú. Bitozeves, ve prospěch Telco
Pro Services, a.s., dosud nezapsané v katastru nemovitostí,
(vii)
věcného břemene zřizování a provozování podzemního
vedení 22 kV zatěžujícího část pozemkové parcely č. 562 v k.ú.
Tatinná, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., dosud nezapsané
v katastru nemovitostí
(viii)
smlouvy o nájmu č. 392/2008 ve znění dodatku č. 4 s Faunus
Vidovle, s.r.o., IČO: 25013718, na jejímž základě jsou pronajaty
pozemky č. 623/179, č. 623/180, č. 623/181, č. 623/182, č.
623/183, č. 623/211, č. 623/213, č. 623/233, č. 623/235, č.
623/236 a č. 1120/1 v k.ú. Bitozeves,
(ix) smlouvy o nájmu č. 407/2008 ve znění dodatku č. 6 se
Zemědělskou obchodní společností, Staňkovice, spol. s.r.o., IČO:
47781173, na jejímž základě jsou pronajaty pozemky č. 476/1, č.
476/2, č. 476/6, č. 476/7 v k.ú. Bitozeves a pozemky č. 556 č.
561/1 v k.ú. Tatinná.
(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, vyjma následujících:
(i)

komunikace D7 ve vlastnictví České republiky.

(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, ani že by Předmět rezervace byl postižen
jakoukoliv ekologickou zátěží.
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(i)

Kraj si dále není vědom ničeho, co by bránilo naplnění účelu této Smlouvy,
realizaci a následnému provozování Projektu;

11.2

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená v 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. Právo Zájemce na náhradu škody, která mu
vznikne v důsledku porušení povinností / prohlášení Kraje, tím není dotčeno, stejně
tak jako právo na smluvní pokutu dle čl. 12 níže.

11.3

Ve vztahu k zárukám dle článku 11.1 této Smlouvy 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., daňový řád. 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(f) 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(f) 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(g) k uzavření Kupní smlouvy se automaticky
prodlužuje a skončí uplynutím 90 (devadesáti) dnů ode dne pravomocného
skončení daného řízení ve prospěch Kraje.
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12.

SMLUVNÍ POKUTY

12.1

Pokud Kraj poruší závazek vymezený článkem 3.1 a 10.1 této Smlouvy a/nebo se
kterékoliv záruka či prohlášení dle článku 11.1(a) až 11.1(f) a dále článku 11.1(i)
této Smlouvy ukáže jako nepravdivé či neúplné, je povinen uhradit Zájemci
smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč za každé takové porušení.

12.2

Pokud Kraj poruší svůj závazek uzavřít Kupní smlouvu dle článku 8.4(g) této
Smlouvy, ačkoli budou splněny Podmínky, uhradí Zájemci smluvní pokutu ve výši
4.000.000,- 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 1.000.000,- 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(f) této Smlouvy či neuzavře dle článku
8.4(g) této Smlouvy Kupní smlouvu, uhradí Kraji smluvní pokutu ve výši
4.000.000,- 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., občanský zákoník, v platném znění, Smluvní strany se dále dohodly,
že zaplacením smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčen nárok jedné
Smluvní strany požadovat náhradu škody po druhé Smluvní straně, což se týká
pouze případného prohlášení Kraje podle článku 11.1(a) až 11.1(f) a dále článku
11.1(i)této Smlouvy.

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), 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
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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:
Sídlo: Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4
Fax: +420 224 215 823
Kontaktní osoba:

JUDr. Martin Janoušek

14.

ZMĚNY SMLOUVY

14.1

Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí a poskytnou si navzájem maximální
součinnost ke splnění účelu dle této Smlouvy, směřující k uskutečnění Projektu,
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
podepsanými oběma Smluvními stranami.

15.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1

Tato Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zájemce
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 Kraj, který zároveň zajistí,
aby informace o uveřejnění této Smlouvy byla zaslána Zájemci do datové schránky
ID tcf9usw a zároveň na e-mail: janousek@rowanlegal.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.
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16.

SCHVÁLENÍ TÉTO SMLOUVY ORGÁNY KRAJE

16.1

Kraj tímto potvrzuje, že:
a) záměr Kraje prodat Pozemky k prodeji byl dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne
4. 8. 2017, tedy po dobu nejméně 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 ……….

_________________________
Zájemce
Data centre Triangle a.s.
JUDr. Martin Janoušek, statutární ředitel
Přílohy:
1.

Specifikace Projektu / Investiční záměr DCT (včetně příloh)
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2.

Výpis z obchodního rejstříku Zájemce

3.

Geometrický plán a výpisy z katastru nemovitostí týkající se Pozemků

4.

Kupní smlouva

5.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo 222D232000044 včetně
Závazných podmínek Rozhodnutí

6.

Kopie usnesení Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje
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Příloha č. 4

Ústecký kraj

-a-

Data centre Triangle a.s.

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

Č. ………

(Pozemky v k.ú. ………………)
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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:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
(„Prodávající“)
a
2.
Data centre Triangle a.s.
Sídlo: Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4
Zastoupený: JUDr. Martinem Janouškem, statutárním ředitelem
Kontaktní osoba: Ditto
E-mail/telefon:
IČ (RČ): 056 97 484
DIČ: CZ05697484
Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
22155. Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího 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:
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících pozemků:

1. pozemková parcela č. 476/1, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 85 925 m2;
2. pozemková parcela č. 476/4, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 32 338 m2;
3. pozemková parcela č. 476/3, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 21 279 m2;
4. pozemková parcela č. 476/2, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 30 462 m2;
5. pozemková parcela č. 467/1, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 528 m2;
6. pozemková parcela č. 476/9, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 1 771 m2;
7. pozemková parcela č. 476/5, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 4 709 m2;
8. pozemková parcela č. 476/8, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 359 m2;
9. pozemková parcela č. 476/7, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 23 005 m2;
10. pozemková parcela č. 623/38, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 793 m2;
11. pozemková parcela č. 1120/1, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 5 237 m2;
12. pozemková parcela č. 476/6, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 21 122 m2;
13. pozemková parcela č. 623/179, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 143 m2;
14. pozemková parcela č. 623/211, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 12 068 m2;
15. pozemková parcela č. 623/236, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 1 633 m2;
16. pozemková parcela č. 623/180, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 491 m2;
17. pozemková parcela č. 623/181, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 89 m2;
18. pozemková parcela č. 623/182, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 89 m2;
19. pozemková parcela č. 623/183, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 5 572 m2;
20. pozemková parcela č. 623/233, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 599 m2;
21. pozemková parcela č. 623/235, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 108 m2;
22. pozemková parcela č. 623/213, k.ú. Bitozeves, o celkové výměře 207 m2;
23. pozemková parcela č. 554/20, k.ú. Tatinná, o celkové výměře 25 162 m2;
24. pozemková parcela č. 556, k.ú. Tatinná, o celkové výměře 59 588 m2;
25. pozemková parcela č. 559/1, k.ú. Tatinná, o celkové výměře 47 436 m2;
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26. pozemková parcela č. 560, k.ú. Tatinná, o celkové výměře 155 m2;
27. pozemková parcela č. 561/1, k.ú. Tatinná, o celkové výměře 43 446 m2;
28. pozemková parcela č. 562, k.ú. Tatinná, o celkové výměře 585 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 281 pro
katastrální území Bitozeves, obec Bitozeves, a na listu vlastnictví číslo 104 pro katastrální
území Tatinná, obec Bitozeves, dle výpisů z katastru nemovitostí, jejichž kopie tvoří
Přílohu č. 2 této Smlouvy,
(dále jen „Pozemky“);
1.2

Předmětem převodu dle této Smlouvy jsou následující pozemky (dále jen
„Nemovitost“ či „Nemovitosti“):
(a)

parc. č. 476/1 o výměře 82.097 m2 (dle GP č. 295-451/2015),

(b)

par. č. 476/4 o výměře 32.338 m2,

(c)

par. č. 476/3 o výměře 21.279 m2,

(d)

par. č. 476/2 o výměře 27.193 m2 (dle GP č. 295-451/2015),

(e)

par. č. 467/3 o výměře 433 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č. 467/1
dle GP č. 295-451/2015),

(f)

par. č. 476/9 o výměře 1.771 m2,

(g)

par. č. 476/5 o výměře 4.709 m2,

(h)

par. č. 476/8 o výměře 359 m2,

(i)

par. č. 476/7 o výměře 22.537 m2 (dle GP č. 295-451/2015),

(j)

par. č. 623/248 o výměře 319 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č. 623/38
dle GP č. 295-451/2015),

(k)

par. č. 1120/11 o výměře 4.382 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č.
1120/1 dle GP č. 295-451/2015),

(l)

par. č. 476/6 o výměře 19.213 m2 (dle GP č. 295-451/2015),

(m)

par. č. 623/211 o výměře 14.972 m2 (pozemek vznikl sloučením p.p.č.
623/211, díl „f“, p.p.č. 623/179, p.p.č. 623/180, p.p.č. 623/181, p.p.č.
623/182, p.p.č. 623/183, díl „g“, p.p.č. 623/213, díl „h“, p.p.č. 623/235 a
p.p.č. 623/236, díl „i“, dle GP č. 295-451/2015),
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(n)

par. č. 623/249 o výměře 78 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č. 623/233
dle GP č. 295-451/2015),

vše katastrální území Bitozeves, a dále
(o)

par. č. 554/20 o výměře 24.792 m2 (dle GP č. 175-451/2015),

(p)

par. č. 556/5 o výměře 56.300 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č. 556
dle GP č. 175-451/2015),

(q)

par. č. 559/1 o výměře 47.436 m2,

(r)

par. č. 560/3 o výměře 149 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č. 560 dle
GP č. 175-451/2015),

(s)

par. č. 561/1 o výměře 40.540 m2 (dle GP č. 175-451/2015), a

(t)

par. č. 562/2 o výměře 336 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č. 562 dle
GP č. 175-451/2015).

vše katastrální území Tatinná.
1.3

Prodávající své vlastnické právo k Pozemkům prokazuje aktuálním částečným
výpisem z katastru nemovitostí, který tvoří část Přílohy č. 2 této Smlouvy. Druhou
část Přílohy č. 2 této Smlouvy tvoří úředně ověřené kopie výše uvedených
geometrických plánů č. 295-451/2015 a č. 175-451/2015.

1.4

Smluvní strany společně konstatují, že dne …………… byla mezi Prodávajícím
a Kupujícím uzavřena Smlouva o rezervaci pozemků a smlouva 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.

2.2

Kupující potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen s Rozhodnutím
o poskytnutí dotace identifikační číslo 222D232000044 včetně Závazných
podmínek Rozhodnutí (dále jen „Rozhodnutí“) a zavazuje se respektovat zvláštní
užívání a postupy plynoucí z Rozhodnutí při užívání Nemovitosti.

2.3

Kupující se výslovně zavazuje, že bude Nemovitost užívat pouze pro účely
výstavby a následného provozování data centra, jehož alespoň část bude splňovat
specifikaci „Tier 4“ data centra, postavené na Nemovitosti, podle bližší, technické
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a jiné, specifikace (investičního záměru), která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále
jen „Projekt“); a za účelem jeho provozování popsaným v tomto bodě výše a
v Příloze č. 1 Smlouvy o rezervaci, a to po celou dobu trvání závazku Prodávajícího
vyplývajícího z bodu 43 podmínek Rozhodnutí. 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 160.493.200 Kč (slovy:
sto šedesát milionů čtyři sta devadesát tři tisíc dvě stě 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. 2133/15/17 znalce Ing. Roberta Weisse, ze dne 19. 10. 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 Rozhodnutí.

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 a za účelem jejího dalšího užívání
v souladu s Rozhodnutím.

3.6

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

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 ve Smlouvě o úschově,
která byla uzavřena v den podpisu této Smlouvy mezi Prodávajícím, Kupujícím a
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., jakožto schovatelem, a která tvoří
Přílohu č. 4 této Smlouvy (dále jen „Smlouva o úschově“).

4.2

Prodávající a Kupující se dohodli, že Prodávající má právo odstoupit od této
Smlouvy v případě, že zanikne účinnost Smlouvy o úschově v souladu s jejím čl.
2.3 či 3.4.

5.

ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO

5.1

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

Prodávající je zákonným a výlučným vlastníkem Nemovitosti, a není si
vědom žádného zákonného ani smluvního důvodu pro zpochybnění tohoto.
Prodávající 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 právy, věcnými břemeny, předkupními právy,
zástavními ani užívacími právy ani žádnými jinými právy, která by nebyla
uvedena na výpisu z katastru nemovitostí, vyjma následujících (bude
aktualizováno před podpisem Smlouvy samotné; ke dni podpisu Rezervační
smlouvy to jsou tato omezení):
(i) předkupního práva, zatěžujícího část pozemkové parcely č. 476/1, č.
476/16 č. 476/2, č. 476/17, č. 476/3, č. 476/4, a č. 476/6 a č. 476/18 v k.
ú. Bitozeves, ve prospěch České republiky, na základě smlouvy o
zřízení věcného předkupního práva ze dne 20. 3. 2007, jejichž vklad do
katastru nemovitostí byl povolen pod č. j. V-609/2007-533, s právními
účinky ke dni 21. 3. 2007,
(ii) věcného břemene zřizování a provozování vedení zabezpečovacího
kabelu, zatěžujícího část pozemkové parcely č. 623/38, č. 623/248, č.
623/233 a č. 623/249, v k. ú. Bitozeves, ve prospěch ČEZ ICT Services
a. s., na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 10. 4. 2009,
jejíž vklad do katastru nemovitostí byl povolen pod č. j. V-1298/2009533, s právními účinky ke dni 6. 5. 2009,
(iii)věcného břemene zřizování a provozování vedení, zatěžujícího část
pozemkové parcely č. 476/2 a č. 476/17 v k. ú. Bitozeves, ve prospěch
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., na základě smlouvy o zřízení
věcného břemene ze dne 8. 1. 2010, jejíž vklad do katastru nemovitostí
byl povolen pod č. j. V-120/2010-533, s právními účinky ke dni 21. 1.
2010, a souhlasného prohlášení o přechodu práv v důsledku rozdělení
společnosti ze dne 2. 6. 2015, jehož vklad do katastru nemovitostí byl
povolen pod č. j. V-2250/2015-533, s právními účinky ke dni 16. 6.
2015,
(iv) předkupního práva, zatěžujícího část pozemkové parcely č. 556/5, č.
556/6, č. 561/1 a č. 561/16 v k. ú. Tatinná, ve prospěch České republiky,
na základě smlouvy o zřízení věcného předkupního práva ze dne 20. 3.
2007, jejíž vklad do katastru nemovitostí byl povolen pod č. j. V609/2007-533, s právními účinky ke dni 21. 3. 2007,
(v) věcného břemene zřizování a provozování vedení optického kabelu,
zatěžující část pozemkové parcely č. 562/1, č. 562/2, č. 561/1, č. 561/6,
č. 560/3 a č. 560/4 v k.ú. Tatinná, dále parcely č. 467/3, č. 467/1, č.
476/2, č. 476/17, č. 1120/1, 1120/4, č. 1120/11, č. 476/5, č.476/7 a č.
476/6, v k.ú. Bitozeves, ve prospěch České telekomunikační
infrastruktury a.s., dosud nezapsané v katastru nemovitostí,
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(vi) věcného břemene zřizování a provozování vedení komunikačního
zařízení zatěžující část pozemkové parcely č. 623/38, č. 623/248,
č.623/233, č. 623/249, 623/213, 623/235, 623/182, 623/180, 623/183 a
č. 623/211 v k.ú. Bitozeves, ve prospěch Telco Pro Services, a.s., dosud
nezapsané v katastru nemovitostí, a
(vii) věcného břemene zřizování a provozování podzemního vedení
22 kV zatěžující část pozemkové parcely č. 562 v k.ú. Tatinná, ve
prospěch ČEZ Distribuce, a.s., dosud nezapsané v 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, s výjimkou:
(i)

5.2

komunikace D7 ve vlastnictví České republiky;

(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, ani že by Nemovitosti byly postiženy
jakoukoliv ekologickou zátěží.

(i)

Prodávající si dále není vědom ničeho, co by bránilo naplnění účelu této
Smlouvy, realizaci a následnému provozování Projektu;

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená v článku 5.1,
s výjimkou jeho písm. g) a h), této Smlouvy k okamžiku jejího uzavření ukáže jako
nepravdivá a takový nedostatek není Prodávajícím napraven v přiměřené lhůtě od
okamžiku, kdy se takové prohlášení ukázalo jako nepravdivé, má Kupující právo
odstoupit od této Smlouvy písemným oznámením o odstoupení. Právo Kupujícího
52

na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku porušení povinností / prohlášení
Prodávajícího, odstoupí-li Kupující z tohoto důvodu od této Smlouvy, tím není
dotčeno, stejně tak jako právo na smluvní pokutu dle čl. 5.3 níže.

5.3

Pokud Prodávající poruší závazek vymezený článkem 5.2, je Prodávající povinen
uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč za každé takové
porušení. 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 souhlasu
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 a nezřídí k Nemovitosti
či její části věcné břemeno; 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.

7.

ZÁVAZKY A PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO / PRODÁVAJÍCÍHO

7.1

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

7.2

Kupující se současně zavazuje užívat Nemovitost, včetně staveb na ní zřízených,
dle článku 7.1 této Smlouvy po celou dobu trvání závazku Prodávajícího
vyplývajícího z bodu 43 podmínek Rozhodnutí a po tuto dobu nepřevést
Nemovitosti na třetí osobu vyjma případu, kdy půjde o osobu splňující veškeré
podmínky dle Rozhodnutí, 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 Nemovitost 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
Rozhodnutí.
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 19 podmínek Rozhodnutí.
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7.3

Kupující si na vlastní náklady zřídí napojení Projektu na následující inženýrské sítě:
(a)

Plyn

(b)

Elektřina – VN

(c)

Splašková kanalizace

(d)

Dešťová kanalizace

(e)

Vedení NN – telekomunikace

(f)

Vodovod pitný

(g)

Vodovod průmyslový.

7.4

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

7.5

Kupující si je vědom, že část Nemovitosti je součástí zemědělského půdního fondu
a že při realizaci Projektu bude nutné, aby Kupující uhradil finanční prostředky za
vynětí.

7.6

Kupující je povinen předat Prodávajícímu veškeré podklady potřebné pro kontrolu
souladu realizace Projektu s Rozhodnutím, 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.).

7.7

Kupující se zavazuje umožnit v průběhu realizace Projektu Prodávajícímu a
osobám uvedeným v čl. 13 písm. b) Rozhodnutí vstup na staveniště a soustavnou
součinnost technického dozoru stavebníka s těmito osobami za účelem kontroly.

7.8

Za podmínek uložených v Rozhodnutí je Kupující povinen vždy k 15. lednu
následujícího roku podat Prodávajícímu zprávu o stavu přípravy a realizace
Projektu se stavem k 31. 12. roku předchozího. V této informaci uvede dále jméno
investora, zařazení investičního záměru podle OKEČ (CZ-NACE), plochu
pozemků v nájmu investora, plochu zastavěnou výrobními objekty, dosud
realizovanou výši investice a počet dosud vytvořených pracovních míst.

8.

ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA VE PROSPĚCH PRODÁVAJÍCÍHO

8.1

Kupující a Prodávající se ve smyslu ustanovení § 2140 a § 2144 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, dohodli, že Kupující, jakožto povinný z předkupního práva,
zřizuje touto Smlouvou ve prospěch Prodávajícího, jakožto oprávněného
z předkupního práva, věcné předkupní právo k Nemovitosti. Prodávající toto
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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, ji nabídne nejprve
Prodávajícímu za současného splnění podmínek dle čl. 7.2, a to za cenu, kterou
stanoví znalecký posudek ke dni realizace tohoto předkupního práva vyhotovený
znalcem, kterého určí Kupující. Bude-li 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 Prodávajícího
vyplývajícího z bodu 43 podmínek Rozhodnutí.

8.3

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.

8.4

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

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 vlastnického práva pro Kupujícího a
předkupních práv pro Smluvní strany podle čl. 8 výše do příslušného listu
vlastnictví v katastru nemovitostí pro katastrální území Bitozeves a Tatinná, obec
Bitozeves, vedeného při Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Žatec, s čímž Smluvní strany výslovně souhlasí.
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10.2

Zároveň s touto Smlouvou strany podepíší dva stejnopisy návrhu na vklad
vlastnického práva Kupujícího k Nemovitosti do příslušného katastru nemovitostí;
každá ze Smluvních stran si ponechá po jednom vyhotovení tohoto návrhu.

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 do advokátní
úschovy dle článku 4.1 této Smlouvy. Jestliže návrh na vklad do katastru
nemovitostí nepodá Prodávající podle předchozí věty ani do 30 dnů od splnění výše
uvedené podmínky, návrh na vklad do katastru nemovitostí je oprávněn podat
Kupující.

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.

10.5

Jestliže k zápisu vlastnického práva k Nemovitosti podle čl. 9.1 výše nedojde ani
do 90 dnů od podpisu Smlouvy, má Kupující právo od této Smlouvy odstoupit.
Jestliže nastane postup podle čl. 10.4 výše, běží nová 90 denní lhůta od podání
nového návrhu na vklad podle čl. 10.4 výše.

11.

SMLUVNÍ POKUTY

11.1

Pokud Kupující poruší závazek vymezený v článku 3.5 nebo části 8 této Smlouvy,
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 1.000.000 Kč, pokud neprovede nápravu stavu do 90
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, což je Prodávající povinen Kupujícímu
hodnověrně prokázat.

11.3

Pokud Kupující poruší závazek vymezený v článku 7.8 této Smlouvy, je Kupující
povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu
včetně penále za porušení rozpočtové kázně, který by byl v důsledku porušení
smluvní povinnosti Kupujícího dle článku 7.8 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, které bylo
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způsobeno v důsledku porušení smluvní povinnosti Kupujícího dle článku 7.8, což
je Prodávající povinen Kupujícímu hodnověrně prokázat.
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), 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 Nemovitosti. 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 4. 8. 2017, tedy 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., o registru smluv, v platném znění. Kupující
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 Prodávající, který zároveň
zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Kupujícímu do datové
schránky ID tcf9usw a na e-mail: janousek@rowanlegal.com Prodávající se
zavazuje dodat katastru nemovitostí potvrzení o registraci této Smlouvy v registru
smluv podle tohoto odstavce.

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
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jsou určena pro Prodávajícího a pro řízení o vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
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 …………
Data centre Triangle a.s., jakožto Kupující
_________________________
JUDr. Martin Janoušek, statutární ředitel
Přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1 – Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího
Příloha č. 2 – Úředně ověřené kopie geometrických plánů č. 295-451/2015 a č. 175451/2015 a kopie výpisu z katastru nemovitostí týkající se Nemovitosti
Příloha č. 3 – Specifikace Projektu
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Příloha č. 4 – Kopie podepsané Smlouvy o úschově, která byla uzavřena v den podpisu
této Smlouvy mezi Prodávajícím, Kupujícím a ROWAN LEGAL, advokátní kancelář
s.r.o., jakožto schovatelem
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Příloha č. 1 kupní smlouvy
Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího
………
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Příloha č. 2 kupní smlouvy
Úředně ověřené kopie geometrických plánů č. 295-451/2015 a č. 175-451/2015.
a kopie výpisu z katastru nemovitostí týkající se Nemovitosti
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Příloha č. 3 kupní smlouvy
Specifikace Projektu
……..
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Příloha č. 4 kupní smlouvy
Kopie podepsané Smlouvy o úschově, která byla uzavřena v den podpisu této Smlouvy mezi
Prodávajícím, Kupujícím a ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., jakožto schovatelem

S M L O U VA O A D V O K ÁT N Í Ú S C H O V Ě
Smluvní strany:

Ústecký kraj
IČO: 708 92 156,
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem
(dále jen „Prodávající“)

a
Data centre Triangle a.s.
IČO: 056 97 484,
se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 22155,
zastoupená JUDr. Martinem Janouškem, statutárním ředitelem
(dále jen „Kupující“)

a
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.,
IČO: 284 68 414,
se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 143781,
zastoupená JUDr. Vilémem Podešvou, LLM, jednatelem a advokátem
(dále jen „Schovatel“)

dnešního dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o advokátní úschově v souladu s ustanovením
§ 2402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 56
a násl. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto
Smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Smlouvy:
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1

Prodávající a Kupující uzavřeli dnešního dne kupní smlouvu, jejímž předmětem je,
mimo jiné, úplatný převod vlastnického práva z Prodávajícího na Kupujícího (dále jen
„Kupní smlouva“), a to k následujícím nemovitostem/pozemkům:
(a)

parc. č. 476/1 o výměře 82.097 m2 (dle GP č. 295-451/2015);

(b)

parc. č. 476/4 o výměře 32.338 m2;

(c)

parc. č. 476/3 o výměře 21.279 m2;

(d)

parc. č. 476/2 o výměře 27.193 m2 (dle GP č. 295-451/2015);

(e)

parc. č. 467/3 o výměře 433 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č. 467/1 dle
GP č. 295-451/2015);

(f)

parc. č. 476/9 o výměře 1.771 m2;

(g)

parc. č. 476/5 o výměře 4.709 m2;

(h)

parc. č. 476/8 o výměře 359 m2;

(i)

parc. č. 476/7 o výměře 22.537 m2 (dle GP č. 295-451/2015);

(j)

parc. č. 623/248 o výměře 319 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č. 623/38
dle GP č. 295-451/2015);

(k)

parc. č. 1120/11 o výměře 4.382 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č. 1120/1
dle GP č. 295-451/2015);

(l)

parc. č. 476/6 o výměře 19.213 m2 (dle GP č. 295-451/2015);

(m)

parc. č. 623/211 o výměře 14.972 m2 (pozemek vznikl sloučením p.p.č.
623/211, díl „f“, p.p.č. 623/179, p.p.č. 623/180, p.p.č. 623/181, p.p.č.
623/182, p.p.č. 623/183, díl „g“, p.p.č. 623/213, díl „h“, p.p.č. 623/235 a p.p.č.
623/236, díl „i“, dle GP č. 295-451/2015); a

(n)

parc. č. 623/249 o výměře 78 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č. 623/233
dle GP č. 295-451/2015),

to vše katastrální území Bitozeves, a dále

(o)

parc. č. 554/20 o výměře 24.792 m2 (dle GP č. 175-451/2015);

(p)

parc. č. 556/5 o výměře 56.300 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č. 556 dle
GP č. 175-451/2015);

(q)

parc. č. 559/1 o výměře 47.436 m2;

(r)

parc. č. 560/3 o výměře 149 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č. 560 dle GP
č. 175-451/2015);

64

(s)

parc. č. 561/1 o výměře 40.540 m2 (dle GP č. 175-451/2015); a

(t)

parc. č. 562/2 o výměře 336 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č. 562 dle GP
č. 175-451/2015),

to vše katastrální území Tatinná
(všechny výše uvedené nemovitosti v katastrálním území Bitozeves a Tatinná
společně dále jen „Nemovitosti“).

2.

3.

1.2

Uzavření Kupní smlouvy předcházelo dne ______________ uzavření Smlouvy
o rezervaci týkající se Nemovitostí mezi Prodávajícím (jako Kraj) a Kupujícím (jako
Zájemce).

1.3

Vzhledem k tomu, že Prodávající a Kupující mají zájem na celkovém vypořádání kupní
ceny za Nemovitosti podle Kupní smlouvy v rámci advokátní úschovy u Schovatele,
dohodly se smluvní strany na uzavření této Smlouvy.

PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1

Předmětem této Smlouvy je zřízení a vedení úschovy celé kupní ceny podle Kupní
smlouvy ve výši 160.493.200,- Kč (slovy: sto šedesát milionů čtyři sta devadesát tři
tisíc dvě stě korun českých); (dále jen „Depozitum“) za níže uvedených podmínek.

2.2

Kupující se zavazuje složit bezprostředně po uzavření této Smlouvy do advokátní
úschovy Depozitum na účet č. 5200016587/5500 (dále jen „Účet úschovy“) pod
variabilním symbolem 056 97 484. Schovatel se zavazuje naložit s Depozitem podle
ustanovení této Smlouvy.

2.3

Smluvní strany se dohodly, že pokud nedojde ke splnění podmínky uvedené v čl. 2.2
této Smlouvy nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího podpisu, účinnost této Smlouvy
zaniká.

VÝKON ÚSCHOVY
3.1

Schovatel vydá Depozitum z advokátní úschovy ve prospěch účtu Prodávajícího
č. 882733379/0800, vedeného u České spořitelny, a.s. do deseti (10) pracovních dnů
poté, co bude Prodávajícím nebo Kupujícím předložen originál příslušných výpisů
z katastru nemovitostí vztahujících se ke všem Nemovitostem, kde Kupující již bude
uveden jako výlučný vlastník, přičemž v části „C“ (omezení vlastnického práva) těchto
výpisů nebudou uvedena žádná omezení vlastnického práva, a to práva dle § 11 odst.
1 písm. b) až s) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů, s výjimkou omezení vlastnického práva, která jsou uvedena v čl. 5.1 písm.
b) Kupní smlouvy.

3.2

V případě, že nedojde k předložení příslušných výpisů z katastru nemovitostí
vztahujících se ke všem Nemovitostem dle předcházejícího odstavce, je Schovatel
oprávněn obstarat si tyto výpisy sám.

3.3

Schovatel je povinen o každém pohybu na Účtu úschovy bezodkladně informovat
Prodávajícího a Kupujícího formou zaslání e-mailové zprávy.
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4.

5.

6.

3.4

Smluvní strany se dohodly, že pokud nedojde ke splnění podmínky uvedené v čl. 3.1
této Smlouvy nejpozději do 3 měsíců od podpisu Smlouvy, účinnost této Smlouvy
zaniká, Depozitum bude do pěti (5) pracovních dnů vráceno Schovatelem Kupujícímu.

3.5

Jakoukoli jinou dispozici s Depozitem, než je popsána v tomto článku 3. této Smlouvy,
je Schovatel oprávněn učinit výhradně na základě pravomocného rozhodnutí soudu,
včetně rozhodčího soudu, anebo na základě písemné dohody smluvních stran
opatřené jejich úředně ověřenými podpisy. V případě odstoupení od Kupní smlouvy
Kupujícím podle čl. 5.2 Kupní smlouvy bude Depozitum vráceno Kupujícímu na jeho
písemnou žádost a na základě osvědčení o tom, že platně došlo k odstoupení od Kupní
smlouvy.

3.6

Dojde-li k úplnému vydání Depozita dle této Smlouvy, tato Smlouva zaniká,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.7

Schovatel tímto prohlašuje, že byl před podpisem této Smlouvy seznámen se zněním
Kupní smlouvy a kopie Kupní smlouvy podepsané Prodávajícím a Kupujícím je
nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1.

3.8

Prodávající a Kupující tímto shodně prohlašují, že Schovatel je oprávněn ponechat si
případné úroky z Depozita na Účtu úschov na úhradu poplatků a odměny Schovatele.

DORUČOVÁNÍ
4.1

Doručování dle této Smlouvy bude, nebude-li výslovně mezi smluvními stranami
ujednáno jinak, činěno výhradně doporučeným dopisem s dodejkou do vlastních
rukou, a to na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy.

4.2

Smluvní strany jsou oprávněny a současně povinny o změně svých kontaktních údajů
neprodleně informovat ostatní smluvní strany. Změna kontaktních údajů je vůči
druhé smluvní straně účinná dnem doručení oznámení o takové změně druhé smluvní
straně.

PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ A POSTUPITELNOST
5.1

Závazky z této Smlouvy přecházejí i na právní nástupce smluvních stran.

5.2

Žádná ze smluvních stran není oprávněna převést práva a povinnosti vyplývající z této
Smlouvy na jiný subjekt bez písemného souhlasu zbývajících smluvních stran.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1

Schovatel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu své
činnosti, která je předmětem této Smlouvy, a to minimálně s limitem pojistného
plnění ve výši Depozita.

6.2

Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy
a nahrazuje veškerá předešlá, ústní či písemná, ujednání smluvních stran.

6.3

Tato Smlouva se stává platnou a účinnou okamžikem podpisu všemi smluvními
stranami.

66

6.4

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci všech
smluvních stran.

6.5

Tato Smlouva je uzavřena ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž po
jednom (1) stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.

6.6

Nedílnou součástí této Smlouvy je kopie Kupní smlouvy, podepsané Prodávajícím a
Kupujícím, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
k ní připojují své podpisy.

Prodávající

Kupující

V __________ dne __________

V __________ dne __________

______________________

______________________

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman

Data centre Triangle, a.s.
JUDr. Martin Janoušek, statutární ředitel

Schovatel
V __________ dne __________

______________________
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Vilém Podešva, LLM, advokát a jednatel
Příloha č. 1 – kopie Kupní smlouvy, podepsané Prodávajícím a Kupujícím
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Příloha č. 5
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bod 6.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 009/9Z/2017

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
mezi
ÚSTECKÝM KRAJEM
(Česká republika)
a
AUTONOMNÍ OBLASTÍ VOJVODINA
(Srbská republika)

Ústecký kraj
sídlo:
IČ:
zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Česká republika
70892156
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

a
Autonomní oblast Vojvodina
sídlo:
Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Srbská republika
identifikační číslo:
zastoupená:
Igorem Mirovićem, prezidentem vlády Autonomní oblasti Vojvodina
dále jen „Strany“, se dohodly na následujícím:

Článek 1.
Strany budou v rámci svých oprávnění a v souladu s právem České republiky a předpisy
Ústeckého kraje, v souladu s právem Srbské republiky a právy Autonomní oblasti Vojvodina
usilovat prostřednictvím vzájemné spolupráce o rozvoj a prohloubení dlouhodobých vztahů
v oblasti ekonomiky a obchodu, vědy, techniky a vzdělávání, zdravotnictví a sociální politiky,
regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury.

Článek 2.
Strany budou podporovat realizaci společných projektů, které povedou ke zvýšení
konkurenceschopnosti příslušných regionálních produktů za účelem co nejlepšího využití
potenciálu obsaženého ve výrobních aktivitách, které probíhají na území Ústeckého kraje
a Autonomní oblasti Vojvodina.

Článek 3.
Strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti profesionálního vzdělávání a vědeckého
výzkumu prostřednictvím vzdělávání a výměny odborníků, učitelů a studentů a dále
prostřednictvím krátkodobých či dlouhodobých stáží, kulatých stolů a workshopů.

Článek 4.
Strany budou podporovat spolupráci v oblasti zdravotní péče a sociální politiky formou
předávání a výměny zkušeností, příprav projektů, realizací krátkodobých či dlouhodobých stáží
zdravotnického personálu ve zdravotnických a sociálních zařízení.

Článek 5.
Strany budou klást důraz na spolupráci v oblasti regionálního rozvoje, zejména v rámci
přípravy a využití koncepčních dokumentů k účinné realizaci politiky soudržnosti, předávání
zkušeností v čerpání finančních prostředků z programů EU a též při samotné realizaci projektů
z fondů EU či jiné finanční pomoci.

Článek 6.
V oblasti cestovního ruchu bude po vzájemné dohodě docházet ke vzájemné prezentaci obou
Stran na veletrzích cestovního ruchu v České republice a Srbské republice, případně
prezentace v rámci velkých akcí v Ústeckém kraji a Autonomní oblasti Vojvodina. Strany budou
klást důraz na spolupráci mezi institucemi a dalšími organizacemi, které jsou zodpovědné za
rozvoj turismu.

Článek 7.
Strany budou podporovat spolupráci v oblasti kultury, především budou podporovat
organizování kulturních aktivit a událostí, jako jsou festivaly, výstavy, divadelní představení a
koncerty. Dále bude podporovat aktivity krajanských spolků.

Článek 8.
Realizace Memoranda a podmínky realizace společných aktivit budou definovány společně
během svolaných jednání, která se budou konat podle potřeby, v termínu a na místě
dohodnutém Stranami, nebo na základě písemné korespondence.
Každá strana si hradí své náklady sama.

Článek 9.
Toto Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření a je uzavíráno na dobu
neurčitou.
Každá ze Stran může odstoupit od tohoto Memoranda kdykoliv bez uvedení důvodu.
Odstoupení od Memoranda je účinné ke dni doručení písemného odstoupení od Memoranda
jedné strany druhé straně na adresu jejího sídla.
Smlouva byla vyhotovena v šesti kopiích, dvě v jazyce českém, dvě v jazyce srbském, dvě
v jazyce anglickém, přičemž všechny jazykové verze mají stejnou platnost.
V případě sporu je rozhodující text v anglické verzi Memoranda.

O uzavření tohoto Memoranda rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením
č. ……………. ze dne …………………….. a ………………………………………….. v Novém Sadě ze dne
………………………..

Za Ústecký kraj
(Česká republika)

Za Autonomní oblast Vojvodina
(Srbská republika)

Hejtman
Oldřich Bubeníček

Prezident
Igor Mirović

--------------------------------

------------------------------------------

bod 6.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 010/9Z/2017

Program 2018
na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu
spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany
obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Program“)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. XX/XZ/2017 ze dne 11. 12. 2017 tento
Program 2018 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH
a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany
obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
239/2000 Sb.“), z rozpočtu Ústeckého kraje:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 27/31Z/2016, ze dne 5. 9. 2016.
2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen „poskytovatel“).
3. Poskytování dotací dle Programu zabezpečuje poskytovatel ze svého rozpočtu.
4. Programem se rozumí souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu
určeného poskytovatelem v Programu.
5. Dotační program vychází z oblastí podpory definovaných v čl. I. bodu 2) písm. a) a h)
Zásad.
6. Dotací pro účely tohoto Programu se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu
poskytovatele právnické osobě na účel stanovený v Programu (dále jen „dotace“). Dotaci
lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy (dále jen „žádost“).
7. Na poskytnutí dotace na základě žádosti není právní nárok.
8. O poskytnutí dotace z Programu rozhoduje Rada/Zastupitelstvo Ústeckého kraje
(dále jen „Rada“ nebo „Zastupitelstvo“).
9. Dotace je účelová a poskytuje se na základě žádosti a následné veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z Programu (dále jen „smlouva“), uzavřené mezi poskytovatelem
a příjemcem dotace (dále jen „příjemce“ nebo také „žadatel“).
10. Poskytnutá dotace nemá charakter veřejné podpory ve smyslu článku 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie.
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Článek 2
Účel dotace a důvody podpory
1. Dotaci dle tohoto Programu lze poskytnout pouze na účel, který je vymezen v rámci těchto
Tematických zadání:
A. Tematické zadání „Opravy, modernizace nebo rekonstrukce
automobilových stříkaček (CAS)“ v této oblasti podpory:

cisternových

- Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS.
B. Tematické zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu
MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany
škod“ v této oblasti podpory:
- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky.
C. Tematické zadání „Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu nového
dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ
HZS ČR“ v těchto oblastech podpory:
a) Výstavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic.
b) Nákup nového dopravního automobilu.
Podmínky krajské podpory výstavby požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního
automobilu:
Poskytnutí krajské dotace je vázáno na Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím
na výstavbu požárních zbrojnic a nákup dopravních automobilů, v rámci programu
1 Dotace pro jednotky SDH obcí Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím
Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV GŘ HZS ČR“) pro rok
2018.
Dotace se poskytuje výhradně na pořízení nových dopravních automobilů do vybavení
2 jednotek SDH obcí
Typ automobilu, na který může být dotace poskytnuta, vyhlašuje MV GŘ HZS pro daný
3 rok v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí.
Nové dopravní automobily, musí splňovat technické podmínky stanovené vyhláškou č.
4 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární
techniky a požadavky vzorových technických podmínek stanovených MV GŘ HZS ČR.
Stavba požární zbrojnice, která bude financována z dotace, musí být v souladu s
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požadavky ČSN 735710 Požární stanice a požární zbrojnice.
2. Vyčleněné finanční prostředky, poskytnuté formou dotace z krajského rozpočtu
dle tematických zadání uvedených v bodech B a C, jsou příspěvkem kraje k objemu
alokovaných dotačních prostředků ze státního rozpočtu pro obce Ústeckého kraje,
poskytované formou dotací MV GŘ HZS ČR na předmětný účel v rámci programů
Reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany a Dotace pro jednotky SDH
obcí.
3. Poskytnutí dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR na daný účel nezakládá nárok
na poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele. Pokud žadatel v rámci těchto tematických
zadání neobdrží dotaci z rozpočtu kraje na danou akci/projekt, musí zajistit
spolufinancování akce, nad rámec poskytnuté dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR,
z vlastních nebo jiných zdrojů.
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D. Tematické zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících
na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona
č. 239/2000 Sb.“ v těchto oblastech podpory:
a) „Likvidace mimořádných událostí“, provádění údržby a opravy technických prostředků.
b) „Vzdělávací činnost“, která zahrnuje působení na mládež, její výchovu k dodržování
zásad požární bezpečnosti a na její aktivní získávání pro aktivní členství a práci.
c) „Organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí zaměřených
na oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva“, která zahrnuje akce určené pro
členy, mládež i pro další občany jakož i ediční a publikační činnosti a dokumentaci
historie požární ochrany, hasičstva a ochrany obyvatelstva.
d) „Plnění úkolů ochrany obyvatelstva - humanitární pomoc“.
E. Tematické zadání „Podpora obecní policie“ v těchto oblastech podpory:
a)
b)
c)
d)

Vybavení strážníků – ochranné pomůcky, výstroj, výzbroj, balistická ochrana.
Vybavení služeben Městské policie (dále jen „MP“).
Rekonstrukce kamerových systémů a obdobného technické vybavení.
Spolufinancování nákupu vozidel pro MP.

4. Dotaci lze poskytnout ve formě investiční i neinvestiční dotace. Dotaci lze použít
na úhradu uznatelných nákladů, které nejsou definovány jako neuznatelné dle odstavce
5 tohoto článku a vyhovují zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, vznikly
Příjemci dotace v přímé souvislosti s prováděním Projektu ve schváleném období realizace
a byly skutečně vynaloženy a zachyceny v účetnictví Příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, jsou identifikovatelné, ověřitelné a podložené prvotními podpůrnými doklady.
Za uznatelné náklady se považují i nákup PHM a drobného vybavení investiční
a neinvestiční povahy, které splňuje sledovaný účel dle tematických zadání podle tohoto
článku.
5. Neuznatelný náklad je náklad na:
a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
d) ztráty z devizových kurzů,
e) reprezentativní pohoštění,
f) nájemné s následnou koupí (leasing),
g) cestovné dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
h) osobní náklady včetně odvodů a náhrad mezd a platů za dobu nepřítomnosti (dovolená,
nepřítomnost, nemoc).
6. Dotace přispívají k podpoře ostatních složek Integrovaného záchranného systému
dle zákona č. 239/2000 Sb. na území Ústeckého kraje a tím přispívají k všestrannému
rozvoji Ústeckého kraje a ochraně obyvatelstva.
Článek 3
Objem peněžních prostředků vyčleněných na stanovený účel
1. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
poskytovatele na podporu stanoveného účelu je 13 000 000 Kč.
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v rozpočtu

2. Rozdělení alokovaných finančních prostředků dle tematických zadání:
a) „Opravy, modernizace nebo rekonstrukce CAS“ ve výši 1 000 000 Kč.
b) Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany škod ve výši 4 500 000
Kč
c) „Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu
v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“
ve výši 4 500 000 Kč. Poskytnutí dotace, rozdělení alokovaných finančních prostředků
do jednotlivých oblastí podpory v rámci tematického zadání doporučí hodnotící komise
jmenovaná Radou s přihlédnutím k vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím,
které vydá MV GŘ HZS ČR pro rok 2018 v rámci programu Dotace
pro jednotky SDH.
d) „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany,
ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.“ ve výši
1 000 000 Kč.
e) „Podpora obecní policie“ ve výši 2 000 000 Kč.
3. V případě, že požadavky žadatelů o dotaci nedosáhnou stanovené alokace v rámci
tematického zadání, doporučí hodnotící komise jmenovaná Radou kraje rozdělení
převyšujících alokovaných finančních prostředků žadatelům o dotaci v rámci tematických
zadání.
Článek 4
Výše a charakter dotace
1. Minimální výše požadované dotace je stanovena:
A. V rámci tematického zadání „Opravy, modernizace nebo rekonstrukce CAS“ v oblasti
podpory:
- Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS na 50 000 Kč.
B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního
programu MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany
škod“, v oblasti podpory:
- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky na 1 000 000 Kč.
C. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu
nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ
HZS ČR“ v oblastech podpory:
a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požárních zbrojnic na 100 000 Kč.
b) Nákup nového dopravního automobilu na 100 000 Kč.
D. V rámci tematického zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících
na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS
dle zákona č. 239/2000 Sb.“ ve všech oblastech podpory na 20 000 Kč.
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E. V rámci tematického zadání „Podpora obecní policie“ ve všech oblastech podpory na
20 000 Kč.
2. Maximální výše poskytnuté dotace v jednotlivém případě je stanovena:
A. V rámci tematického zadání „Opravy, modernizace nebo rekonstrukce CAS“ v oblasti
podpory:
- Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS na 100 000 Kč.
B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního
programu MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany
škod“, v oblasti podpory:
- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky na 1 500 000 Kč.
C. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu
nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ
HZS ČR“, v oblastech podpory:
a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požárních zbrojnic na 500 000 Kč.
b) Nákup nového dopravního automobilu na 300 000 Kč.
D. V rámci tematického zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících
na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS
dle zákona č. 239/2000 Sb.“ ve všech oblastech podpory na 100 000 Kč.
E. V rámci tematického zadání „Podpora obecní policie“ ve všech oblastech podpory na
100 000 Kč.
3. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů
akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.
4. Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů
akce/projektu, maximálně však do výše podílu v procentech, ze skutečných uznatelných
nákladů akce/projektu, na který žadatel požadoval v žádosti o dotaci peněžní prostředky.
5.

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

od 1. února 2018 od 8:00 hodin
do 23. února 2018 do 14:00 hodin
2. Žadatelem o dotaci může být:
A. V rámci tematického zadání „Opravy, modernizace nebo rekonstrukce CAS v oblasti
podpory:
- Finanční krytí oprav, modernizace nebo rekonstrukce CAS – obec, která
je zřizovatelem jednotky SDH, vybavená CAS.
B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního
programu MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu
zábrany škod“, v oblasti podpory:
- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky - obec, která je zřizovatelem vybrané
jednotky SDH, která je příjemcem dotace na pořízení nové CAS.
C. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby požárních zbrojnic a nákupu nového
dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“
v oblastech podpory:
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a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požární zbrojnice - obec, která je zřizovatelem
jednotky SDH a která uplatní žádost o účelovou dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci
požární zbrojnice v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR
pro rok 2018.
b) Nákup nového dopravního automobilu - obec, která je zřizovatelem jednotky SDH
a která uplatní žádost o účelovou dotaci na pořízení dopravního automobilu v rámci
Programu Dotace pro jednotky SDH obcí MVGŘ HZS ČR pro rok 2018.
D. V rámci tematického zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících
na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona
č. 239/2000 Sb.“
a)

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

E. V rámci tematického zadání „Podpora obecní policie“ ve všech oblastech podpory obec,
která je zřizovatelem MP.
2. Způsob podání žádosti a její povinné přílohy stanovuje „Metodický pokyn k podávání
žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2018 na podporu
nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků
a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva
a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb. z rozpočtu Ústeckého kraje, který
je nedílnou součástí tohoto Programu a který je uveden v Příloze
č. 1 k tomuto Programu (dále jen „Metodický pokyn k podávání žádostí“).
3. Vzory žádostí jsou uvedeny v Přílohách č. 2a, 2b, 2c, 2d, k tomuto Programu a jsou
nedílnou součástí tohoto Programu. Součástí žádosti je povinné prohlášení žadatele.
Článek 6
Kritéria pro hodnocení žádostí a lhůta pro rozhodnutí o žádosti
1. Žádosti budou hodnoceny podle základních kritérií a specifických kritérií. Základní kritéria
mají váhu 70% a specifická kritéria 30%. Bodový součet základních kritérií
je maximálně 100 bodů a bodový součet specifických kritérií je maximálně 100 bodů:
Základní kritéria podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 0 – 100 bodů
Kvalita zpracování předloženého
projektu, přehlednost projektu
(plán, rozpočet, dokumentace)
Soulad projektu s vyhlášeným
programem, naplnění cílů
programu
Schopnost a připravenost
žadatele projekt realizovat
Výše spolufinancování projektu
ze strany žadatele

0 – 40 bodů

0 – 20 bodů
0 – 25 bodů
0 – 15 bodů
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Opravy, modernizace nebo rekonstrukce CAS

Specifická kritéria

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

Základní
rozsah
0 - 100
bodů
0 - 15
bodů

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

0 - 30
bodů

0 – 10
bodů

0 - 20
bodů

10 bodů

0 - 15
bodů

Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu zábrany škod
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Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky
Přidělení účelové dotace obci dle
Zásad pro poskytování účelových
dotací vybraným obcím v rámci
reprodukce požární techniky pro
jednotky požární ochrany (dále
jen „Zásady“), č. j. MV-310351/PO-IZS-2011 v souladu s
Vyhlášením typů požární techniky
a maximální výše účelové dotace
obcím pro rok 2018 poskytované
MV GŘ HZS ČR.

0 - 100
bodů

100 bodů

100

Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic
a nákupu nového dopravního automobilu
v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR
Krajská podpora výstavby nebo
rekonstrukce požárních zbrojnic a
nákupu nového dopravního
automobilu
Vyhodnocení stanovených kritérií
dle Zásad pro poskytování
účelových investičních dotací
obcím v rámci programu Dotace
pro jednotky SDH obce
stanovených MV GŘ HZS ČR
(dále jen Zásady) a zařazení
do seznamu žadatelů, kterým
byla MV GŘ HZS ČR přiznána
účelová dotace dle programu
Dotace pro jednotky SDH obce na
rok 2018.

0-100
bodů

100

0-100
bodů

100

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

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

0 - 100
bodů

0 - 40
bodů

* organizace a pořádání odborných
školení, výcviku a cvičení
* organizace odborných
postupových soutěží (např. soutěž v
požárním sportu)
* reprezentace kraje na celostátních
a mezinárodních soutěžích
Preventivně-výchovná činnost

0 - 30
bodů
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* práce s mládeží, vedení dětských
kolektivů
* pořádání ukázek, dětských dnů a
jiných odborných akcí se zaměřením
na propagaci PO a ochrany
obyvatelstva
* organizace odborných
postupových soutěží pro děti a
mládež
Podpora připravenosti kraje na
řešení mimořádných událostí
* organizace vzdělávacích akcí pro
veřejnost (přednášky, práce se
seniory, apod.)
*ochrana obyvatelstva, nouzové
zásobování a ubytování
* soustředění a distribuce
humanitární pomoci

0 - 30
bodů

Podpora obecní policie

Oblast Podpora obecní policie
Odborná příprava a připravenost
na řešení mimořádných událostí

0 - 100
bodů
0 - 40
bodů

Vybavení strážníků – ochranné
pomůcky, výstroj, výzbroj.
Vybavení služeben Městské policie

Rekonstrukce kamerových
systémů a obdobného technické
vybavení.
Preventivně výchovná činnost.
Spolufinancování nákupu vozidel
pro MP (do 100 tis.).

Bodové hodnocení žádosti provede každý z členů hodnotící komise. Výsledné bodové
hodnocení žádosti je rovno průměru součtu všech udělených bodů vůči počtu členů hodnotící
komise.
2. Hodnotící Komise je jmenována Radou Ústeckého kraje.
3. Za řádně podanou žádost se považuje žádost podaná zároveň elektronicky a písemně v lhůtě
stanovené v tomto Programu a se všemi povinnými přílohami stanovenými v tomto
Programu.
4. Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen „Odbor kanceláře
hejtmana“) provede formální kontrolu podaných žádostí. Žádosti, které nebudou řádně
podány nebo nebudou odpovídat Programu, budou vyřazeny z dotačního řízení a nebudou
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předloženy k hodnocení Hodnotící komisi.
5. V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí nebo nedostatků v obsahu jejich
povinných příloh vyzve Odbor Kancelář hejtmana žadatele prostřednictvím internetové
aplikace k doplnění. Žádost musí být doplněna do 5 pracovních dnů od vyzvání. Žádosti,
které nebudou v termínu řádně doplněny, budou vyřazeny z dotačního řízení a nebudou
hodnoceny.
6. Odbor kancelář hejtmana připraví materiály pro příslušnou Hodnotící komisi (seznam
žádostí, které splňují formální požadavky).
7. Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o dotaci žadatele:
a) vůči jehož majetku probíhá, nebo v posledních 3 letech proběhlo, insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů, nebo na jehož majetek byla nařízena exekuce, nebo vůči
kterému či podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se
kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), byl vystaven inkasní příkaz pro
navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen,
b) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
c) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
d) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
e) který má závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu poskytovatele,
f) který obdržel v předchozích 3 letech dotaci a nesplnil požadavky dle čl. VIII odst. 14)
a dle čl. XII. odst. 1), 2), 5), 6), 7) platných Zásad pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (popř. tomuto odpovídajícím
podmínkám Zásad předešlých).
8. O poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele rozhoduje v rozsahu pravomocí daných
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada
nebo Zastupitelstvo na základě návrhu Rady. Pro jednání Rady připravuje podklady Odbor
kancelář hejtmana na základě výsledků jednání Hodnotící komise, která může navrhnout
poskytnutí nižší výše dotace, než byla požadovaná žadatelem v žádosti, tento návrh musí
být hodnotící komisí odůvodněn; důvodem může být i poskytnutí dotace více žadatelům.
9. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je stanovena od 27. února 2018 do 30. září 2018.
Článek 7
Podmínky pro poskytnutí dotace a povinnosti příjemce
1. Dotaci lze poskytnout na základě řádně podané úplné žádosti zpracované v souladu
s Programem a Metodickým pokynem k podávání žádostí.
2.

Jednu akci/projekt dle tohoto Programu:
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není možné podporovat z více dotačních titulů (Fondů) poskytovatele,
je možné podporovat ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie (v případě
povolení spolufinancování v programech státního rozpočtu nebo evropské unie).

3. Žadatel smí v daném roce podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace z Programu na rok
2018. V rámci jednoho zadání lze žádat pouze na jednu oblast podpory.
4. Dotaci lze poskytnout žadateli, který nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich
splatnosti ve vztahu k rozpočtu poskytovatele.
5. Příjemce je při čerpání dotace povinen postupovat v souladu s příslušnými platnými obecně
závaznými právními předpisy.
6. Výběr dodavatele musí být příjemcem proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek. Příjemce je povinen při zadání veřejné zakázky dodržovat
zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Při výběrovém řízení
musí příjemce uplatnit hodnotící kritérium nabídkové ceny s váhou minimálně 60 % u
veřejných
zakázek
na
služby
a
s váhou
minimálně
80%
u veřejných zakázek na dodávky a na stavební práce; výjimku z tohoto ustanovení může
povolit Rada na základě žádosti příjemce, obsahující odůvodnění přiměřenosti stanovených
hodnotících kritérií.
7. Příjemce je povinen zadávat veřejné zakázky malého rozsahu za cenu maximálně ve výši
ceny v místě a čase obvyklé.
U veřejných zakázek malého rozsahu s hodnotou plnění, která převýší 250 000 Kč bez DPH,
je příjemce povinen prokázat oslovení alespoň tří dodavatelů u veřejných zakázek na
dodávky a na služby a pěti dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce s těmito
výjimkami:
a) Příjemce neprovádí oslovení tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky
a na služby a pěti dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce, pokud plnění
veřejné zakázky malého rozsahu může prokazatelně poskytnout pouze jeden dodavatel.
b) Pokud plnění veřejné zakázky malého rozsahu mohou prokazatelně poskytnout pouze
dva dodavatelé, osloví příjemce pouze tyto dva dodavatele.
8. Hodnotící komise, Odbor kancelář hejtmana a odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého
kraje (dále jen „Odbor kontroly“) si mohou od příjemce vyžádat dokumentaci zadávacího
řízení na veřejnou zakázku včetně výsledků výběrového řízení; toto ustanovení platí i pro
veřejné zakázky malého rozsahu s hodnotou plnění, která převýší 250 000 Kč bez DPH.
9. Zaměstnanci a blízké osoby příjemce nebo osoby ovládající příjemce či osoby příjemcem
ovládané se nesmějí podílet na plnění veřejných zakázek zadávaných příjemcem,
spočívajících v poskytování dodávek, služeb a stavebních prací spojených s realizací
akce/projektu, které jsou hrazeny z poskytnuté dotace a rovněž z vlastních zdrojů příjemce
(ani působit jako subdodavatel veřejných zakázek zadávaných příjemcem). Výjimku
z tohoto ustanovení může udělit na základě písemné žádosti příjemce Rada.
10. Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesmí být převeden na jinou právnickou
nebo fyzickou osobu, prodán ani komerčně pronajat po dobu pěti let od data ukončení
realizace akce/projektu. Dále nesmí být v období příštích pěti let ode dne ukončení
akce/projektu narušen jinou stavební činností (výstavba a přeložky inženýrských sítí,
přestavba objektu apod.). Toto neplatí v případě havarijního stavu nebo mimořádné události
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dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nebo tzv.
krizové legislativy (např. zákon č. 239/2000 Sb.). Výjimku z tohoto ustanovení může udělit
na základě písemné žádosti příjemce Rada.
11. Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace musí sloužit po dobu pěti let od data
ukončení realizace akce/projektu k účelu, na který byla dotace poskytnuta. Výjimku
z tohoto ustanovení může udělit na základě písemné žádosti příjemce Rada.
12. Dotace se poskytuje bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce.
13. Příjemce je povinen předložit v určeném termínu povinné dokumenty, které jsou součástí
žádosti, pro přípravu a podpis smlouvy. Tyto dokumenty stanoví Odbor kancelář hejtmana.
V případě nedoložení těchto dokumentů v daném termínu nebude s příjemcem smlouva
uzavřena.
14. Příjemce je povinen dotaci použít jen v daném období a k účelu, na který mu byla
poskytnuta.
15. Uznatelné náklady akce/projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací
akce/projektu od 1. 1. 2018 za podmínky, že se jedná o uznatelné náklady akce/projektu,
na který byla příjemci dotace poskytnuta.
16. Akce/projekt musí být ukončena v termínu stanoveném smlouvou. O prodloužení termínu
ukončení projektu/akce rozhoduje na základě žádosti příjemce hejtman, který o svém
rozhodnutí informuje na nejbližším zasedání orgán kraje, který rozhodl o poskytnutí dotace.
17. Nevyčerpané peněžní prostředky je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele v termínu
stanoveném smlouvou.
18. Porušení rozpočtové kázně příjemcem bude posuzována dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle obsahu
tohoto Programu a uzavřené smlouvy. Porušením rozpočtové kázně se rozumí každé
neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace
z rozpočtu poskytovatele.
19. Příjemce, který použije dotaci v rozporu s Programem a uzavřenou smlouvou, je povinen
dotaci nebo její část použitou v rozporu s Programem a uzavřenou smlouvou neprodleně
odvést zpět na účet poskytovatele a uhradit penále stanovené smlouvou.
20. Poskytovatel může ve smlouvě vymezit podmínky, jejichž porušení bude považováno
za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá
výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků.
21. Příjemce dotace odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu
s předloženým rozpočtem projektu a za její řádné a oddělené sledování v účetnictví
jak
z hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska nákladů celého projektu.
22. Použití dotace včetně dodržení účelu dotace, Programu, smlouvy, platných obecně
závazných právních předpisů podléhá kontrole příslušných orgánů poskytovatele, Odboru
kancelář hejtmana a Odboru kontroly.
23. Příjemce je povinen vypracovat a předložit Dokumentaci závěrečného vyhodnocení
a vyúčtování akce/projektu poskytnuté dotace dle podmínek a termínu stanovených
smlouvou.
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24. Příjemce, který nepředloží Dokumentaci závěrečného vyhodnocení a vyúčtování
akce/projektu ve stanoveném termínu a stanovené formě, je povinen provést na účet
poskytovatele odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši stanovené smlouvou.
25. Příjemce se zavazuje v průběhu i po ukončení realizace akce/projektu, pokud to povaha
akce/projektu dovoluje, označit, že akce/projekt byl realizován s přispěním poskytovatele.
Podrobnosti publicity stanoví smlouva o poskytnutí dotace.
Článek 8
Den zveřejnění
Tento Program byl zveřejněn na úřední desce poskytovatele dne 2. 1. 2018 a bude zveřejněn
nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.
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Příloha č. 1 k Programu

Metodický pokyn
k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
z Programu 2018 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic
pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací
působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek
IZS dle zákona č. 239/2000 Sb. z rozpočtu Ústeckého kraje
Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci,
která je stanovena v Programu

od 1. února 2018 od 8:00 hodin
do 23. února 2018 do 14:00 hodin
 Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat:


v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://www.krustecky.cz/program-na-podporu-jsdho-a-ostatnich-slozek-izs/ds-99873/p1=204744 a to
nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí, žádost musí být ve stavu ŽÁDOST
PODÁNA,



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

 Povinné přílohy k žádosti o dotaci:
A) TEMATICKÉ ZADÁNÍ OPRAVY, MODERNIZACE NEBO REKONSTRUKCE
CISTERNOVÝCH AUTOMOBILOVÝCH STŘÍKAČEK (CAS)
1. Položkový rozpočet akce/projektu.
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého
kraje na rok 2018 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši
10% z uznatelných nákladů akce/projektu.
3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení
§ 29 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení
žadatele na základě plné moci.
5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii.
6. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.
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B) KRAJSKÁ PODPORA POŘÍZENÍ NOVÉ CAS V RÁMCI DOTAČNÍHO
PROGRAMU MV GŘ HZS ČR - DOTACE OBCÍM NA REPRODUKCI POŽÁRNÍ
TECHNIKY Z FONDU ZÁBRANY ŠKOD.
1. Položkový rozpočet akce/projektu.
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu
poskytovatele na rok 2018 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu.
3. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení
žadatele na základě plné moci.
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), a to v kopii.
C) TEMATICKÉ ZADÁNÍ KRAJSKÁ PODPORA VÝSTAVBY POŽÁRNÍCH
ZBROJNIC A NÁKUPU NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU V RÁMCI
PROGRAMU DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ MV GŘ HZS ČR.
1. Položkový rozpočet akce/projektu.
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu
poskytovatele na rok 2018 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu.
5. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení
žadatele na základě plné moci.
6. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii.
7. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.
D) TEMATICKÉ ZADÁNÍ PODPORA SPOLKŮ A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA POLI POŽÁRNÍ OCHRANY, OCHRANY
OBYVATELSTVA A OSTATNÍCH SLOŽEK IZS DLE ZÁKONA Č. 239/2000 SB.
1. Položkový rozpočet akce/projektu (při organizování vzdělávacích, kulturních,
sportovních a jiných akcí uvést datum konání akce).
2. Doklad potvrzující právní osobnost spolku/organizace, u organizační jednotky pak
registrační list její ústřední organizace.
3. Potvrzení o přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo fondů EU (pouze v případě
spolufinancování dotací ze státního rozpočtu nebo fondů EU).
4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení
žadatele na základě plné moci.
5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii.
6. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.
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E) TEMATICKÉ ZADÁNÍ PODPORA OBECNÍ POLICIE.
1. Položkový rozpočet akce/projektu.
2. Doklad o zřízení obecní policie.
3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu
poskytovatele na rok 2018 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu.
4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení
žadatele na základě plné moci.
5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii.
6. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.
Vzor textu usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotace:
„Zastupitelstvo/Rada obce ……….. schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „
………….“ z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek
spolufinancování akce/projektu v minimální výši 10% z celkových uznatelných nákladů
akce/projektu.“
POVINNÉ PŘÍLOHY JSOU PŘEDKLÁDÁNY V 1 PARE A MAJÍ TYTO
NÁLEŽITOSTI:
 jsou očíslovány a seřazeny podle seznamu příloh uvedeném v žádosti o dotaci
 všechny přílohy společně s tištěným výstupem elektronické žádosti musí být pevně
spojeny
 ŽÁDOST ANI POVINNÉ PŘÍLOHY SE NEVKLÁDAJÍ DO
„EURODESEK/EUROOBALŮ“
 žadatel předkládá JEN povinné přílohy uvedené v tomto Metodickém
pokynu/formuláři žádosti
Pokud jsou jako povinné přílohy požadovány kopie dokladů, postačí jejich prostá
(neověřená) kopie.
 Žádosti se v písemné podobě včetně všech povinných příloh zasílají na Krajský úřad
Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
 Osobně se žádosti podávají VÝHRADNĚ na PODATELNĚ Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Provozní hodiny podatelny:
Pondělí a středa
7:30 – 17:00
Úterý a čtvrtek
7:30 – 16:00
Pátek
7:30 – 14:00
Bližší informace k podávání žádostí o dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
Ústeckého kraje v roce 2018 poskytne pracovník Odboru kancelář hejtmana, jehož jméno,
příjmení, telefon a e-mail jsou uvedeny na internetových stránkách http://www.krustecky.cz/dotace-a-granty.asp?p1=204744 a nebo http://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/ na kterých
mohou být uvedeny pro usnadnění podávání žádostí další doplňující informace.
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Příloha č. 2a k Programu

Žádost
o poskytnutí dotace z Programu 2018 na podporu nové techniky, výstavby požárních
zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací
působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle
zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Opravy, modernizace nebo
rekonstrukce cisternových automobilových stříkaček“

Evidenční číslo____/A
(vyplní poskytovatel dotace)

Žadatel:

Druh žadatele:

IČO:

DIČ:

Ulice:

Číslo popisné:

Obec:

Okres:

PSČ:
Pošta:

Telefon:

Fax:

Email:

www:

Obec s rozšířenou působností:
Korespondenční adresa
Adresát:
Ulice:

Číslo popisné:

PSČ:

Obec:

Okres:

Pošta:

Bankovní spojení
Předčíslí účtu:

Číslo účtu:

Kód banky:

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

Telefon:

E-mail:

Doplňující informace
Plátce DPH
Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2015

%

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016

%

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017

%

Bilance hospodaření 2017

Příjmy: Kč

Výdaje: Kč

Schválený rozpočet na rok 2018

Příjmy: Kč

Výdaje: Kč

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2017:
Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)

Doplňující informace o JSDH
Evidenční číslo jednotky:

Kategorie jednotky:

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

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

ANO / NE

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

ANO / NE

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

ANO / NE

Počet členů jednotky:

Počet členů zásahového družstva:

Velitel jednotky
Jméno:

Příjmení:

Tel.:

E-mail

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

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: /
Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok: /
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Dotace
Požadovaná investiční dotace v roce 2018

Kč

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2018

Kč

Celková požadovaná dotace v roce 2018

Kč

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům

%

Celkové vlastní zdroje

Kč

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU

Kč

Celkové předpokládané náklady

Kč

Povinné přílohy k žádosti:
1. Položkový rozpočet akce/projektu.
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje na
rok 2018 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% z uznatelných
nákladů akce/projektu.
3. Čestné prohlášení starosty obce o akceschopnosti jednotky SDH obce – dle ustanovení § 29 zák.
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek (podepisování
smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na základě plné
moci.
5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii.
6. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace.
Čestné prohlášení žadatele:
Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.
Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.
Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje.
Prohlašuji na svou čest, že
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,
- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu
žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby,
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-

-

u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti,
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků
žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník.

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

Žádost
o poskytnutí dotace z Programu 2018 na podporu nové techniky, výstavby požárních
zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací
působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle
zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové
CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR - Dotace obcím na reprodukci
požární techniky z Fondu zábrany škod“

Evidenční číslo ____/B
(vyplní poskytovatel dotace)

Žadatel:

Druh žadatele:

IČO:

DIČ:

Ulice:

Číslo popisné:

Obec:

Okres:

PSČ:
Pošta:

Telefon:

Fax:

Email:

www:

Obec s rozšířenou působností:
Korespondenční adresa
Adresát:
Ulice:

Číslo popisné:

PSČ:

Obec:

Okres:

Pošta:

Bankovní spojení
Předčíslí účtu:

Číslo účtu:

Kód banky:

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

Telefon:

E-mail:

Doplňující informace
Plátce DPH
Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2015

%

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016

%

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017

%

Bilance hospodaření 2017

Příjmy: Kč

Výdaje: Kč

Schválený rozpočet na rok 2018

Příjmy: Kč

Výdaje: Kč

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2017:
Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)

Doplňující informace o JSDH
Evidenční číslo jednotky:

Kategorie jednotky:

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:

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

ANO / NE

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

ANO / NE

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

ANO / NE

Počet členů jednotky:

Počet členů zásahového družstva:

Velitel jednotky
Jméno:

Příjmení:

Tel.:

E-mail

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

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: /
Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok: /
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Dotace
Požadovaná investiční dotace v roce 2018

Kč

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2018

Kč

Celková požadovaná dotace v roce 2018

Kč

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům

%

Celkové vlastní zdroje

Kč

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU

Kč

Celkové předpokládané náklady

Kč

Povinné přílohy k žádosti:
1. Položkový rozpočet akce/projektu.
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje
na rok 2018 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10% z
uznatelných nákladů akce/projektu.
3. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek (podepisování
smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na základě plné
moci.
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), a to v kopii.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace.
Čestné prohlášení žadatele:
Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.
Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.
Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje.
Prohlašuji na svou čest, že
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,
- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu
žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby,
- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti,
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-

-

žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků
žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník.

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

Žádost
o poskytnutí dotace z Programu 2018 na podporu nové techniky, výstavby požárních
zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací
působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle
zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Krajská podpora výstavby
požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu
Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“

Evidenční číslo____/C
(vyplní poskytovatel dotace)

Žadatel:

Druh žadatele:

IČO:

DIČ:

Ulice:

Číslo popisné:

Obec:

Okres:

PSČ:
Pošta:

Telefon:

Fax:

Email:

www:

Obec s rozšířenou působností:
Korespondenční adresa
Adresát:
Ulice:

Číslo popisné:

PSČ:

Obec:

Okres:

Pošta:

Bankovní spojení
Předčíslí účtu:

Číslo účtu:

Kód banky:

Bankovní ústav:

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

Telefon:

E-mail:

Doplňující informace
Plátce DPH
Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2015

%

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2016

%

Podíl obce na financování potřeb své JSDH v roce 2017

%

Bilance hospodaření 2017

Příjmy: Kč

Výdaje: Kč

Schválený rozpočet na rok 2018

Příjmy: Kč

Výdaje: Kč

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2017:
Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz JSDH vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)

Doplňující informace o JSDH
Evidenční číslo jednotky:

Kategorie jednotky:

Předurčenost k řešení specifických zásahů nebo činností:

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

ANO / NE

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

ANO / NE

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

ANO / NE

Počet členů jednotky:

Počet členů zásahového družstva:

Velitel jednotky
Jméno:

Příjmení:

Tel.:

E-mail

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

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: /
Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok: /
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Dotace
Požadovaná investiční dotace v roce 2018

Kč

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2018

Kč

Celková požadovaná dotace v roce 2018

Kč

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům

%

Celkové vlastní zdroje

Kč

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU

Kč

Celkové předpokládané náklady

Kč

Povinné přílohy k žádosti:
1. Položkový rozpočet akce/projektu.
2. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje
na rok 2018 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výše 10% z
uznatelných nákladů akce/projektu.
3. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na
základě plné moci.
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), a to v kopii.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace.
Čestné prohlášení žadatele:
Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.
Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.
Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje.
Prohlašuji na svou čest, že
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,
- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu
žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby,
- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti,

28

-

-

žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků,
žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník.

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

Žádost
o poskytnutí dotace z Programu 2018 na podporu nové techniky, výstavby požárních
zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací
působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle
zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Podpora spolků a veřejně
prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva
a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.“

Evidenční číslo ____/D
(vyplní poskytovatel dotace)

Žadatel:

Druh žadatele:

IČO:

DIČ:

Ulice:

Číslo popisné:

Obec:

Okres:

PSČ:
Pošta:

Telefon:

Fax:

Email:

www:

Obec s rozšířenou působností:
Korespondenční adresa
Adresát:
Ulice:

Číslo popisné:

PSČ:

Obec:

Okres:

Pošta:

Bankovní spojení
Předčíslí účtu:

Číslo účtu:

Kód banky:

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

Telefon:

E-mail:

Doplňující informace
Plátce DPH
Příspěvek státu na daný kalendářní rok

Kč

Příspěvek jiných subjektů na daný kalendářní rok

Kč

Rozpočet sdružení na daný kalendářní rok

Kč

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

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: /
Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok: /
Dotace
Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2018

Kč

Požadovaná investiční dotace v roce 2018

Kč

Celková požadovaná dotace v roce 2018

Kč

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům

%

Celkové vlastní zdroje

Kč

Celkové předpokládané náklady

Kč

Povinné přílohy k žádosti:
1. Doklad potvrzující právní osobnost spolku/organizace, u organizační jednotky pak registrační
list její ústřední organizace.
2. Položkový rozpočet akce/projektu (při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních
a jiných akcí uvést datum konání akce).
3. Potvrzení o přidělení dotace ze státního rozpočtu nebo fondů EU (pouze v případě
spolufinancování dotací ze státního rozpočtu nebo fondů EU).
4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek (podepisování
smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení žadatele na základě plné
moci.
5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii.
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6. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace.
Čestné prohlášení žadatele:
Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.
Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.
Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti ve
vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje.
Prohlašuji na svou čest, že
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,
- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu
žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby,
- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti,
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků
žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník.
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu.
Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně
závaznými právními předpisy.
Datum: …………………....
………………………………………….
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko
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Žádost
o poskytnutí dotace z Programu 2018 na podporu nové techniky, výstavby požárních
zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací
působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle
zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického zadání „Podpora obecní policie“.

Evidenční číslo____/E
(vyplní poskytovatel dotace)

Žadatel:

Druh žadatele:

IČO:

DIČ:

Ulice:

Číslo popisné:

Obec:

Okres:

PSČ:
Pošta:

Telefon:

Fax:

Email:

www:

Obec s rozšířenou působností:
Korespondenční adresa
Adresát:
Ulice:

Číslo popisné:

PSČ:

Obec:

Okres:

Pošta:

Bankovní spojení
Předčíslí účtu:

Číslo účtu:

Kód banky:

Bankovní ústav:

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

Telefon:

E-mail:

Doplňující informace
Plátce DPH
Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2015

%

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2016

%

Podíl obce na financování potřeb své MP v roce 2017

%

Bilance hospodaření 2017

Příjmy: Kč

Výdaje: Kč

Schválený rozpočet na rok 2018

Příjmy: Kč

Výdaje: Kč

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2017:
Podílem se rozumí roční výdaje obce na provoz MP vůči celkovým ročním výdajům obce (v %)

Doplňující informace o MP
Počet členů MP:
Velitel MP
Jméno:

Příjmení:

Tel.:

E-mail:

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

Předpokládané zahájení realizace akce/projektu měsíc/rok: /
Předpokládané ukončení realizace akce/projektu měsíc/rok: /
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Dotace
Požadovaná investiční dotace v roce 2018

Kč

Požadovaná neinvestiční dotace v roce 2018

Kč

Celková požadovaná dotace v roce 2018

Kč

Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům

%

Celkové vlastní zdroje

Kč

Přidělená dotace ze státního rozpočtu nebo Fondů EU

Kč

Celkové předpokládané náklady

Kč

Povinné přílohy k žádosti:

1. Položkový rozpočet akce/projektu.
2. Doklad o zřízení obecní policie.
3. Usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotaci z rozpočtu
poskytovatele na rok 2018 a závazku spolufinancování akce z rozpočtu obce
v minimální výši 10% z uznatelných nákladů akce/projektu.
4. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek
(podepisování smluv), a to v kopii nebo plná moc v originále v případě zastoupení
žadatele na základě plné moci.
5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii.
6. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, povinných
přílohách, ve smlouvě o poskytnutí dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se
zařazením do databáze poskytovatele dotace, se zveřejněním identifikačních údajů o osobě žadatele
a výší poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele dotace.
Čestné prohlášení žadatele:
Prohlašuji na svou čest, že tato žádost odpovídá podmínkám Programu.
Prohlašuji na svou čest, že všechny údaje uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé a nezatajuji
žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.
Prohlašuji na svou čest, že žadatel nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich
splatnosti ve vztahu k rozpočtu Ústeckého kraje.
Prohlašuji na svou čest, že
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů a na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,
- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu
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žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby,
- u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti,
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků
žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci akce/projektu a nepůsobí jako prostředník.
Prohlašuji na svou čest, že žadatel má zabezpečeny vlastní zdroje financování akce/projektu a že
veškerý majetek zhodnocovaný dotovanou akcí jsou ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti.
Žadatel se zavazuje, že bude v případě poskytnutí dotace postupovat v souladu s Programem
a v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace a v souladu s platnými obecně
závaznými právními předpisy.
Datum: …………………....
………………………………………….
Podpis osoby zastupující žadatele a razítko
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Plánovaný nákladový rozpočet
k Programu 2018 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky
SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární
ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje
Název žadatele o dotaci:
Název projektu:
Celkové plánované náklady projektu:

,- Kč

Požadovaná dotace:

,- Kč

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

%

Název položky:

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

Součet (celkové plánované náklady projektu)

,- Kč

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

razítko a podpis
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bod 6.4 priloha 3.pdf k usnesení č. 010/9Z/2017

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
E-mail/telefon: trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 777
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
(název/obchodní firma):
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu č.j. ………… , uloženého
na odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ
A/NEBO INVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá
v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou
neupravených.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ............... ze dne 19. 12. 2016 byl
schválen „Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro
jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli
požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje“. Smlouva se uzavírá též v souladu
s tímto programem včetně jeho příloh.

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

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční a/nebo
investiční dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude
převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ
(účelovým znakem) ………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným
způsobem použije nejpozději do 31. 5. 2019. O prodloužení tohoto termínu
rozhoduje na základě odůvodněné žádosti příjemce hejtman, který o svém rozhodnutí
informuje na nejbližším zasedání orgán kraje, který rozhodl o poskytnutí dotace.

2.

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

3.

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

4.

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

Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu .................................... (dále jen ,,projekt“), dle poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace
na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění
plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet je součástí Žádosti
o poskytnutí dotace předložené příjemcem.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, se za neuznatelný náklad označují následující
náklady:
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3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době
od 1. 1. 2018 do 31. 5. 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,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů,
osobní náklady včetně odvodů a náhrady mezd a platů za dobu nepřítomnosti
(dovolená, nepřítomnost, nemoc).

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do ……dnů ode dne uzavření této smlouvy.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel musí
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
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, obcím pod daným účelovým
znakem (UZ), vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak
i z hlediska nákladů celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace,
a to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od
uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor kancelář hejtmana
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně
identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
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ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, jestliže se příjemce stal dotovaným zadavatelem ve smyslu
ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat v souvislosti s čerpáním dotace
veškeré další obecně závazné právní předpisy.
14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí
o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona
č. 250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy
a touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo
finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení
výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
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b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %.
f)

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

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

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

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve
výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými
z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dní Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
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2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

4. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání projektu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na –
pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí
(projektem),
b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu).
5.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
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Ostatní ujednání
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
4. VAR. 1 (u smluv nad 50.000,- Kč podléhající zveřejnění v registru smluv) - 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. 2 (platí pouze pro smlouvy nad 50.000,- Kč, které nepodléhají povinnosti
zveřejnění v registru smluv týká se i smluv uzavíraných s obcí nevykonávající
rozšířenou působnost, příspěvkovou organizací zřízenou touto obcí nebo právnickou
osobou, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast)
- Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně
3 let ode dne zveřejnění.
5. VAR. 1 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.(týká se
smluv, které nebudou zveřejňovány či budou zveřejněny na úřední desce)
VAR. 2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním
v registru smluv. (týká se smluv, které budou zveřejňovány v registru smluv).
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
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bod 6.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 011/9Z/2017

Vzor smlouvy (barevně či varianty – na výběr)

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

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

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

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č.27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá
v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou
neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

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

2.

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

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu……….. /dotace je poskytnuta
na……………. (vypíše se účel) (dále jen ,,projekt“).

4.

(varianta č. 1) Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie/Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107
Smlouvy o fungování Evropské unie/..případně uvést informaci v případě
Dotace ve formě vyrovnávací platby.*

4. (varianta č. 2) Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu
…….. (doplní se označení příslušného pravidla de minimis – viz Zásady článek
II. odst. 9) Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení
příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti o
dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle
výše uvedeného nařízení Evropské komise. **
Pozn.: */**– ve smlouvě je třeba použít odpovídající text. Dotaci, která je neslučitelnou
podporou, lze poskytnout pouze v případě, že jsou splněny podmínky příslušného pravidla

strana 2 / 10

de minimis. V takovém případě se ve smlouvě neužije text označený žlutým polem a
značkou *, ale pouze text v zeleném poli označeném značkou **.
5. Dotace je/není slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí
těchto podpor nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu ...................................., dle poskytovatelem odsouhlaseného
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový
rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet je součástí Žádosti o poskytnutí
dotace.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
.......... do …… (účinnost uznatelných nákladů).
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,
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-

-

reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

6. Dotace bude poskytnuta
-

jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy
do ……dnů ode dne uzavření této smlouvy.

7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 70 %. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s plánovaným
nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví,
pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše
dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
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: ……………….
5. 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,
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-

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 atp.

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

6. 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.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor …………..
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně
identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
12. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 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.
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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 %.
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 %.
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i)

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

j)

………………….
Pozn.: V dotační smlouvě lze s přihlédnutím k podmínkám konkrétního dotačního
programu či poskytované dotace vymezit i další podmínky, jejichž porušení bude
považováno za méně závažné.

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve
výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží,
poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí …… Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
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1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu ...........................:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro
zástupce poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi hosty
akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),
j)
………………………….. (případné další povinnosti příjemce vyplývající
z charakteru podpořené akce, projektu)
(Pozn.: Zpracovatel smlouvy upraví požadavky na rozsah publicity uvedené
v odst. 5 s ohledem na charakter podpořené akce (projektu) vždy po konzultaci
s oddělením mediální komunikace odboru kancelář hejtmana.)

6.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
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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 pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve ……. vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží ………vyhotovení.
5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

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

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
Příloha č. 2 - Plánovaný nákladový rozpočet

strana 10 / 10

bod 6.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 012/9Z/2017

Příloha č. 1 k bodu 6.6
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 11. 12. 2017

Příloha 1)

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:
Dárce:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800

Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
(dále jen „dárce“)

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 777

a
Obdarovaný:
Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:

Česká republika, Hasičský záchranný sbor Ústeckého
kraje
Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem
70886300
CZ70886300
Česká národní banka
číslo účtu: 19-76548881/0710
plk. Ing. Roman Vyskočil, ředitel
reditel@ulk.izscr.cz / 950 430 220

(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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DAROVACÍ SMLOUVU:
I.
Předmět daru
Předmětem daru je peněžní částka ve výši 5.000.000,- Kč (dále jako „dar“).
II.
Projevy vůle
1. Dárce touto smlouvou daruje dar obdarovanému, který jej za podmínek uvedených v této
smlouvě přijímá.
2. Dárce /ve veřejném zájmu/ přikazuje obdarovanému dar použít výhradně za účelem
materiálního dovybavení pracoviště krizového řízení, zkvalitnění technického vybavení
složky integrovaného záchranného systému, zajištění výcviku a vybavení leteckých
záchranářů složky:
Dýchací technika IDP
Přetlakové obleky
Obleky proti sálavému teplu
Termokamera
Průmyslový vysavač
Motorové pily záchranářské
Rozbrušovací pily
Pneumatické zvedací vaky (sada)
Osobní dozimetr
Detektor hořlavých plynů UL
Zásahový dozimetr
Pračka na hadice
Osvětlovací systém
Nezávislé naftové topení do stanů
Přívěsné vozíky za OA na stany
Detekční souprava na bojové látky
Člun hliník s motorem a přívěsem
Zásahové ruční svítilny
Masky k dýchací technice
Kladina na PS
Bariéra na PS
Vybavení pro členy letecké záchranné skupiny ZZS
Projektor s datovým ovládáním
Jiné technické a věcné prostředky PO
3. Obdarovaný se zavazuje, že dar užije pouze k účelu, k němuž byl darován.
4. Pokud obdarovaný použije dar k jiným účelům, než přikazuje dárce, je obdarovaný povinen
dar dárci vrátit v takové výši, která odpovídá výši, jež byla obdarovaným užita neoprávněně
k jinému účelu, a to do 14 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení dárcem obdarovanému
po porušení příkazu obdarovaným.
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III.
Ostatní ujednání

1. Dar bude obdarovanému dárcem poukázán na účet č. 19-76548881/0710 vedený
u České národní banky, Finanční dar bude poskytnut v roce 2018, nejpozději však do
30. ledna 2018.
2. Obdarovaný poskytne dárci informaci o využití daru na stanovený účel, a to do
30. listopadu 2018.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí daru bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. ……………. ze dne...........
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, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími hospodaření
územních samosprávných celků.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou paré s platností originálu, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží jedno vyhotovení.
5. 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. Obdarovaný 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 dárce, který zároveň zajistí, aby informace
o uveřejnění této smlouvy byla zaslána obdarovanému do datové schránky ID auyaa6n /na
e-mail: reditel@ulk.izscr.cz . Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
V.
Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetli, 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 …………….. dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Dárce

Obdarovaný
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Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

DATUM

ČR Hasičský záchranný sbor Ústeckého
kraje
plk. Ing. Roman Vyskočil
ředitel

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

Funkce a odbor

Zpracovatel

Jiří Čermák

pracoviště
krizového řízení
odboru kancelář
hejtmana

Vedoucí odboru

Ing. Luboš Trojna

vedoucí odboru
kancelář hejtmana

Podpis

Číslo příslibu /
správce rozpočtu
Právně
posouzeno

Standardní vzor

Předchozí
souhlas dle
kompetence

Oldřich Bubeníček

Odkaz na
usnesení orgánu
kraje

hejtman
Ústeckého kraje

Zastupitelstva Ústeckého kraje č……………………… ze dne …………………..
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bod 6.6 priloha 2.pdf k usnesení č. 012/9Z/2017

Příloha č. 2 k bodu 6.6
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 11. 12. 2017

Příloha 2)

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:
Dárce:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 882733379/0800

Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
(dále jen „dárce“)

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 777

a
Obdarovaný:
Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ/Datum narození:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:

Česká republika, Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
plk. Mgr. Jaromírem Knížetem, ředitelem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka
číslo účtu: 19-1546881/0710
plk. Mgr. Jan Bíl, ředitel kanceláře ředitele
krpulk.kr@pcr.cz / 974 412 210

(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU:
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I.
Předmět daru
Předmětem daru je peněžní částka ve výši 4.000.000,- Kč (dále jako „dar“).
II.
Projevy vůle
1. Dárce touto smlouvou daruje dar obdarovanému, který jej za podmínek uvedených v této
smlouvě přijímá.
2. Dárce přikazuje obdarovanému dar použít výhradně za účelem plnění úkolů policie
Obdarovaný se zavazuje, že dar užije pouze k účelu, k němuž byl darován:
- Vybavení prvosledových hlídek, speciálních a pořádkových jednotek k řešení
mimořádných událostí (šílený střelec, terorismus) a při hromadných narušeních
veřejného pořádku
- Termovizní, pozorovací, lokalizační a detekční technika k dokumentaci místa
mimořádné události, k detekci osob skrytých, zavalených nebo uvězněných a k
modernizaci techniky znaleckého pracoviště OKTE KŘP-U
- Hardware a software k analýze mobilních zařízení analýza mobilních zařízení,
získávání dat (lokalizace při pátracích akcích apod.)
- Komunikační technika, komunikační zařízení (handsfree) pro službu dopravní policie,
mobilní telefony pro specialisty SKPV
- Specializovaný software a licence k detekci a vyhodnocení dat z digitálních
tachografů vozidel
- Video, audio a fototechnika k dokumentaci místa mimořádných událostí
- Osvětlovací technika při specifických činnostech ve ztížených světelných
podmínkách
v terénu
- Tiskárny a příslušenství obnova zastaralých zařízení skupin kriminalistické techniky
- Pracovní oděv, obuv, ochranné prostředky a vybavení specialistů SKPV při činnosti
na místě mimořádné události
- Multimediální vybavení modernizace krizové místnosti IOS
- Vybavení pro členy letecké záchranné skupiny ZZS modernizace a obnova
stávajícího vybavení
3. Pokud obdarovaný použije dar k jiným účelům, než přikazuje dárce, je obdarovaný povinen
dar dárci vrátit v takové výši, která odpovídá výši, jež byla obdarovaným užita neoprávněně
k jinému účelu, a to do 14 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení dárcem obdarovanému
po porušení příkazu obdarovaným.
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III.
Ostatní ujednání
1. Dar bude obdarovanému dárcem poukázán na účet č. 19-76548881/0710 vedený
u České národní banky, Finanční dar bude poskytnut v roce 2018, nejpozději však do
30. ledna 2018.
2. Obdarovaný poskytne dárci informaci o využití daru na stanovený účel, a to do 30. listopadu
2018.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí daru bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. ……………. ze dne...........
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, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími hospodaření
územních samosprávných celků.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou paré s platností originálu, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží jedno vyhotovení.
5. 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. Obdarovaný 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 dárce, který zároveň zajistí, aby informace
o uveřejnění této smlouvy byla zaslána obdarovanému do datové schránky ID a64ai6n /na
e-mail: krpulk.kr@pcr.cz. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.
Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetli, 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 …………….. dne …………………

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

………………………………………………

Dárce
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Obdarovaný
České republika, Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje
plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel

DATUM

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

Funkce a odbor

Zpracovatel

Jiří Čermák

pracoviště
krizového řízení
odboru kancelář
hejtmana

Vedoucí odboru

Ing. Luboš Trojna

vedoucí odbor
kancelář hejtmana

Podpis

Číslo příslibu /
správce rozpočtu
Právně
posouzeno

Standardní vzor

Předchozí
souhlas dle
kompetence

Oldřich Bubeníček

Odkaz na
usnesení orgánu
kraje

hejtman
Ústeckého kraje

Zastupitelstva Ústeckého kraje č……………………… ze dne …………………..
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bod 7.1 příloha 1.pdf k usnesení č. 016/9Z/2017

REGISTR SMLUV

Smlouva o úvěru č. 1118/17/LCD
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171
(dále jen „Banka”)
a
Ústecký kraj
název
Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 01
sídlo krajského úřadu
70892156
IČO
(dále jen „Klient“)
uzavírají tuto smlouvu o úvěru:
PREAMBULE
Tato Smlouva upravuje podmínky, za nichž je Banka zavázána poskytnout Klientovi Úvěr a Klient je Bance zavázán
Úvěr splatit a zaplatit úroky a další Ceny.
ČLÁNEK I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

Vymezení pojmů. Pojmy psané velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném
čísle, mají pro účely této Smlouvy význam uvedený v tomto ustanovení:
„Běžný účet“ znamená běžný účet pro účely úhrady Úvěru a dalších dluhů Klienta vůči Bance vzniklých na
základě této Smlouvy a v souvislosti s ní, kterým je běžný účet č. 1653732/0800 vedený u Banky;
„Ceny“ znamená odměny, poplatky, náhradu nákladů Banky a další platby, k jejichž úhradě je Klient povinen
podle této Smlouvy;
„Čerpání“ znamená provedení výplaty peněžních prostředků z Úvěru Bankou nebo, podle kontextu, konkrétní
částka vyplacená z Úvěru;
„Den konečné splatnosti“ znamená den 31. 12. 2031;
„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění;
„Investice“ znamená každou investiční akci Klienta, a to zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí,
realizovanou v letech 2017 až 2021;
„Náklady předčasného splacení“ znamená, při provedení Předčasné splátky Úvěru ve formě Tranše II nebo
jeho části, částku zjištěnou podle následujícího vzorce:
A/2 x B/360 x C = D
kde
A znamená výši takové Předčasné splátky v Kč; a
B znamená počet kalendářních dnů ode dne provedení takové Předčasné splátky (včetně) do Dne konečné
splatnosti (včetně); a
C znamená 0,0045; a
D znamená Náklady předčasného splacení ve vztahu k takové Předčasné splátce;
„Období čerpání“ má význam uvedený v čl. II odst. 1 této Smlouvy;
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
„Orgán veřejné moci“ znamená instituci nadanou pravomocí vydat závazné a vymahatelné rozhodnutí (soud,
rozhodce či rozhodčí soud, orgán státní správy či samosprávy aj. příslušný subjekt, orgán či organizace);
„Pevná úroková sazba“ má význam uvedený v čl. III odst. 3 této Smlouvy;
1/12

„Porucha trhu“ má význam uvedený v čl. IX odst. 6 této Smlouvy;
„Pravidlo zero floor“ má význam uvedený v čl. III odst. 1 této Smlouvy;
„PRIBOR“ (Prague Interbank Offered Rate) znamená sazbu, za kterou si banky půjčují mezi sebou v měně CZK
(v českých korunách) na mezibankovním trhu, zveřejněná okolo 11. hodiny (dopoledne) středoevropského času
na stránce PRBO služby Thomson Reuters;
„Protikorupční předpisy“ znamenají veškeré zákony, pravidla a předpisy týkající se uplácení nebo korupce;
„Předčasná splátka“ znamená úhradu Úvěru nebo jeho části před termínem splatnosti jistiny Úvěru stanoveným
touto Smlouvou;
„Předpisy proti praní špinavých peněz“ má význam uvedený v čl. VI odst. 1 písm. l) této Smlouvy;
„Refereční sazba“ znamená sazbu 1 – měsíční PRIBOR;
„Registr smluv“ znamená registr smluv zřízený Zákonem o registru smluv a spravovaný Ministerstvem vnitra
České republiky;
„Rozhodný den“ znamená ve vztahu k období nebo kterémukoli datu, pro které má být stanovena příslušná
Referenční sazba, den stanovení výše Referenční sazby, který v případě úrokové sazby stanovované na bázi
Referenční sazby zpravidla předchází 2 pracovní dny počátku období platnosti takové úrokové sazby;
„Smlouva“ znamená tuto smlouvu o úvěru včetně všech součástí, příloh a dodatků;
„Tranše I“ má význam uvedený v čl. I odst. 2 písm. a) této Smlouvy;
„Tranše II“ má význam uvedený v čl. I odst. 2 písm. b) této Smlouvy;
„Úrokové období“ znamená období stanovené pro účtování a placení úroků z Úvěru dle ustanovení čl. III odst. 2
a odst. 4 této Smlouvy;
„Úvěr“ znamená závazek Banky poskytnout Klientovi za sjednaných podmínek peněžní prostředky nebo, podle
kontextu, peněžní prostředky, které mají být poskytnuty, nebo již poskytnuté a čerpané;
„Úvěrová částka“ znamená částku představující maximální limit součtu nesplacených částek čerpaných z Úvěru,
stanovenou v čl. I odst. 2 této Smlouvy;
„Zákon o registru smluv“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění; a
„Závazek“ znamená veškeré pohledávky a dluhy mezi Klientem a Bankou v rámci poskytnutí Úvěru stanovené
zákonem a jinými akty normativní povahy, touto Smlouvou, právními akty upravujícími vztahy ze zajištění, pokud
je poskytováno, a dalšími akty smluvní povahy.
2.

Úvěrová částka. Úvěrová částka se sjednává ve výši 1.500.000.000,00 Kč (slovy: jedna miliarda pět set milionů
korun českých). Úvěrovou částku lze čerpat ve formě:
a)

Úvěru až do výše 750.000.000,00 Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých) (dále jen
„Tranše I“);

b)

Úvěru až do výše 750.000.000,00 Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých) (dále jen
„Tranše II“).

Pokud z dále uvedených ustanovení nevyplývá jinak, platí veškeré podmínky stanovené touto Smlouvou pro
všechny výše uvedené tranše společně.
3.

Účel Úvěru. Klient se zavazuje použít Úvěr výlučně pro účel financování nákladů na Investici a refinancování těch
nákladů na Investici, které Klient uhradil z vlastních prostředků v průběhu 6 měsíců před uzavřením Smlouvy
anebo později.

ČLÁNEK II
ČERPÁNÍ ÚVĚRU
1.

Období čerpání, oprávnění čerpat. Období, po které je Klient oprávněn čerpat Úvěrovou částku začíná dne
1. 11. 2017 a trvá do dne 31. 12. 2021 (včetně) (dále jen „Období čerpání“).
Klient je oprávněn čerpat Úvěrovou částku nebo její část nejdříve v den splnění odkládacích podmínek pro
Čerpání stanovených v této Smlouvě. Banka je oprávněna ze závažných důvodů datum Čerpání změnit a stanovit
náhradní termín Čerpání. Splacenou část Úvěru není Klient oprávněn znovu čerpat.

2.

Způsob Čerpání. Čerpání Úvěru se uskuteční jednorázově nebo postupně převodem peněžních prostředků na
Běžný účet, na základě žádosti Klienta o Čerpání, doručené Bance alespoň 5 pracovních dnů před požadovaným
datem Čerpání; bez souhlasu Banky ji nelze odvolat ani změnit.

3.

Obecné podmínky Čerpání.
a)

ke každé žádosti o Čerpání je Klient povinen připojit následující přílohy:
i)

dokumenty podle požadavků Banky, osvědčující použití požadovaných peněžních prostředků v
souladu s účelem Úvěru, zejména smlouvy (smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy, s pevně
sjednanou cenou a termínem dokončení díla, resp. dodání věci), daňové doklady (faktury); a

2/12

4.

ii)

řádně vyplněné příkazy k úhradě z Běžného účtu se splatností v den Čerpání, obsahující údaje
o výši platby a jejím příjemci, bankovním spojení, popřípadě o dalších skutečnostech v souladu s
listinami předloženými Bance podle bodu i); nebo

iii)

v případě refinancování, dokumenty prokazující uhrazení částky Čerpání Klientem v souladu s
listinami předloženými Bance podle bodu i);

b)

Čerpání může být poskytnuto za účelem úhrady DPH;

c)

Čerpání bude poskytnuto za účelem úhrady zálohové platby, pouze pokud Banka předem takovouto
zálohovou platbu odsouhlasí;

d)

v žádosti o Čerpání je Klient povinen určit, zda má být Čerpání poskytnuto z Tranše I či Tranše II.

Podmínky prvního Čerpání. Před prvním Čerpáním je Klient povinen splnit následující podmínky a/nebo předložit
Bance následující dokumenty, s obsahem a ve formě akceptovanými Bankou, případně zajistit, aby je Banka
měla k dispozici:
a)

usnesení zastupitelstva Klienta obsahující schválení této Smlouvy v souladu s doložkou platnosti právního
úkonu (jednání) uvedenou v této Smlouvě;

b)

dokumenty prokazující, že tato Smlouva byla řádně (v souladu s požadavky Zákona o registru smluv)
uveřejněna v Registru smluv, obsahující zejména informace o datu uveřejnění, ID smlouvy a ID verze.

Před každým prvním Čerpáním za účelem financování každé jednotlivé Investice je Klient dále povinen splnit ve
vztahu k příslušné Investici následující podmínky a/nebo předložit Bance následující dokumenty, s obsahem a ve
formě akceptovanými Bankou, případně zajistit, aby je Banka měla k dispozici:

5.

c)

pokud mají být v rámci Investice prováděny stavební práce, doklady prokazující oprávnění provést
příslušné stavební práce v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy
upravujícími územní plánování a stavební řád (zejména pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby,
případně jiná podání stavebníka stavebnímu úřadu či jiná rozhodnutí, opatření nebo potvrzení stavebního
úřadu);

d)

kopie projektové dokumentace či obdobného dokumentu obsahující popis příslušné Investice a způsobů
jejího financování;

e)

časový harmonogram a rozpočet na realizaci příslušné Investice;

f)

doklady prokazující, že každý příslušný zhotovitel a prodávající byl vybrán v souladu s platnými a účinnými
obecně závaznými právními předpisy upravujícími oblast veřejných zakázek;

g)

usnesení zastupitelstva či rady (dle charakteru příslušné Investice) Klienta obsahující schválení příslušné
Investice a způsobu jejího financování;

h)

veškeré příslušné smlouvy o dílo a kupní smlouvy vztahující se k příslušné Investici, s pevně sjednanou
cenou a termínem dokončení díla, resp. dodání věci a dále dokumenty prokazující jejich řádné (v souladu
s požadavky Zákona o registru smluv) uveřejnění v Registru smluv, obsahující zejména informace o datu
uveřejnění, ID smlouvy a ID verze.

Podmínky každého Čerpání. Banka umožní Klientovi Čerpání, pouze pokud:
a)

podmínky Čerpání, stanovené v jiných ustanoveních této Smlouvy pro Čerpání, byly splněny;

b)

částka požadovaného Čerpání v součtu s veškerými předchozími Čerpáními podle této Smlouvy
nepřesáhne Úvěrovou částku;

c)

Klient má na základě uzavřené smlouvy zřízen Běžný účet;

d)

kompletní podklady k Čerpání byly Bance doručeny;

e)

Čerpání bude využito v souladu se stanoveným účelem Úvěru;

f)

požadovaná částka nepřevyšuje disponibilní část Úvěrové částky a Čerpání se má uskutečnit v pracovní
den v Období čerpání;

g)

v důsledku Čerpání nedojde k překročení Úvěrové částky;

h)

ke dni Čerpání nenastalo ani nehrozí podstatné porušení této Smlouvy podle čl. VIII odst. 1 této Smlouvy
nebo vznik jiné závažné skutečnosti podle čl. VIII odst. 2 této Smlouvy; a

i)

poskytnutí Čerpání není v rozporu s kterýmkoliv použitelným právním předpisem (českým ani
zahraničním).

ČLÁNEK III
ÚROKY Z ÚVĚRU
1.

Úroková sazba Tranše I, období její platnosti. Úroková sazba Úvěru ve formě Tranše I se sjednává jako sazba,
jejíž výše bude stanovována pro příslušné období její platnosti jako výše Referenční sazby platné v Rozhodný
den se zvýšením o marži 0,25 % ročně.
Pokud výše Referenční sazby klesne pod 0 procent ročně, bude se pro účely výpočtu příslušných úroků výše
Referenční sazby považovat za 0 procent ročně, a to po celou dobu, po kterou bude Referenční sazba nižší než 0
procent ročně (dále jen „Pravidlo zero floor“); Banka může v odůvodněných případech rozhodnout, že se
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Pravidlo zero floor neuplatní, takové rozhodnutí však nemůže být v neprospěch Klienta. O takovém rozhodnutí
bude Banka Klienta informovat.
Období platnosti úrokové sazby Úvěru ve formě Tranše I jsou pravidelná (opakující se) a probíhají ve vztahu ke
každému Čerpání Úvěru ve formě Tranše I samostatně. Jejich délka činí 1 měsíc a končí v poslední den každého
kalendářního měsíce. První období platnosti úrokové sazby ve vztahu k Čerpání je nepravidelné, začíná dnem
Čerpání a končí v poslední den kalendářního měsíce, probíhajícího ke dni Čerpání.
2.

Úrokové období Tranše I. Úroková období Úvěru ve formě Tranše I jsou pravidelná (opakující se) a probíhají ve
vztahu ke každému Čerpání Úvěru ve formě Tranše I samostatně. Jejich délka činí 1 měsíc a končí v poslední
den každého kalendářního měsíce. První Úrokové období ve vztahu k Čerpání je nepravidelné, začíná dnem
Čerpání a trvá do posledního dne kalendářního měsíce, probíhajícího ke dni Čerpání.

3.

Úroková sazba Tranše II, období její platnosti. Úroková sazba Úvěru ve formě Tranše II se sjednává jako pevná
(neměnná) po celou dobu trvání Závazku a její výše činí 0,95 % ročně (dále jen „Pevná úroková sazba“).

4.

Úrokové období Tranše II. Úroková období Úvěru ve formě Tranše II jsou pravidelná (opakující se) a probíhají ve
vztahu ke každému Čerpání Úvěru ve formě Tranše II samostatně. Jejich délka činí 3 měsíce a končí v poslední
den každého kalendářního čtvrtletí. První Úrokové období ve vztahu k Čerpání je nepravidelné, začíná dnem
Čerpání a trvá do posledního dne kalendářního čtvrtletí, probíhajícího ke dni Čerpání.

5.

Splatnost úroků z Úvěru. Klient je povinen platit Bance úroky z Úvěru včetně úroků z prodlení v poslední den
Úrokového období, a to za dobu od posledního dne předchozího Úrokového období (včetně) do předposledního
dne probíhajícího Úrokového období (včetně). Úroky z Úvěru včetně úroků z prodlení za poslední Úrokové období
do dne předcházejícího dni splacení Úvěru (včetně) jsou splatné na základě zúčtování provedeného Bankou,
nejdříve v Den konečné splatnosti a nejpozději v den Úrokového období, v němž nastal Den konečné splatnosti.

6.

Stanovení počtu dní pro účely úročení. Úroky a Ceny Banka počítá na základě skutečného počtu dnů a roku o
360 dnech. Úvěr se úročí denně ode dne prvního Čerpání (včetně) do dne předcházejícího dni splacení Úvěru
(včetně). Dlužná částka Úvěru se úročí úroky z prodlení denně od prvního dne prodlení (včetně) až do dne
bezprostředně předcházejícího dni splacení dlužné částky (včetně).

ČLÁNEK IV
CENY
1.

Cena za zpracování Úvěru. Banka a Klient sjednávají, že Cena za zpracování Úvěru se pro účely této Smlouvy
neuplatní.

2.

Vyloučené Ceny. Pro vyloučení pochybností Banka a Klient sjednávají, že Klient není povinen platit následující
Ceny:
a)

Cenu (ani žádnou jinou sankci) za nevyčerpání Úvěrové částky v plné výši nebo za to, že Klient nebude
vůbec čerpat Úvěrovou částku;

b)

Cenu za sjednání Úvěru;

c)

Cenu za správu a vedení Úvěru;

d)

závazkovou odměnu, tj. odměnu za rezervaci peněžních prostředků, jejíž výše se počítá denně v průběhu
Období čerpání z rozdílu mezi Úvěrovou částkou a Úvěrem;

e)

Cenu za Předčasnou splátku; tím není dotčeno právo Banky požadovat v případě Předčasné splátky
Úvěru ve formě Tranše II úhradu Nákladů předčasného splacení ve vztahu k takové Předčasné splátce;

f)

Cenu za změnu smluvních podmínek (uzavření dodatku k této Smlouvě).

3.

Obecné ujednání o Cenách. Klient je povinen zaplatit Bance Ceny v termínech a částkách podle této Smlouvy.
Pokud termín splatnosti Ceny nebyl sjednán, platí, že je Cena splatná v den poskytnutí placené služby anebo
v poslední den kalendářního měsíce, podle výběru Banky s přihlédnutím k povaze Ceny.

4.

Navýšení o daň. Veškeré platby, které je Klient povinen uskutečnit na základě této Smlouvy ve prospěch Banky
musí být prosté jakýchkoli odpočtů částek z titulu daňových či jiných povinností s výjimkou případu, kdy se od
Klienta vyžaduje takový odpočet nebo srážka na základě příslušných právních předpisů, a to včetně
mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. V případě existence takového požadavku na odpočet nebo
srážku daně se částka splatná Klientem zvýší tak, aby po provedení požadovaného daňového odpočtu nebo
srážky daně Banka obdržela čistou částku rovnou smluvené hodnotě, tedy s vyloučením vlivu daňových odpočtů.

5.

Srážky daně. Banka jako plátce daně provádí srážky daní v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v
České republice kromě případů, kdy příslušná mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění stanoví jinak a
Klient předloží Bance doklad o svém daňovém domicilu, který dokládá, že se na Klienta příslušná mezinárodní
smlouva vztahuje. Na žádost Klienta, na kterého se vztahuje mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění a
který předložil doklad o daňovém domicilu, Banka zajistí od místně příslušného českého správce daně potvrzení
o zaplacení daně. Banka je v této souvislosti oprávněna v přiměřeném rozsahu požadovat od Klienta i další
dokumenty.
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ČLÁNEK V
SPLÁCENÍ ÚVĚRU
1.

2.

Způsob splácení, Den konečné splatnosti. Klient se zavazuje splácet poskytnutý Úvěr takto:
a)

Úvěr ve formě Tranše I pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 6.250.000,00 Kč (slovy: šest milionů dvě
stě padesát tisíc korun českých), splatnými vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. První
splátka bude zaplacena dne 31. 1. 2022. Poslední splátka ve výši nesplacené části poskytnutého Úvěru ve
formě Tranše I je splatná v Den konečné splatnosti;

b)

Úvěr ve formě Tranše II pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 18.750.000,00 Kč (slovy: osmnáct
milionů sedm set padesát tisíc korun českých), splatnými vždy k poslednímu dni každého kalendářního
čtvrtletí. První splátka bude zaplacena dne 31. 3. 2022. Poslední splátka ve výši nesplacené části
poskytnutého Úvěru ve formě Tranše II je splatná v Den konečné splatnosti.

Účet určený ke splácení Úvěru. Klient se zavazuje převádět prostředky ke splácení Úvěru a ostatních dluhů
Klienta v souvislosti s touto Smlouvou na Běžný účet. Klient se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy vést u
Banky výše uvedený účet a zajišťovat na něm dostatek prostředků k úhradě svých splatných peněžitých dluhů z
této Smlouvy. Pokud jsou pohledávky Banky za Klientem vzniklé na základě této Smlouvy splatné v den, který
není pracovním dnem, je Klient povinen zabezpečit dostatek prostředků na svém výše uvedeném účtu nejpozději
v pracovní den bezprostředně předcházející dni splatnosti takové pohledávky.
Ustanovení tohoto odstavce se obdobně uplatní i pro případné zvláštní účty určené pro příjem dotací.

3.

Způsob splácení Úvěru. Klient souhlasí s tím, aby Banka prováděla úhrady svých splatných pohledávek z této
Smlouvy inkasem z Běžného účtu, a to bez předchozího příkazu Klienta a bez jeho vyrozumění. Zároveň Klient
zmocňuje Banku k vystavení platebních dokladů k vyrovnání těchto pohledávek a k provedení jejich úhrad v den
splatnosti před ostatními platbami, které je Banka v tento den povinna podle příkazu Klienta provést z takového
účtu. V případě nedostatku zdrojů na takovém účtu má Banka právo přistoupit k započtení svých pohledávek
s pohledávkami z kteréhokoliv jiného účtu (mimo účtu vázaných prostředků), který Banka pro Klienta vede.
Ustanovení tohoto odstavce se obdobně uplatní i pro případné zvláštní účty určené pro příjem dotací.
Banka nemusí přijmout jakoukoli úhradu od jiné osoby než Klienta.

4.

Pořadí úhrad. Nestačí-li disponibilní zůstatek na Běžném účtu anebo na jiných účtech uvedených v předchozím
odstavci 3 spolu s dalšími prostředky Klienta na úhradu splatných pohledávek Banky z této Smlouvy, budou
prostředky na účtech Klienta použity k uspokojení pohledávek Banky v následujícím pořadí:
a)
platby sankčního charakteru (smluvní pokuty, úroky z prodlení);
b)
úhrada škod a nákladů vynaložených Bankou;
c)
Ceny;
d)
úroky z Úvěru;
e)
splátky Úvěru (pokud se Úvěr splácí formou částečných splátek počínaje splátkou s nejstarším a konče
splátkou s nejnovějším datem splatnosti); a
f)
ostatní pohledávky Banky.

5.

Předčasná splátka. Klient je oprávněn provést Předčasnou splátku kdykoli přede Dnem konečné splatnosti.
Předčasnou splátku je Klient povinen Bance písemně oznámit alespoň 10 pracovních dnů předem; datum
splatnosti Předčasné splátky musí v případě Předčasné splátky Úvěru úročeného úrokovou sazbou stanovovanou
na bázi Referenční sazby či jeho části připadnout na poslední den kteréhokoliv období platnosti úrokové sazby.
Klient je povinen zajistit na Běžném účtu dostatek disponibilních peněžních prostředků na úhradu Předčasné
splátky ve výši a v termínu oznámených Bance a dalších částek splatných s Předčasnou splátkou podle této
Smlouvy; pokud tak neučiní, je v prodlení.
Klient je povinen s Předčasnou splátkou Bance zaplatit příslušenství, jakož i další pro ten případ stanovené
částky podle této Smlouvy a v případě Předčasné splátky Úvěru ve formě Tranše II či jeho části dále též Náklady
předčasného splacení ve vztahu k takové Předčasné splátce. V případě Předčasné splátky celého Úvěru ve
formě Tranše II z prostředků poskytnutých Klientovi Bankou ve formě úvěru není Klient povinen Náklady
předčasného splacení ve vztahu k takové Předčasné splátce Bance hradit. Oznámení o Předčasné splátce,
akceptované Bankou, je neodvolatelné. Klient je povinen provést Předčasnou splátku ve výši a v termínu
schválených Bankou; pokud tak neučiní, je v prodlení. Je-li řádná splátka Úvěru zaplacena 5 nebo méně
pracovních dnů před sjednaným termínem splatnosti, nepovažuje se za předčasně zaplacenou.

6.

Splatnost dluhů Klienta vůči Bance. Klient je povinen splácet své dluhy vůči Bance vzniklé z této Smlouvy nebo v
souvislosti s ní v termínech a částkách podle této Smlouvy. Není-li termín splatnosti dluhu Klienta vůči Bance
vzniklého z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní sjednán jinde v této Smlouvě, je takový dluh Klienta vůči Bance
splatný v den jeho vzniku.

ČLÁNEK VI
PROHLÁŠENÍ A POVINNOSTI KLIENTA
1.

Prohlášení Klienta a jeho součinnost. Klient prohlašuje s platností ke dni uzavření Smlouvy, jakož i (opakovaně)
ke každému dni trvání Závazku, že:
a)

Klient je veřejnoprávní korporací existující v souladu s právními předpisy České republiky;

b)

Klient má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním právním jednáním nebo
právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, která je dle
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právních předpisů potřebná k uzavření této Smlouvy a k plnění všech dluhů a jiných povinností z ní
vyplývajících;
c)

uzavření této Smlouvy, včetně realizace účelu Úvěru, bylo řádně a platně schváleno příslušnými orgány
Klienta v souladu s obecně závaznými právními předpisy;

d)

tato Smlouva a právní jednání s ní související byly řádně a platně podepsány Klientem nebo jeho zástupci,
kteří nepřekročili své oprávnění;

e)

veškeré dluhy a povinnosti Klienta vůči Bance podle této Smlouvy a právních jednání s ní souvisejících
jsou platnými a vymahatelnými dluhy a povinnostmi Klienta;

f)

dokumenty a další informace poskytnuté Bance při jednání o této Smlouvě a s ní souvisejících právních
jednáních jsou pravdivé, úplné, správné, nejsou v žádném podstatném ohledu zavádějící a jejich obsah
představuje úplný a věrný přehled o celkové ekonomické a podnikatelské situaci Klienta a jeho schopnosti
v budoucnu plnit své dluhy; ode dne, kdy byly uvedené dokumenty a další informace Bance poskytnuty,
nedošlo k žádným podstatným změnám skutečností, kterých se týkají;

g)

uzavřením této Smlouvy a souvisejících právních jednání, převzetím a plněním dluhů a povinností na jejich
základě Klient neporuší žádný právní předpis, rozhodnutí Orgánu veřejné moci, vlastní povinnost ani právo
třetí osoby;

h)

si není vědom, že by Orgán veřejné moci vedl jakékoliv řízení, které by mohlo nepříznivým způsobem
ovlivnit schopnost Klienta řádně a včas plnit své závazky a dluhy vůči Bance, jeho celkovou ekonomickou
a podnikatelskou situaci, nebo že by zahájení takového řízení hrozilo;

i)

pro případ, že je Klientovi poskytována v souvislosti s účelem Úvěru jakákoli dotace, veškeré dokumenty
týkající se realizace účelu Úvěru (bez ohledu na to, zda byly vyhotoveny před podpisem této Smlouvy
nebo později) jsou v souladu s podmínkami poskytnutí dotace;

j)

Klient zavedl a povede v platnosti zásady a postupy k zabezpečení dodržování Protikorupčních předpisů
ze strany Klienta a jeho příslušných orgánů, členů orgánů Klienta, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a
zástupců;

k)

Klient provozoval a provozuje svou činnost v souladu se všemi Protikorupčními předpisy;

l)

činnosti Klienta jsou a byly vždy prováděny v souladu s platnými požadavky na vedení účetních knih a na
výkaznictví a v souladu s právní úpravou proti praní špinavých peněz a podzákonnými předpisy, které na
jejím základě vydal, spravoval nebo vymáhal jakýkoliv státní orgán (dále společně „Předpisy proti praní
špinavých peněz“), a neprobíhá a podle nejlepšího vědomí Klienta ani nehrozí jakékoliv řízení nebo
podání žaloby u soudu, státního orgánu nebo rozhodčího soudu ohledně Předpisů proti praní špinavých
peněz, do něhož by byl Klient jakýmkoliv způsobem zapojen. Klient dále prohlašuje a ujišťuje Banku, že
žádné prostředky ani jiné plnění, které Klient poskytne v souvislosti s jakoukoli transakcí na základě této
smlouvy, nepochází z činnosti, která je podle Předpisů proti praní špinavých peněz považována za
trestnou;

m)

Klient není zařazen na sankční či jiné podobné seznamy vedené Evropskou unií nebo jejími členskými
státy, USA, OSN, Českou republikou nebo Slovenskou republikou nebo na veřejných oznámeních o
vyhlášení sankcí učiněných uvedenými subjekty a prostředky z Úvěru (či jakákoli jejich část) poskytnuté na
základě této Smlouvy nebudou přímo či nepřímo využity ve prospěch osoby, která je na některý z výše
specifikovaných seznamů zařazena;

n)

proti Klientovi není vedeno trestní stíhání ani nebyl Orgánem veřejné moci uznán vinným ze spáchání
trestného činu.

Klient bere na vědomí, že Banka uzavírá tuto Smlouvu s důvěrou v tato prohlášení.
Klient dále bere na vědomí, že Banka je oprávněna kromě provádění kontroly účelovosti každého Čerpání
prověřovat schopnost Klienta splácet Úvěr a plnit další dluhy a povinnosti vůči Bance, jakož i prověřovat další
skutečnosti, které by mohly vést ve svých důsledcích k podstatné změně podmínek, za nichž byla tato Smlouva
uzavřena. K tomu je Klient povinen poskytnout Bance součinnost, zejména na její výzvu předložit požadované
dokumenty, umožnit Bankou pověřenému pracovníkovi nebo třetí osobě provádět v prostorách Klienta kontrolu
účetnictví Klienta a jiných dokumentů finančního charakteru, jakož i kontrolu realizace účelu Úvěru.
2.

Povinnosti Klienta. Klient se zavazuje plnit veškeré povinnosti stanovené touto Smlouvou. Vedle povinností
vyplývajících z jiných ustanovení této Smlouvy se Klient dále zavazuje po dobu trvání Závazku splnit následující
povinnosti a/nebo předložit Bance následující dokumenty, případně zajistit, aby je Banka měla k dispozici:
a)

do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy, v každém případě však před uskutečněním
prvního Čerpání doručit Bance potvrzení dokumenty prokazující, že tato Smlouva byla řádně (v souladu
s požadavky Zákona o registru smluv) uveřejněna v Registru smluv, obsahující zejména informace o datu
uveřejnění, ID smlouvy a ID verze; Banka je oprávněna dle svého výlučného uvážení (nikoli však povinna)
zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění v Registru smluv sama na náklady Klienta;

b)

předkládat Bance schválený roční rozpočet, a to do 30 kalendářních dnů od jeho schválení; v případě, že
má být hospodařeno podle pravidel rozpočtového provizoria, předložit taková pravidla, a to do 15. ledna
příslušného rozpočtového roku, a dále rozpočtový výhled, a to do 1 měsíce od jeho sestavení. Klient je
oprávněn předkládat tyto dokumenty v elektronické podobě, přičemž na výzvu Banky je povinen předložit
je v písemné podobě, a to do 10 pracovních dnů od obdržení takové výzvy;

c)

předkládat Bance finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M) nejpozději vždy do 60 kalendářních dnů po skončení každého
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kalendářního čtvrtletí, a dále rozvahu Klienta nejpozději vždy do 60 kalendářních dnů po skončení
každého kalendářního čtvrtletí. Klient je oprávněn předkládat tyto dokumenty v elektronické podobě,
přičemž na výzvu Banky je povinen předložit je v písemné podobě, a to do 10 pracovních dnů od obdržení
takové výzvy;
d)

předkládat Bance roční účetní závěrku Klienta v plném rozsahu za příslušné období ověřenou auditorem,
a to do 30. 6. následujícího kalendářního roku;

e)

předkládat Bance výrok auditora o hospodaření Klienta, popřípadě zpráva o přezkumu hospodaření
Klienta vydaná jiným příslušným orgánem, a to do 2 měsíců od obdržení;

f)

předkládat Bance na její výzvu do 1 měsíce od doručení výzvy Banky:
i)

dokumenty a údaje, které je povinen zveřejnit podle právního předpisu či rozhodnutí orgánu veřejné
moci;

ii)

dokumenty právní, účetní a daňové povahy zpracovávané Klientem či kontrolními orgány nebo
auditory podle specifikace Banky;

iii)

další pro Banku relevantní dokumenty podle jejích požadavků (např. potvrzení příslušných orgánů,
že Klient není v prodlení s úhradou daní, cel, pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo
sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti či jiných odvodů obdobné
povahy);

iv)

doplňující informace o vývoji dluhů Klienta k ostatním věřitelům a o vývoji pohledávek za svými
dlužníky, a to v rozsahu, který nebude v rozporu se zákonem č. 101/1999 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění; Klient není povinen poskytnout ty
informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravující svobodný přístup k
informacím;

v)

informace o všech svých účtech vedených u jiných bank, tj. i zahraničních nebo u jiných
organizačních složek Banky a o jejich zůstatcích;

g)

informovat o svém úmyslu převzít další dluhy nebo poskytnout zajištění za dluhy třetích osob (zejména ve
formě úvěru nebo půjčky, leasingu, ručení, zástavy nemovitostí apod.), a to uvedením jejich výše (včetně
úroku apod.) a časového popisu čerpání, splácení, případně trvání zajištění. Aktualizovaný stav těchto
dluhů a zajištění bude Klient předkládat Bance vždy do 1 měsíce po skončení každého kalendářního
čtvrtletí;

h)

bez zbytečného odkladu informovat Banku o předčasném ukončení realizace účelu Úvěru;

i)

neprodleně informovat Banku o jakékoli skutečnosti, která by mohla mít za následek neschopnost Klienta
splácet Úvěr nebo plnit další dluhy a povinnosti vůči Bance nebo podstatnou změnu podmínek, za nichž
byla tato Smlouva uzavřena;

j)

po celou dobu trvání této Smlouvy vést u Banky Běžný účet;

k)

předkládat Bance ve vztahu ke každé Investici, v rámci níž jsou prováděny stavební práce, doklady po
obsahové a formální stránce přijatelné prokazující oprávnění užívat věci, které jsou financovány v souladu
s účelem Úvěru, v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy upravujícími
územní plánování a stavební řád (zejména pravomocné kolaudační rozhodnutí či kolaudační souhlas,
případně jiná podání stavebníka stavebnímu úřadu či jiná rozhodnutí, opatření nebo potvrzení stavebního
úřadu), a to vždy do 10 pracovních dnů od doby vzniku užívacího oprávnění.

l)

bez předchozího písemného souhlasu Banky neuzavřít dodatek ke smlouvě o dílo týkající se Investice,
v jehož důsledku by došlo ke změně rozsahu díla, ceny díla nebo termínu jeho dokončení;

m)

bez předchozího písemného souhlasu Banky neuzavřít dodatek ke kupní smlouvě týkající se Investice,
v jehož důsledku by došlo ke zvýšení kupní ceny za kteroukoliv věc pořízenou Klientem v rámci Investice,
případně k nedodržení termínu dodání věci;

n)

po celou dobu trvání této Smlouvy zabezpečit, aby peněžité dluhy Klienta z této Smlouvy měly alespoň
rovnocenné postavení s nezajištěnými pohledávkami jiných věřitelů za Klientem, s výjimkou těch, které
jsou upřednostněny všeobecně závaznými právními předpisy, a dále neposkytnout žádnému z věřitelů
výhodnější práva a zajištění, než byla poskytnuta Bance na základě této Smlouvy (pari passu);

o)

provozovat svou činnost v souladu s Protikorupčními předpisy a Předpisy proti praní špinavých peněz;

p)

Klient nesmí přímo ani nepřímo používat byť částečně prostředky z jakéhokoliv Čerpání ani jiné transakce
zamýšlené touto Smlouvou, ani tyto prostředky půjčovat, vkládat či jinak zpřístupňovat způsobem, který by
porušoval Protikorupční předpisy nebo Předpisy proti praní špinavých peněz, zejména poskytnout
prostředky k financování jakéhokoli investičního záměru, v jehož souvislosti došlo k porušení kteréhokoliv
z Protikorupčních předpisů nebo Předpisů proti praní špinavých peněz, a Klient zajistí, že stejně budou
postupovat i členové jeho orgánů, vedoucí pracovníci, zaměstnanci a zástupci Klienta;

q)

informovat Banku, do 5 pracovních dnů po vzniku či zjištění relevantní skutečnosti, o:
i)

změně kterékoli skutečnosti uváděné v prohlášeních Klienta dle čl. VI odst. 1 této Smlouvy či
sdělené Bance při jednání o vstupu do Závazku či následně;

ii)

zhoršení své ekonomické situace, snížení reálné hodnoty majetku či o podstatných změnách ve
struktuře majetku, nikoli nevýznamném zvýšení dluhů, snížení hodnoty pohledávek či investic či
jiné obdobné změně;
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3.

iii)

podstatném porušení této Smlouvy podle čl. VIII odst. 1 této Smlouvy nebo výskytu jiné závažné
skutečnosti podle čl. VIII odst. 2 této Smlouvy s uvedením opatření navrhovaných Klientem za
účelem nápravy;

iv)

jiné skutečnosti, která by mohla negativním způsobem podstatně ovlivnit rozsah a stav majetku či
schopnost a možnost Klienta plnit dluhy ze Závazku.

Oznamovací povinnost. Klient bez prodlení informuje Banku o změně svého sídla nebo osob oprávněných za něj
jednat. Klient dále bez prodlení informuje Banku o změně či zániku jakékoli plné moci, kterou udělil a jíž by se
zmocněnec mohl dovolávat vůči Bance. Klient je dále povinen informovat Banku o jakékoli další skutečnosti, která
je významná pro jeho současnou nebo budoucí schopnost řádně plnit své závazky nebo která může mít jiný vliv
na rizika spojená s poskytováním bankovních služeb Klientovi, především hrozbu, že se ocitne v situaci, která
naplňuje definici úpadku podle § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, a dále
jakoukoli mimořádnou událost, jako je ztráta, krádež nebo zneužití jeho razítka, formulářů, nosičů dat či
komunikačních prostředků nebo jejich neoprávněné použití. Oznamovací povinnost se vztahuje i na změny údajů,
které jsou patrné z veřejných zdrojů.

ČLÁNEK VII
ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU
1.

Zajištění. Banka a Klient se dohodli, že peněžité dluhy Klienta vzniklé na základě této Smlouvy nebudou zajištěny
žádnými zajišťovacími prostředky.

ČLÁNEK VIII
PORUŠENÍ ZÁVAZKU, PODSTATNÉ PORUŠENÍ A JINÉ ZÁVAŽNÉ SKUTEČNOSTI, SANKCE
1.

2.

3.

Podstatné porušení. Banka a Klient se dohodli, že podstatné porušení této Smlouvy nastává v těchto případech:
a)

Klient sdělí Bance v souvislosti s touto Smlouvou v podstatném ohledu nepravdivé nebo neúplné údaje
o své finanční nebo majetkové situaci;

b)

prokázala se nepravdivost, neúplnost nebo zavádějící charakter (v jakémkoliv podstatném ohledu)
některého z prohlášení Klienta, učiněných vůči Bance nebo se údaje uvedené v dokumentech
předložených Bance ukázaly jako nepravdivé, neúplné nebo zavádějící v jakémkoliv podstatném ohledu
nebo došlo následně ke změnám skutečností, které by mohly mít tento důsledek;

c)

Klient použije Úvěr k jinému než dohodnutému účelu;

d)

Klient je v prodlení se splácením kteréhokoli svého peněžitého dluhu z této Smlouvy, ledaže Klient
prokáže Bance způsobem pro Banku uspokojivým, že příčinou neuhrazení je administrativní chyba nebo
technická porucha, a současně je takový peněžitý dluh uhrazen do 3 pracovních dnů po dni jeho
splatnosti;

e)

dojde k předčasnému ukončení realizace účelu Úvěru nebo k převodu věcí, které jsou financovány
v souladu s účelem Úvěru, na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu Banky;

f)

Klient je zařazen na sankční či jiné podobné seznamy vedené Evropskou unií nebo jejími členskými státy,
USA, OSN, Českou republikou nebo Slovenskou republikou nebo na veřejných oznámeních o vyhlášení
sankcí učiněných uvedenými subjekty, nebo prostředky z Úvěru (či jakákoli jejich část) poskytnuté na
základě této Smlouvy budou přímo či nepřímo využity ve prospěch osoby, která je na některý z výše
specifikovaných seznamů zařazena;

g)

proti Klientovi bylo zahájeno trestní stíhání anebo byl Orgánem veřejné moci uznán vinným ze spáchání
trestného činu.

Jiné závažné skutečnosti. Jinou závažnou skutečností je bez ohledu na příčinu, kterákoliv z dále uvedených
skutečností, pokud Banka na základě svého odborného názoru dojde k závěru, že by taková skutečnost mohla
mít nepříznivý vliv na schopnost Klienta splácet Úvěr:
a)

Klient se dostal do situace, která naplňuje definici úpadku podle § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního
zákona, v platném znění, nebo hrozí, že se do takové situace dostane;

b)

Klient se dostal do prodlení s plněním smluvního dluhu vůči třetí osobě či povinnosti vyplývající z právního
předpisu;

c)

po uzavření této Smlouvy nastane podstatné zhoršení finanční nebo majetkové situace Klienta;

d)

další setrvání v Závazku nebo plnění některého dluhu Banky z tohoto Závazku by způsobilo porušení
právního předpisu, který stanoví povinnosti Banky, nebo by mělo jakýkoli jiný negativní dopad na právní
postavení či hospodaření Banky;

e)

byla zjištěna skutečnost, jež narušila důvěru Banky v osobu Klienta či v setrvalý řádný průběh Závazku;

f)

nastala jiná událost, která by mohla mít podle názoru Banky podstatný nepříznivý vliv na činnost, rozsah a
stav majetku nebo ekonomickou situaci Klienta.

Důsledky porušení této Smlouvy. Dojde-li k podstatnému porušení této Smlouvy nebo ke vzniku jiné závažné
skutečnosti podle odst. 1 a 2 tohoto článku, popř. takové skutečnosti, která by podle odůvodněného názoru Banky
mohla ve svých důsledcích vést k podstatnému porušení této Smlouvy, Banka a Klient projednají vzniklou situaci
s cílem přijmout opatření k nápravě stavu. Banka je v takovém případě zároveň oprávněna:
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a)

odmítnout požadované Čerpání, případně zastavit jakékoli další Čerpání;

b)

provádět kontrolu hospodaření Klienta, a to včetně nahlížení do účetních a finančních výkazů Klienta;
za takovým účelem poskytne Klient Bance veškerou potřebnou součinnost;

c)

prohlásit Úvěr včetně úroků a všech dalších peněžitých pohledávek Banky z této Smlouvy za splatný v jí
určené lhůtě; případně

d)

odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením od této Smlouvy zanikají všechna práva a dluhy Banky a Klienta
z této Smlouvy s výjimkami stanovenými zákonem (např. s výjimkou práva Banky na zaplacení smluvní
pokuty, úroku z prodlení a náhrady škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti). Pokud Banka odstoupí
od této Smlouvy, je Klient povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení splatit Úvěr a zaplatit
úroky narostlé v den jeho splacení a ostatní peněžité dluhy Klienta z této Smlouvy. Odstoupení od této
Smlouvy nemá vliv na zajištění dluhů z této Smlouvy.

4.

Důsledky nepodstatného porušení této Smlouvy. Nastane-li jiné porušení této Smlouvy než je podstatné porušení
této Smlouvy nebo jiná závažná skutečnost podle odst. 1 a 2 tohoto článku, je Banka oprávněna poskytnout
Klientovi dodatečnou lhůtu k nápravě takového porušení v délce alespoň 1 měsíc. Nesplní-li Klient své povinnosti
ani po uplynutí této lhůty, je Banka oprávněna postupovat obdobně jako při podstatném porušení této Smlouvy.

5.

Úrok z prodlení. Sazba úroku z prodlení se sjednává ve výši 8,25 % ročně.

ČLÁNEK IX
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Závěrečná prohlášení Klienta. Klient a) potvrzuje, že si je vědom povahy a hodnoty plnění, která si smluvní strany
mají poskytnout podle této Smlouvy, b) souhlasí s podmínkami a cenami těchto plnění, c) prohlašuje, že nejde o
plnění, která by vůči sobě byla v hrubém nepoměru a d) vzdává se práva požadovat zrušení této Smlouvy z
důvodu hrubého nepoměru plnění.

2.

Klient potvrzuje, že: a) všechny doložky obsažené v této Smlouvě jsou mu srozumitelné a nejsou pro něj
nevýhodné, b) tato Smlouva se neodchyluje od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech a c)
vzdává se jakýchkoli práv a nároků, které by mu mohly ve vztahu k nesrozumitelnosti a nevýhodnosti doložek či
obvyklosti podmínek případně vzniknout.

3.

Účinnost Smlouvy. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu všech smluvních stran, resp. poslední z
nich a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle Zákona o registru smluv. Klient zajistí zaslání této
Smlouvy k uveřejnění v Registru smluv nejpozději do 15 dnů od uzavření této Smlouvy, a to způsobem
stanoveným Zákonem o registru smluv, a doručí Bance potvrzení o zaslání této Smlouvy k uveřejnění v Registru
smluv bez zbytečného odkladu po jejím odeslání. Bez ohledu na ustanovení předcházející věty je Banka
oprávněna, nikoliv však povinna, Smlouvu a s ní související právní jednání uveřejnit v Registru smluv podle
Zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly vyloučit použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy
že marné uplynutí dodatečné lhůty nemá za následek automatické odstoupení od této Smlouvy.

4.

Počet vyhotovení. Tato Smlouva je uzavřena v tolika vyhotoveních, aby každá ze smluvních stran obdržela
alespoň 1 vyhotovení.

5.

Změna Smlouvy. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

6.

Porucha trhu. Pokud do 11. hodiny (dopoledne) Rozhodného dne není Referenční sazba zveřejněná na příslušné
stránce, popřípadě Referenční sazba nedosáhne ani výše nákladů Banky na získání odpovídajících depozit na
financování Úvěru (dále jen „Porucha trhu“), Banka tuto skutečnost Klientovi oznámí. Nedohodne-li se následně
Banka s Klientem jinak, použije se po dobu trvání Poruchy trhu náhradní Referenční sazba ve výši odpovídající
vyšší z následujících hodnot:
a)

sazba per annum, která odpovídá nákladům Banky na získání odpovídajících depozit na financování
Úvěru z Bance dostupných zdrojů;

b)

sazba per annum rovnající se výši Referenční sazby naposledy Bance dostupné přede dnem, kdy nastala
Porucha trhu.

7.

Forma a obsah dokumentů předaných Klientem Bance. Stanoví-li tato Smlouva povinnost Klienta předložit Bance
jakýkoli dokument, aniž by bylo výslovně stanoveno, zda má být takový dokument předložen v originále či v jiné
formě, je Klient povinen předložit takový dokument v originále nebo úředně ověřené kopii, neakceptuje-li Banka
v konkrétním případě prostou kopii. Veškeré dokumenty předkládané Bance podle této Smlouvy, zejména
dokumenty k doložení splnění podmínek Čerpání, musí být ve formě a obsahu pro Banku přijatelných.

8.

Náhradní termíny. Pokud by den stanovený pro určitou skutečnost či provedení jednání v rámci Závazku měl
připadnout na jiný než pracovní den, považuje se za stanovený den první po tomto dni následující pracovní den.
Obdobně, pokud by poslední den stanoveného období měl připadnout na jiný než pracovní den, období se
prodlužuje a končí první po tomto dni následující pracovní den; následující období skončí v obvyklém termínu,
jako by k prodloužení předcházejícího období nedošlo. Banka je oprávněna v odůvodněných případech stanovit
též jinou nepravidelnou délku období; o takovém opatření Klienta písemně informuje.

9.

Zavedení měny euro. Pokud dojde k zavedení měny euro v České republice a nahrazení české měny měnou
euro, a k souvisejícím změnám referenčních úrokových sazeb, potom:
a)

bude Úvěr evidovaný v české měně nadále veden, úročen a splácen v měně euro, přičemž přepočet
čerpané a v dané době zatím nesplacené částky Úvěru bude proveden podle závazně stanovených
koeficientů, resp. jiným pro ten případ stanoveným závazným způsobem; a
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b)

úroková sazba bude stanovována v závislosti na příslušné úrokové sazbě, jež bude zavedena vždy pro
úrokové období podle této Smlouvy, a s marží stanovenou Bankou v závislosti na (i) podmínkách
dohodnutých pro poskytnutý Úvěr, (ii) vnitřních pravidlech a postupech Banky pro stanovování úrokových
sazeb pro Úvěry s podmínkami obdobnými poskytnutému Úvěru a (iii) podle situace na finančních trzích,
na kterých se Banka refinancuje.

10.

Zastoupení. Klient jedná s Bankou osobně nebo za něho jedná jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce
předloží Bance doklady osvědčující existenci jeho oprávnění zastupovat Klienta. Klient může jednat s Bankou
dále též prostřednictvím osoby, které udělí plnou moc (dále jen „Zmocněnec“). Taková plná moc musí být
zvláštní, písemná, dostatečně určitá a podpis na plné moci musí být úředně či jinak pro Banku vyhovujícím
způsobem ověřen. Tím není omezeno právo Banky akceptovat také Klientem udělenou obecnou (generální)
plnou moc. Odvolání nebo změna rozsahu zmocnění jsou vůči Bance účinné k okamžiku, kdy se o takové změně
hodnověrně dozví; tento okamžik nenastane přede dnem, kdy jí bylo Klientem řádně doručeno písemné
oznámení o změně nebo zániku plné moci. V případě pochybnosti o právu Zmocněnce jednat za Klienta nebo v
případě pochybností o rozsahu takového práva může Banka s takovým Zmocněncem zcela odmítnout jednat.
Klient je povinen seznámit svého Zmocněnce se všemi podmínkami, za jakých může zmocněnec jednat vůči
Bance jako Zmocněnec Klienta. Klient může plnou moc udělit na formuláři Banky. Plná moc udělená jinak než na
formuláři Banky by se měla použít vždy jen jednorázově.

11.

Prostředky komunikace a adresy. Klient a Banka používají ke vzájemné komunikaci poštu nebo osobní
doručování, pokud se nedohodnou na využívání jiných prostředků komunikace (telefon, fax, SWIFT, e-mail nebo
jiné prostředky pro elektronickou výměnu dat). Pokud Klient poskytne Bance své údaje k použití jiných prostředků
komunikace, Banka je oprávněna komunikovat s Klientem jejich prostřednictvím. V případě, že Klient sjedná s
Bankou služby elektronického a telefonního bankovnictví, mohou strany komunikovat prostřednictvím
komunikačních kanálů elektronického a telefonního bankovnictví; technické požadavky na vybavení Klienta k této
komunikaci jsou uvedeny v uživatelských příručkách pro příslušné služby elektronického a telefonního
bankovnictví. Klient může podepisovat dokumenty pomocí elektronického nebo biometrického podpisu v
případech, kdy mu Banka tuto možnost nabídne nebo se na tom s Bankou dohodne.

12.

Oznámení potvrzovaná písemně. Banka je oprávněna požadovat, aby jakýkoli pokyn nebo sdělení, které nebylo
učiněno písemně, Klient potvrdil ve lhůtě stanovené Bankou doručením písemného potvrzení obchodnímu místu,
které spravuje bankovní obchod, jehož se oznámení týká, neurčí-li Banka něco jiného. Pokud Klient toto potvrzení
neprovede, může Banka odmítnout k takovému sdělení přihlížet, případně provést takový pokyn.

13.

Záznamy a archivace komunikace. Klient výslovně souhlasí s tím, že Banka je oprávněna zaznamenat jakoukoli
komunikaci probíhající mezi Bankou a Klientem prostřednictvím dostupných technických prostředků a archivovat
veškeré tyto záznamy, jakož i kopie veškerých informací a dokumentů, které Banka obdrží od Klienta nebo třetích
osob v souvislosti s jakýmkoli bankovním obchodem. Klient souhlasí s tím, aby Banka prováděla záznamy
komunikace s Klientem i bez dalšího předchozího upozornění, že je takové opatření činěno.

14.

Úřední ověření, překlad a dokumenty opatřené doložkou „Apostille“. Banka je oprávněna požadovat, aby podpis
Klienta, který nebyl učiněn před pracovníkem Banky, byl úředně ověřen, a dále podle vlastního uvážení
požadovat, aby:
a)

kopie jakéhokoli originálního dokumentu předloženého Klientem Bance byla úředně ověřena;

b)

dokumenty vydané nebo úředně ověřené v zahraničí byly opatřeny také doložkou „Apostille“ ve smyslu
Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných dokumentů nebo byly
superlegalizovány, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak;

c)

dokumenty v jiném než českém jazyce byly předloženy současně s jejich českým úředním překladem s
tím, že v takovém případě Banka používá výhradně příslušný český úřední překlad, přičemž není povinna
zkoumat, zda odpovídá původní jazykové verzi.

15.

Obsah pokynů a oznámení. Veškeré pokyny či oznámení, které Klient doručí Bance, musí být po obsahové
stránce zcela srozumitelné, nepochybné a úplné. V případě jakékoli nejasnosti je Banka oprávněna si vyžádat
potvrzení obsahu takového pokynu či oznámení ze strany Klienta, což může vést ke zpoždění v jeho provedení.
Pokud jde o opakování předchozího pokynu nebo oznámení, jeho potvrzení nebo změnu, musí být jako takové
výslovně označeny.

16.

Aktivní součinnost. Klient se musí vždy bez zbytečného prodlení seznámit s obsahem každé zprávy, kterou mu
Banka doručí (včetně zpráv předávaných prostřednictvím služby elektronického a telefonního bankovnictví). V
případě výpisů z bankovních účtů, výpisů z úvěrových či kartových účtů, potvrzení o platbách, přijatých či
provedených pokynech a podobných zprávách je Klient povinen překontrolovat v nich obsažené údaje co do jejich
správnosti a úplnosti a zjištěné nedostatky okamžitě oznámit Bance. Klient bez zbytečného prodlení uvědomí
Banku též o tom, že mu nebyl v obvyklé lhůtě doručen pravidelný výpis z účtu, popř. jiná obdobná periodická
komunikace. Zjistí-li Banka, že některé sdělení či potvrzení doručené Klientovi bylo nesprávné, bez zbytečného
prodlení o tom Klienta uvědomí.

17.

Odpovědnost Banky. Banka odpovídá Klientovi za škodu, která mu vznikne v důsledku porušení povinností Banky
vyplývajících z obecných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Banka však neodpovídá za škodu:
a)

v rozsahu odpovídajícím míře, jíž se Klient nebo jeho zástupce na jejím vzniku sám podílel;

b)

představující ušlý zisk Klienta nebo za škodu, která nevznikne v bezprostředním důsledku porušení právní
povinnosti Banky (následná škoda), pokud ji Klient na nebezpečí vzniku takové škody výslovně předem
neupozorní;
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c)

vzniklou v důsledku neočekávaného vývoje na finančních trzích, vady prostředků komunikace na dálku
(např. vada internetového spojení či softwaru) a selhání jakýchkoli jiných technických prostředků, pokud je
Banka nezavinila;

d)

která Klientovi nebo jeho zástupci vznikne v důsledku provedení pokynu, který dal Bance, nebo v
souvislosti s jednáním v důvěře v jiné sdělení Klienta nebo jeho zástupce;

e)

způsobenou jinak než úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;

f)

vzniklou v důsledku porušení povinnosti, které bylo způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou nebo
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Banky;

g)

vzniklou v důsledku jednání nebo opomenutí jiné osoby, porušení právních předpisů nebo zvyklostí jinou
osobou, a to včetně, nikoliv však výlučně, osoby, jejíchž služeb Banka využije v souvislosti s poskytnutím
Úvěru či s touto Smlouvou;

h)

v dalších případech stanovených právními předpisy.

Klient odškodní Banku za jakoukoli škodu, odpovědnost, vznesený nárok nebo náklady (včetně nákladů za právní
pomoc), které Banka utrpí v souvislosti se svým řádným jednáním na základě pokynu Klienta.
18.

Vyloučení některých ustanovení. Obchodní zvyklost nemá přednost před ujednáním smluvních stran ani před
ustanoveními právních předpisů. Na smluvní vztahy mezi Bankou a Klientem vzniklé na základě této Smlouvy se
v rozsahu povoleném právními předpisy nepoužijí ustanovení § 557, § 1740 odst. 3, § 1747, § 1748, § 1751 odst.
2 a 3, § 1757 odst. 2 a 3, § 1793, § 1796, § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2, § 1899, § 1913, § 1930 odst. 2 první a
druhá věta, § 1932, § 1933, § 1936, § 1950, § 1952 odst. 2, § 1970, § 1971, § 1978 odst. 2, § 1980, § 1995 odst.
2, § 2399 odst. 2 a § 2431 až § 2444 Občanského zákoníku.

19.

Promlčení. Veškeré pohledávky Banky za Klientem a ostatní práva Banky vůči Klientovi vzniklé podle této
Smlouvy nebo v souvislosti s ní se promlčí po uplynutí promlčecí lhůty o délce 10 let.

20.

Odložení bankovní služby. Banka je oprávněna odložit provedení pokynu nebo poskytnutí jiné bankovní služby po
dobu nezbytně nutnou k ověření údajů a skutečností uvedených v pokynu nebo v jiných dokumentech a
dokladech předaných jí v této souvislosti Klientem nebo tím, kdo za Klienta jedná.

21.

Započtení. Banka je oprávněna kdykoli započíst své splatné pohledávky za Klientem bez ohledu na jejich měnu a
na právní vztah, z něhož vyplývají, proti jakýmkoli pohledávkám Klienta za Bankou, splatným i nesplatným, a to
též proti pohledávkám Klienta z účtů vedených Bankou. Je-li pohledávka Banky za Klientem denominována v jiné
měně, než je měna pohledávky Klienta za Bankou, bude přepočet proveden za použití devizových kurzů Banky
platných pro den provedení přepočtu, popř. směnného kurzu České národní banky platného pro den provedení
přepočtu (vždy podle volby Banky), anebo pokud použití takových směnných kurzů v den provedení přepočtu
není z jakéhokoliv důvodu možné, nejbližší předcházející směnný kurz, ledaže se aplikuje jiný směnný kurz
dohodnutý s Klientem, platný ke dni provedení přepočtu.

22.

Zúčtovací oprávnění Banky. Banka je oprávněna jakoukoli splatnou platbu ve prospěch Banky v souvislosti
s touto Smlouvou zúčtovat vůči kterémukoli účtu Klienta a použít peněžní prostředky evidované na takovém účtu
Klienta na úhradu svých splatných pohledávek za Klientem. Banka je povinna o takovém kroku Klienta
vyrozumět.

23.

Postoupení práv a povinností ze Smlouvy. Klient není oprávněn převést jakékoli své právo či povinnost ze
Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Banky. Banka je oprávněna bez předchozího
souhlasu Klienta postoupit Smlouvu nebo převést jakékoli své právo či povinnost či postoupit pohledávku ze
Smlouvy s Klientem na společnost, která je ovládána stejnou osobou jako Banka nebo je ovládána Bankou,
anebo na banku či finanční instituci se sídlem v členském státu Evropské unie. Je-li to nutné za účelem dodržení
zákonných povinností Banky anebo v případech, kdy je Klient v prodlení či jinak porušuje své povinnosti, je Banka
oprávněna bez předchozího souhlasu Klienta převést jakékoli své právo či povinnost ze Smlouvy či Smlouvu
samotnou na jakoukoli třetí osobu.

24.

Souhlas Klienta. Klient souhlasí s tím, aby Banka využívala informace o Klientovi k zasílání nabídek a aby
poskytovala informace o Klientovi členům podnikatelského seskupení, jehož členem je Banka. Klient dále
souhlasí s tím, aby pro účely posuzování jeho úvěruschopnosti Banka poskytovala informace o něm bankám,
pojišťovnám a dalším finančním institucím.

25.

Korespondenční adresa. Písemnosti budou zasílány takto: Bance na adresu: Česká spořitelna, a.s., Veřejný
sektor – velcí klienti, Praha 4, Budějovická 1518/13a,b, PSČ 140 00, a ostatním smluvním stranám na příslušnou
adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nesdělí-li Bance jinou korespondenční adresu. V případě změny adresy
u kterékoli ze smluvních stran budou písemnosti zasílány na adresu, která bude příslušnou smluvní stranou
v dostatečném předstihu písemně oznámena ostatním smluvním stranám. V případě potřeby může Banka využít
pro doručení také jinou jí známou poštovní adresu Klienta. Pokud Klient vědomě zmaří doručení zásilky, platí, že
zásilka mu řádně došla.
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Doložka platnosti právního úkonu (jednání) podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů:
Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Klienta, a to usnesením č. .............................. přijatým na
zasedání zastupitelstva konaném dne 11.12.2017, kterým bylo rozhodnuto o uzavření této Smlouvy.

V(e)

dne

Česká spořitelna, a.s.
Titul, jméno, příjmení
Funkce
podpis
Titul, jméno, příjmení
Funkce
podpis
V(e)

dne

Ústecký kraj
Titul, jméno, příjmení
Funkce
podpis
Čas posledního podpisu:
V(e)

:

hod.
dne

Potvrzuji, že s výjimkou případných podpisů ověřených notářem nebo jinou oprávněnou osobou každá z výše uvedených
osob podepsala tento dokument přede mnou a že jsem podle předloženého průkazu totožnosti ověřil(a) její totožnost.
Pokud některá z výše uvedených osob tento dokument přede mnou nepodepsala a její podpis nebyl ověřen notářem
nebo jinou oprávněnou osobou, potvrzuji, že jsem ověřil(a) její podpis pomocí vzorového podpisu, který má Česká
spořitelna, a.s. k dispozici.

Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka České spořitelny, a.s. a jeho podpis
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Příloha 1

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018
Střednědobý
výhled
rozpočtu na
rok 2018

Schválený
rozpočet na
rok 2017

v tis. Kč
Návrh rozpočtu na rok 2018
z toho:
celkem

obligatorní

fakultativní

Zdroje celkem

14 772 103

15 883 000

16 657 197

15 650 154

1 007 043

Příjmy celkem

14 330 001

15 231 000

16 047 572

15 963 562

84 010

Běžné příjmy celkem

14 220 049

14 789 000

15 745 870

15 661 860

84 010

4 979 690

5 472 000

5 476 690

5 476 690

0

395 464

397 000

403 832

388 802

15 030

8 844 895

8 920 000

9 865 348

9 796 368

68 980

109 952

442 000

301 702

301 702

0

Kapitálové příjmy

78 452

50 000

61 952

61 952

0

Investiční transfery

31 500

392 000

239 750

239 750

0

Financování

442 102

652 000

609 625

-313 408

923 033

Prostředky minulých let

250 000

0

119 736

119 736

0

0

367 000

131 000

0

131 000

440 746

817 000

792 033

0

792 033

0

72 000

0

0

0

-137 144

-137 000

-137 144

-137 144

0

Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023

-31 500

-387 000

-216 000

-216 000

0

Splátka návratné finanční výpomoci 2013

-80 000

-80 000

-80 000

-80 000

0

Výdaje celkem

14 772 103

15 883 000

16 657 197

14 215 567

2 441 630

Běžné výdaje celkem

13 324 356

13 577 000

14 661 052

13 776 721

884 331

1 447 747

2 306 000

1 996 145

438 846

1 557 299

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Neinvestiční transfery
Kapitálové příjmy celkem

Úvěr 2017 - 2021
Úvěrový rámec 2016 - 2023
Směnečný program na předfinancování projektů
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014

Kapitálové výdaje celkem

v tis. Kč
Střednědobý
výhled
rozpočtu na
rok 2018

Schválený
rozpočet na
rok 2017
Výdaje celkem

Návrh rozpočtu na rok 2018
z toho:
celkem

obligatorní

fakultativní

14 772 103

15 883 000

16 657 197

14 215 567

2 441 630

65 590

37 000

47 180

29 060

18 120

Kancelář ředitele

438 194

455 000

496 075

458 323

37 752

Odbor ekonomický

182 460

126 000

231 971

21 971

210 000

Odbor informatiky a organizačních věcí

40 000

33 000

44 251

20 941

23 310

Odbor majetkový

71 601

62 000

61 924

61 762

162

Kancelář hejtmana

Odbor legislativně-právní
Odbor regionálního rozvoje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor kultury a památkové péče
Odbor sociálních věcí
Odbor zdravotnictví

4 619

5 000

12 913

12 913

0

787 308

1 467 000

1 408 552

341 549

1 067 003

3 000

2 000

2 000

2 000

0

8 069 419

8 055 000

8 811 050

8 774 230

36 820

239 388

231 000

248 904

241 577

7 327

1 118 285

1 160 000

1 268 968

1 268 743

225

455 318

578 000

607 227

606 227

1 000

Odbor dopravy a silničního hospodářství

2 558 131

2 645 000

2 691 122

2 133 267

557 855

Odbor životního prostředí a zemědělství

85 950

64 000

65 198

49 647

15 551

Odbor investiční - SPZ Triangle

28 337

32 000

51 787

51 787

0

0

367 000

131 000

0

131 000

58 887

265 000

272 939

24 903

248 036

565 616

299 000

204 136

116 667

87 469

Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2021
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Fond investic a oprav Ústeckého kraje

V Ústí nad Labem, dne 13. 11. 2017, zpracoval odbor ekonomický
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Příloha 2

Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání
na rok 2018
v tis. Kč
č. org.

Zkrácený název školy, zařízení
(členění dle paragrafů)

CELKEM
§ 3111 - celkem
1201
MŠ Arnoltice
1204
MŠ Česká Kamenice, Palackého 141
1205
MŠ Česká Kamenice, Komenského 182
1209
MŠ Děčín II, Liliová 277/1
1211
MŠ Děčín II, Riegrova 454/12
1212
MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11
1213
MŠ Děčín XXXII, Májová 372
1231
MŠ Dobrná
1234
MŠ Horní Habartice 6
1237
MŠ Janov
1239
MŠ Jílové
1243
MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46
1244
MŠ Malšovice
1246
MŠ Těchlovice
1247
MŠ Valkeřice
1248
MŠ Velká Bukovina
1252
MŠ Jiříkov, Filipovská 686
1257
MŠ Lobendava
1258
MŠ Mikulášovice
1261
MŠ Rumburk, V Podhájí
1262
MŠ Rumburk, Komenského
1263
MŠ Rumburk, Sukova
1264
MŠ Rumburk, Krásnolipská
1265
MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře
1271
MŠ Šluknov
1273
MŠ Velký Šenov
1276
MŠ Dolní Podluží
1278
MŠ Horní Podluží
1281
MŠ Jiřetín pod Jedlovou
1283
MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024
1284
MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471
1285
MŠ Varnsdorf, Pražská 2812
1286
MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757
1287
MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180
1288
MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428
1289
MŠ Varnsdorf, Národní 1617
2202
MŠ Černovice 97
2203
MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22
2204
MŠ Hora Svatého Šebestiána
2205
MŠ Hrušovany 15

Návrh
rozpočtu PN
na rok 2018
5 542 657
1 112 373
1 600
4 403
3 262
10 176
14 307
12 943
11 565
1 296
1 472
2 350
10 830
1 356
1 748
1 492
1 212
1 252
4 978
1 793
4 233
5 396
3 980
3 371
3 696
2 820
11 006
3 907
1 629
1 804
1 674
7 289
2 831
5 685
4 168
2 967
2 807
2 872
1 376
2 466
1 647
1 803
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2206
2223
2232
2234
2237
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2258
2275
3202
3207
3208
3219
3223
3224
3232
3235
3237
3239
3241
3243
3249
3251
3252
3253
3262
3264
3269
3271
3272
3273
3274
3276
3279
3281
3288
3289
3291
3292
3293
3299
3302
3303
3304
3305
3306

MŠ Chomutov
MŠ Jirkov
MŠ Zelená-Málkov
MŠ Nezabylice
MŠ Údlice, Droužkovická 306
MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581
MŠ Kadaň, Školní 1479
MŠ Kadaň, Žitná 615
MŠ Kadaň, Klášterecká 1557
MŠ Kadaň, Husova 1337
MŠ Kadaň, Na podlesí 1481
MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570
MŠ Račetice 44
MŠ Brňany
MŠ Libochovany
MŠ Litoměřice
MŠ Lovečkovice
MŠ Sukorady se školní jídelnou
MŠ Štětí
MŠ Čtyřlístek Terezín
MŠ Travčice
MŠ Pastelka Úštěk
MŠ Velké Žernoseky
MŠ Vrutice
MŠ Žitenice
MŠ U školky, Libochovice
MŠ Lovosice, Resslova
MŠ Lovosice, Sady pionýrů
MŠ Lovosice, Terezínská
MŠ Brouček Prackovice n. Labem
MŠ Radovesice
MŠ Chotěšov
MŠ Chotiměř
MŠ Křesín
MŠ Vchynice
MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky
MŠ Budyně n. Ohří
MŠ Doksany
MŠ Horní Beřkovice
MŠ Kytička, Roudnice n.L., Dobrovského
MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory
MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina
MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní
MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská
MŠ Straškov - Vodochody
MŠ se školní jídelnou Dušníky
MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem
MŠ Martiněves
MŠ Rohatce
MŠ Vědomice

69 181
37 544
2 864
1 387
3 037
5 095
4 416
4 361
5 444
5 075
7 170
25 465
1 468
1 441
1 642
49 261
1 717
1 528
18 377
5 646
1 389
4 991
1 757
784
3 813
5 646
5 598
7 389
5 200
1 677
1 814
1 239
1 077
1 355
1 374
2 057
4 400
1 485
3 453
2 730
6 712
4 790
10 327
5 591
2 104
1 572
1 588
1 490
1 814
1 814
2

Příloha 2
3307
3308
3309
3311
3312
3313
3314
3315
3316
4204
4206
4208
4212
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4221
4222
4231
4233
4235
4239
4242
4243
4244
4245
4248
4251
4254
4255
4265
4272
4273
4275
4277
4278
4287
4288
5201
5202
5203
5204
5224
5226
5227
6201
6202

MŠ Vrbice u Roudnice n. L.
MŠ Vražkov
MŠ Račiněves
MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p.Ř.
MŠ V Zátiší, Dobříň
MŠ Zvoneček v Bříze
MŠ Lukavec
MŠ Siřejovice
MŠ Pod Kalichem, Třebušín
MŠ Dobroměřice
MŠ Hřivice
MŠ Chlumčany
MŠ Lenešice
MŠ Libčeves
MŠ Louny, Čs. armády
MŠ Louny, Dykova
MŠ Louny, Fügnerova
MŠ Louny, Kpt. Nálepky
MŠ Louny, Přemyslovců
MŠ Louny, Šafaříkova
MŠ Louny, V Domcích
MŠ Panenský Týnec
MŠ Peruc
MŠ Postoloprty, Jiráskovo nám. 495
MŠ Ročov
MŠ Slavětín
MŠ Vrbno nad Lesy
MŠ Blatno
MŠ Blšany
MŠ Kryry
MŠ Lubenec
MŠ Podbořany, Bratří Čapků
MŠ Podbořany, Hlubanská
MŠ Měcholupy
MŠ Žatec, Bratří Čapků
MŠ Žatec, Fügnerova 2051
MŠ Žatec, Otakara Březiny
MŠ Žatec, Studentská
MŠ Žatec, U jezu
MŠ Holedeč
MŠ Veltěže
MŠ Most, Hutnická 2938
MŠ Most, Antonína Sochora 2937
MŠ Most, Růžová 1427
MŠ Most, Lidická 44
MŠ Obrnice
MŠ Lužice, 97
MŠ Litvínov, Gorkého 1614
MŠ Teplice, K. Čapka
MŠ Teplice, Hlávkova

1 581
1 900
1 733
1 512
1 814
1 749
1 065
1 031
1 657
3 114
1 323
1 652
2 902
1 652
3 551
3 237
3 972
4 093
5 997
5 457
4 575
3 032
3 518
5 298
1 906
1 536
1 811
1 591
2 231
3 803
2 892
5 725
5 930
2 589
8 308
5 400
5 366
2 536
9 865
1 591
1 652
7 409
7 839
7 455
72 459
4 273
1 670
8 040
2 750
5 920
3
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6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6211
6212
6213
6214
6215
6228
6231
6232
6233
6234
6235
6239
6241
6242
6243
6246
6247
6249
6251
6253
6254
6256
6257
6258
6265
6266
6267
6269
6271
6274
6276
6277
6281
6282
6283
6291
6293
6294
6295
6297
7201
7202
7203

MŠ Teplice, Jaselská
MŠ Teplice, Jugoslávská
MŠ Teplice, Moskevské nám.
MŠ Teplice, J.V. Sládka
MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská
MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka
MŠ Teplice, Fr. Šrámka
MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená
MŠ Teplice, Josefa Ressla
MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech
MŠ Teplice, Na spojce
MŠ Krteček Teplice, Okrajová
MŠ Bystřany
MŠ Bžany, Hradiště
MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského
MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova
MŠ Cibuláček Dubí, Tovární
MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní
MŠ Duchcov, Tyršova
MŠ Duchcov, Husova
MŠ Duchcov, Osecká
MŠ Duchcov, Velká okružní
MŠ Háj u Duchcova
MŠ Hrob
MŠ Jeníkov
MŠ Kostomlaty pod Milešovkou
MŠ Motýlek Košťany-Střelná
MŠ Košťany
MŠ Zvoneček Krupka, Lípová
MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova
MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů
MŠ Lahošť
MŠ Modlanská rolnička Modlany
MŠ Čtyřlístek Novosedlice
MŠ Osek, Hornická
MŠ Osek, Hrdlovská
MŠ Pastelka, Proboštov
MŠ Rtyně nad Bílinou
MŠ Újezdeček
MŠ Bílina, Čapkova
MŠ Bílina, Síbova
MŠ Bílina, M. Švabinského
MŠ Hostomice
MŠ Hrobčice
MŠ Ledvice
MŠ Ohníč
MŠ Bořislav
Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského
MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence
MŠ Ústí n. L., Marxova

3 990
5 642
2 791
4 269
3 378
6 624
8 784
5 642
5 642
3 962
4 641
2 380
4 998
1 486
2 892
3 284
5 115
1 600
2 791
3 185
2 990
5 386
2 380
3 707
1 652
2 223
2 822
2 840
4 023
7 574
3 464
1 708
2 550
3 311
2 892
5 854
5 642
1 600
1 642
7 338
8 436
7 122
4 003
2 940
1 362
1 451
1 275
3 890
5 649
1 913
4
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7204
MŠ Ústí n. L., Škroupova
7205
MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova
7206
MŠ Ústí n. L., E. Destinové
7207
MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova
7208
MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební
7209
MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové
7211
MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní
7212
MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy
7213
MŠ Ústí n. L., Karla IV.
7214
MŠ Ústí n. L., Větrná
7215
MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická
7216
MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná
7217
MŠ Ústí n. L., Vinařská
7218
MŠ Ústí n. L., Vojanova
7219
MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců
7221
MŠ Ústí n. L., 5. května
7222
MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova
7223
MŠ Kytička Ústí n. L., Pod Vodojemem
7224
MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská
7225
MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská
7226
MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí
7227
MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní
7228
MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova
7229
MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova
7252
MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády
7253
MŠ Chabařovice, Husovo náměstí
7258
MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova
7259
MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská
7262
MŠ Chuděrov
7264
MŠ Hvězdička Malé Březno
7267
MŠ Dráček Povrly - Neštědice
7269
MŠ Dubice
7271
MŠ Řehlovice
7274
MŠ Trmice, Lovecká
7276
MŠ Velké Březno, Alej sportovců
7278
MŠ Domeček Velké Chvojno
7281
MŠ Telnice
7283
MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4
§ 3112 - celkem
4228
MŠ spec. Louny
4284
MŠ spec. Žatec
§ 3113 - celkem
1202
ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí
1206
ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice
1214
ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3
1215
ZŠ Děčín II, Kamenická 1145
1216
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5
1217
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25
1218
ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11

1 606
3 279
2 938
5 012
4 128
4 094
5 457
5 642
3 371
8 488
6 921
5 392
3 036
5 582
5 728
3 091
5 574
5 642
4 431
4 941
4 929
4 269
4 310
10 991
1 156
4 117
2 584
4 377
1 843
1 705
1 726
1 462
1 897
3 434
4 170
1 581
1 490
2 671
12 853
6 879
5 974
3 718 045
29 515
28 755
26 222
28 809
26 224
28 764
31 844
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1219
1221
1222
1223
1224
1225
1241
1245
1249
1251
1253
1255
1259
1266
1267
1272
1274
1277
1279
1291
1292
1293
2201
2207
2208
2209
2211
2212
2213
2215
2216
2224
2225
2226
2227
2236
2238
2249
2251
2252
2253
2264
2265
2266
2271
2274
2276
2278
2282
3203

ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12
ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152
ZŠ Jílové
ZŠ a MŠ Markvartice
ZŠ a MŠ Verneřice
ZŠ a MŠ Dolní Poustevna
ZŠ Jiříkov
ZŠ a MŠ Krásná Lípa
ZŠ Mikulášovice
ZŠ Rumburk, Tyršova
ZŠ Rumburk, U Nemocnice
ZŠ J. Vohradského Šluknov
ZŠ Velký Šenov
ZŠ Dolní Podluží
ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská
ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650
ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821
ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469
ZŠ a MŠ Březno
ZŠ Chomutov, Zahradní 5265
ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895
ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334
ZŠ Chomutov, Písečná 5144
ZŠ Chomutov, Hornická 4387
ZŠ Chomutov, Školní 1480
ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
ZŠ Chomutov, Březenecká 4679
ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563
ZŠ Jirkov, Studentská 1427
ZŠ Jirkov, Nerudova 1151
Městské gymnázium a ZŠ Jirkov
ZŠ a MŠ Strupčice
ZŠ Údlice
ZŠ Kadaň, Školní 1479
ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102
ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683
ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480
ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676
ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519
ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447
ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská
ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57
ZŠ a MŠ Radonice 165
ZŠ a MŠ Vejprty
ZŠ a MŠ Vilémov
ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří

21 509
35 143
23 228
28 103
16 424
21 811
20 649
12 446
11 977
13 800
15 968
22 022
11 920
19 708
21 905
22 368
13 111
12 515
15 344
9 980
19 190
18 137
14 061
32 398
26 898
22 962
22 404
24 180
32 005
23 333
28 956
20 790
22 035
19 361
39 766
15 317
10 710
17 942
21 400
18 215
20 762
26 511
20 943
25 353
8 441
12 359
12 204
18 203
11 619
15 033
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3204
3206
3209
3211
3212
3213
3214
3215
3221
3222
3225
3226
3227
3233
3238
3242
3247
3254
3255
3266
3267
3268
3277
3282
3286
3294
3295
3296
3301
4203
4213
4223
4224
4225
4226
4227
4232
4234
4236
4247
4249
4252
4256
4257
4261
4264
4266
4279
4281
4282

ZŠ a MŠ Hoštka
ZŠ a MŠ Liběšice
ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2
Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5
ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
ZŠ Litoměřice, Ladova 5
ZŠ a MŠ Ploskovice
ZŠ a MŠ Polepy
ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444
ZŠ Štětí, Školní 559
ZŠ Štětí, Ostrovní 300
ZŠ Terezín
ZŠ Aloise Klára, Úštěk
Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice
ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice
ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355
ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4
ZŠ a MŠ Třebenice
ZŠ a MŠ Třebívlice
ZŠ a MŠ Velemín
ZŠ Budyně n. Ohří
ZŠ Horní Beřkovice
ZŠ a MŠ Mšené-lázně
ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka
ZŠ Roudnice n. L:, Jungmannova
ZŠ a MŠ Roudnice n.L., Školní
ZŠ Straškov-Vodochody
ZŠ a MŠ Černčice
ZŠ Lenešice
ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173
ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská
ZŠ Louny, Prokopa Holého
ZŠ Louny, Přemyslovců
ZŠ Louny, Školní
ZŠ Panenský Týnec
ZŠ Peruc
ZŠ Postoloprty
ZŠ a MŠ Krásný Dvůr
ZŠ Kryry
Masarykova ZŠ Lubenec
ZŠ Podbořany, Husova 276
ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445
ZŠ a MŠ Vroutek
ZŠ Lipenec
ZŠ Měcholupy
ZŠ a MŠ Žatec, Jižní
ZŠ Žatec, Komenského alej
ZŠ Žatec, Petra Bezruče

17 874
15 262
18 880
20 554
19 694
20 849
16 852
24 050
8 918
13 553
11 249
18 074
15 371
18 020
13 092
10 087
25 753
21 685
19 585
18 223
11 102
12 080
11 465
10 656
16 980
25 130
34 581
27 733
15 746
17 084
12 164
24 829
23 227
33 367
19 755
18 707
7 042
10 697
23 944
10 513
13 602
12 901
24 737
16 271
14 255
7 616
10 015
22 506
32 250
20 421
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4283
5205
5206
5207
5208
5209
5211
5212
5213
5214
5215
5218
5222
5223
5225
5228
5229
5232
5233
5239
5241
5242
5243
6216
6217
6218
6219
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6229
6236
6237
6244
6245
6248
6252
6255
6259
6261
6262
6268
6272
6275
6279
6284
6285

ZŠ Žatec, nám. 28. října
ZŠ Most, Svážná 2342
ZŠ Most, U stadionu 1028
ZŠ Most, Václava Talicha 1855
ZŠ Most, Zlatnická
ZŠ Most, Jakuba Arbesa
ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614
ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912
ZŠ Most, Obránců míru 2944
ZŠ Most, Rozmarýnova 1692
ZŠ Most, J.A.Komenského 474
ZŠ Most, Okružní 1235
ZŠ a MŠ Braňany
ZŠ a MŠ Bečov
ZŠ Obrnice
ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059
ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská
ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160
ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220
ZŠ a MŠ Meziboří,p.o.
ZŠ a MŠ Lom
ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1
ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
ZŠ Teplice 2, Edisonova
ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech
ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského
ZŠ Teplice, U Nových lázní
ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova
ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská
ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská
ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.
ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká
ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská
ZŠ Bystřany
ZŠ Dubí 1, Školní nám.
ZŠ Dubí 2, Tovární
ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty
ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická
ZŠ Hrob
ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou
ZŠ Košťany
ZŠ a MŠ Krupka, Teplická
Masarykova ZŠ a MŠ Krupka
ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka
ZŠ Novosedlice
ZŠ Osek
ZŠ Proboštov
ZŠ a MŠ Žalany
ZŠ Bílina, Aléská
ZŠ Bílina, Za Chlumem

12 654
17 708
25 517
25 994
14 932
28 300
24 423
27 972
25 178
30 944
28 014
25 442
10 472
12 633
13 665
43 547
33 489
38 315
15 900
24 418
14 214
9 519
14 040
28 249
16 768
10 262
21 743
23 982
28 375
26 565
31 552
32 027
18 121
11 911
15 740
13 693
19 775
13 960
12 533
7 042
12 257
21 316
26 976
21 818
14 115
22 227
13 216
13 458
25 435
26 496
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6286
ZŠ Bílina, Lidická
6292
ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice
7231
ZŠ Ústí n. L., Palachova
7232
ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské
7233
ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí
7234
ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova
7235
ZŠ Ústí n. L., Karla IV.
7236
ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP
7237
ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova
7238
Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže
7239
ZŠ Ústí n. L., Mírová
7241
ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická
7242
ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová
7243
ZŠ Ústí n. L., Vinařská
7244
ZŠ Ústí n. L., Anežky České
7245
ZŠ Ústí n. L., Neštěmická
7246
ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem
7247
ZŠ Ústí n. L., Hlavní
7248
ZŠ Ústí n. L., Rabasova
7249
ZŠ Ústí n. L., Hluboká
7254
ZŠ Chabařovice, Masarykova
7261
ZŠ Muchova, Chlumec
7263
ZŠ a MŠ Libouchec
7268
ZŠ a MŠ Povrly
7273
ZŠ a MŠ Tisá
7275
ZŠ Trmice, Tyršova
7277
ZŠ Velké Březno
§ 3114 - celkem
2218
ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728
2222
ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881
2254
ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289
4285
ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24
5231
ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991
§ 3117 - celkem
1229
ZŠ a MŠ Dobkovice
1232
ZŠ a MŠ Dolní Habartice
1233
ZŠ a MŠ Heřmanov
1236
ZŠ a MŠ Huntířov
1242
ZŠ a MŠ Ludvíkovice
1256
ZŠ a MŠ Lipová
1268
ZŠ Rumburk, V. Kováře
1269
ZŠ a MŠ Staré Křečany
1275
ZŠ a MŠ Vilémov
1282
ZŠ a MŠ Rybniště
1294
ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994
1295
Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700
1298
ZŠ Malšovice
2235
ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78
2241
ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40

15 082
12 536
20 000
30 748
12 770
19 764
15 310
32 300
38 256
22 375
32 724
26 786
21 230
19 112
29 018
22 474
24 032
22 397
27 404
28 137
17 749
19 419
15 428
15 741
10 450
19 050
20 298
97 584
32 390
13 735
15 748
20 653
15 058
255 736
5 118
4 406
3 071
5 877
7 402
3 930
6 176
5 978
5 302
5 044
8 332
9 209
4 656
6 909
2 596
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2242
ZŠ a MŠ Chbany
2273
ZŠ a MŠ Mašťov
3201
ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří
3205
ZŠ a MŠ Křešice
3234
ZŠ a MŠ České Kopisty
3244
ZŠ a MŠ Čížkovice
3245
ZŠ a MŠ Klapý
3256
ZŠ Lovosice, Všehrdova 1
3261
ZŠ a MŠ Podsedice
3265
ZŠ a MŠ Sulejovice
3275
ZŠ a MŠ Bechlín
3283
ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice
3284
ZŠ a MŠ Libotenice
3285
ZŠ a MŠ Chodouny
3287
ZŠ a MŠ Mnetěš
4202
ZŠ a MŠ Cítoliby
4205
ZŠ a MŠ Domoušice
4209
ZŠ a MŠ Zeměchy
4211
ZŠ a MŠ Koštice
4241
ZŠ Ročov
4253
ZŠ a MŠ Petrohrad
4262
ZŠ a MŠ Bitozeves
4263
ZŠ a MŠ Liběšice
4267
ZŠ a MŠ Nové Sedlo
4268
ZŠ a MŠ Staňkovice
4271
ZŠ a MŠ Tuchořice
5244
ZŠ a MŠ Louka u Litvínova
6278
ZŠ a MŠ Zabrušany
7251
ZŠ a MŠ Ústí n. L., Jitřní 277
7265
ZŠ a MŠ Malečov
7266
ZŠ a MŠ Petrovice
7272
ZŠ Řehlovice
7279
ZŠ Velké Chvojno
§ 3122 - celkem
5237
SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.
§ 3141 - celkem
1203
ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673
1227
ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13
1228
ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3
1296
ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926
1297
ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821
3217
Centrální ŠJ Litoměřice
3229
Centrální ŠJ Štětí
3258
Centrální ŠJ Lovosice
3278
ŠJ Budyně n. Ohří
6287
Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní
§ 3231 - celkem
1207
ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481
2219
ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov

2 720
4 648
12 258
7 633
2 669
8 982
3 461
11 803
3 286
5 526
6 925
5 624
3 490
3 357
3 737
6 805
3 037
3 816
3 024
2 508
4 197
5 913
5 376
3 416
5 559
3 693
6 203
6 100
9 042
5 965
4 925
2 564
3 468
15 458
15 458
42 055
2 183
4 898
1 954
3 146
3 042
13 803
4 203
5 563
1 616
1 647
196 996
5 081
17 443
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2229
ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267
2255
ZUŠ Klementa Slavického Kadaň
2268
ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677
2281
ZUŠ Vejprty
3218
ZUŠ Litoměřice
3231
ZUŠ Štětí
3259
ZUŠ Lovosice
3298
ZUŠ Roudnice n. L. Rvačov 112
4229
ZUŠ Louny
4237
ZUŠ Postoloprty
4259
ZUŠ Podbořany
4286
ZUŠ Žatec
5219
ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364
5221
ZUŠ Most, Moskevská 13
5234
ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720
6264
ZUŠ Krupka
6289
ZUŠ Gustava Waltera, Bílina
6296
ZUŠ Dubí
7256
ZUŠ Chabařovice
§ 3233 - celkem
2283
Středisko volného času Domeček, Chomutov
5245
Středisko volného času, Albrechtická 414, Most
§ 3421 - celkem
1208
Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice
1226
DDM Děčín IV., Teplická 344/38
1301
DDM Varnsdorf - PN
1302
Centrum dětí a mládeže, Benešov nad Ploučnicí
2231
DDM Jirkov
2256
DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381
3216
DDM Rozmarýn Litoměřice
3228
DDM Štětí
3257
DDM ELKO Lovosice
3297
DDM Trend Roudnice n. L.
4238
DDM Postoloprty
6263
DDM Cvrček Krupka
6273
DDM Osek
6288
DDM Bílina
7282
DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L.
CELKEM

12 354
8 392
6 520
2 752
19 000
4 075
12 064
14 067
12 826
4 326
3 813
11 910
19 400
4 688
16 228
6 053
4 595
3 932
7 477
13 259
7 865
5 394
78 298
7 798
11 261
2 500
3 433
2 658
3 578
6 552
3 501
2 454
6 846
2 019
3 095
3 649
5 382
13 572
5 542 657

V Ústí nad Labem dne 22. 9. 2017
zpracoval: ekonomický odbor
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VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY PROTIDROGOVÉ
POLITIKY 2018

3 000 000

3 000 000

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ

Identifikátor
ulice, číslo

1.1

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

1.2

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

71235868 28.října 1155/2

71235868 28.října 1155/2

Druh služby

Název služby

Návrh dotace za
službu

CELKEM ZA
ORGANIZACI

PSČ, obec

405 02 Děčín 1

405 02 Děčín 1

7461655

9695946

kontaktní centra

Kontaktní a poradenské
centrum pro drogově závislé,
poradna pro rodiče

125 860

terénní programy

Kontaktní a poradenské
centrum pro drogově závislé,
poradna pro rodiče - terénní
programy

85 702
337 721

1.3

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

71235868 28.října 1155/2

405 02 Děčín 1

7392909

odborné sociální
poradenství

Děčínské doléčovací
centrum - odborné sociální
poradenství

13 042

1.4

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

71235868 28.října 1155/2

405 02 Děčín 1

6849315

služby následné
péče

Děčínské doléčovací
centrum - služby následné
péče

113 117

2.1

DRUG - OUT Klub,
z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47

400 01 Ústí nad
Labem

4677905

kontaktní centra

Kontaktní centrum pro
drogově závislé

156 874

2.2

DRUG - OUT Klub,
z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47

400 01 Ústí nad
Labem

7108907

terénní programy

Terénní program

146 652

440 064

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY PROTIDROGOVÉ
POLITIKY 2018

3 000 000

3 000 000

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ

Identifikátor
ulice, číslo

Druh služby

Název služby

Návrh dotace za
službu

440 064

PSČ, obec

5587211

odborné sociální
poradenství

Ambulantní adiktologické
služby

136 538

63125137 Petra Jilemnického1929/9 434 01 Most

8582685

kontaktní centra

K – centrum Most

220 345

Most k naději, z.s.

63125137 Petra Jilemnického1929/9 434 01 Most

4741952

terénní programy

Terénní protidrogový
program pro okres Most,
Teplice a Louny

300 000

3.3

Most k naději, z.s.

63125137 Petra Jilemnického1929/9 434 01 Most

4417327

kontaktní centra

K – centrum Žatec

151 104

3.4

Most k naději, z.s.

63125137 Petra Jilemnického1929/9 434 01 Most

1916764

služby následné
péče

Centrum pro rodinu a
následnou péči

3.5

Most k naději, z.s.

63125137 Petra Jilemnického1929/9 434 01 Most

6384214

odborné sociální
poradenství

Protidrogové programy v
penitenciárních zařízeních

105 930

4.1

Oblastní spolek
ČČK Litoměřice

2467540

kontaktní centra

Kontaktní centrum Litoměřice

125 860

2.3

DRUG - OUT Klub,
z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47

3.1

Most k naději, z.s.

3.2

426105 Tylova 1239/16

400 01 Ústí nad
Labem

412 01 Litoměřice Předměstí

CELKEM ZA
ORGANIZACI

797 075

19 696

187 076
4.2

Oblastní spolek
ČČK Litoměřice

426105 Tylova 1239/16

412 01 Litoměřice Předměstí

2997661

terénní programy

Terénní program Litoměřicka

61 216

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY PROTIDROGOVÉ
POLITIKY 2018

3 000 000

3 000 000

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ

Identifikátor
ulice, číslo

Druh služby

Název služby

Návrh dotace za
službu

CELKEM ZA
ORGANIZACI

PSČ, obec

5.1

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

9046179

kontaktní centra

K - centrum Kadaň

5.2

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

5425697

terénní programy

Terénní program Kadaňsko

5.3

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

1348958

kontaktní centra

K-centrum Chomutov

5.4

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

6042330

terénní programy

Terénní program
Chomutovsko

5.5

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

6964061

odborné sociální
poradenství

Poradna Světlo

6.1

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

6427324

kontaktní centra

Kontaktní centrum WHITE
LIGHT I. Teplice

6.2

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

9535462

terénní programy

Terénní program WHITE
LIGHT I. Teplicko

63 079

6.3

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

9185704

kontaktní centra

Kontaktní a poradenské
centrum WHITE LIGHT I.
Rumburk

85 469

6.4

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

9684988

terénní programy

Terénní program WHITE
LIGHT I. Šluknovsko

92 888

126 581

48 441

196 904

447 781

69 201

6 654

168 775

790 283

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY PROTIDROGOVÉ
POLITIKY 2018

3 000 000

3 000 000

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ

Identifikátor
ulice, číslo

Druh služby

Název služby

Návrh dotace za
službu

PSČ, obec

CELKEM ZA
ORGANIZACI

790 283

6.5

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

7968327

terapeutické
komunity

Terapeutická
komunitaWHITE LIGHT I.

6.6

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

5291489

služby následné
péče

Následná péče o exuživatele
drog s podporovaným
bydlením

58 821

6.7

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

7975725

odborné sociální
poradenství

Ambulantní léčba a
poradenství pro osoby
ohrožené závislostním
chováním

60 684

260 567
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NÁZEV POSKYTOVATELE

Armáda spásy v ČR, z.s.
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Dobrovolnické centrum, z.s.
DRUG-OUT Klub, z.s.
Farní charita Lovosice
Charitní sdružení Děčín, z.s.
Kostka Krásná Lípa, p.o.
Květina z. s.
Litvínovská vzdělávací společnost s. r. o.
Most k naději, z. s.
MOSTY - sociálně psychologické centrum z.s.
NADĚJE
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Teplice v Čechách
Oblastní spolek Českého červeného kříze Litoměřice
Rekvalifikační a informační centrum s. r. o.
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
SPZ Teplice z. s.
Světlo Kadaň z.s.
Světlo Kadaň z.s.
Vavřinec, z. s.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.
Služby, které nevyčíslily požadavek na navýšení mezd a platů od 1. 7.
2017 do 31. 12. 2017

ID

9766509
1501687
9695946
2793191
6027304
1510111
7108907
3209417
7674174
3153600
6251794
2958226
4741952
9964947
9593299
1158642
3383589
6776446
5945195
2997661
1474897
2714387
9817183
7425112
9031562
3687948
6042330
9813289
2001131
9535462
9684988

druh

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
intervenční centra
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
terénní programy

Adresa

Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha
Kréta 158, Nové Kopisty, 412 01 Terezín
28. října 1155/2, 405 02 Děčín
Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2
Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
Velká Hradební 13/47, 400 01 Ústí nad Labem
Školní 476/3, 410 02 Lovosice
Zbrojnická 779/7, 405 02 Děčín
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
Na Vypichu 180, 417 25 Lahošť
Višňová 666/28, 434 01, Most
Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most
Hošťálkovo náměstí 138, 438 01 Žatec
K Brance 11/19E, 155 00 Praha - Stodůlky
Petra Jilemnického 2457/1, 434 01 Most
Thámova 711/20, 415 01 Teplice - Trnovany
Tylova 1239/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Báňská 287, 434 01 Most
Fügnerova 282/11, 400 04 Trmice
Rovná 277, 415 01 Teplice - Prosetice
K Chatám 22, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
Jankovcova 1229/46, Trnovany, 415 01 Teplice
Husova 1325, 432 01 Kadaň
č.p. 133, 439 69 Tuchořice
Pražská 166/47, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem

IČ

40613411
26999234
71235868
25755277
25755277
70225842
44554559
46770321
26590719
75139090
27038645
28716515
63125137
26661306
570931
70828920
70828920
70828920
70806837
426105
25438352
68974922
68974922
65607368
68954221
26671921
65650701
65650701
1539353
64676803
64676803

PŘIDĚLENÁ
FINANČNÍ
PODPORA ZAOKROUHLENÁ
176 800
108 200
0
99 800
191 100
133 400
194 100
51 900
187 900
380 100
14 000
161 200
690 700
64 400
174 900
42 300
171 800
138 000
241 900
0
182 900
57 300
63 100
95 500
18 400
114 900
84 700
191 400
174 400
238 500
103 000
4 546 600
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Číslo smlouvy u poskytovatele dotace:

Dodatek č. …
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

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, DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého
kraje
Bc. Klára Chytrá
chytra.k@kr-ustecky.cz; 475 657 342
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna a.s.
1626152/0800

a
Příjemce:
Název
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 tento

DODATEK č. …..
ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb č. …………. ze
dne ……. (dále jen „Smlouva")
1.
V souladu s Částí VIIl. odst. 2. Smlouvy, dochází k následující změně Smlouvy:
V Části I. odstavec 1. Smlouvy se text ve třetím odstavci a následující tabulka mění
a nahrazuje tímto zněním:
Dotace se poskytuje v celkové maximální výši ………… Kč, a to v následujícím členění:
Identifikátor sociální
služby

Druh sociální služby

Poskytnutá dotace celkem
na rok 2017
na rok 2018
na rok 2019
na rok 2020

Kč
Kč
Kč
Kč

2.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
…………..……… ze dne …………….
3. Varianta 1: Tento dodatek ke smlouvě bude zveřejněn dle §10d odst. 1 zákona
č. 250/2000 Sb. na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup
do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, což se týká i případných dalších
dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Tento dodatek
ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Varianta 2: Tento dodatek ke smlouvě bude v úplném znění uveřejněn 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 tomto dodatku ke 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 tohoto dodatku smlouvy
byla zaslána příjemci na e-mail: ……@....... Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem
jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Varianta 3: Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poskytovatel

obdrží dvě vyhotovení a Příjemce obdrží jedno vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne ………………..

V …………………………… dne ……………

…………………………………………….

………………………………………………….

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

Příjemce
.

Příloha B Pověření

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby
minimální N_PPs
minimální N_PPz
max podíl ostatních mzdových nákladů v % (pracovníků
nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“
Výchozí hodnota nákladů typu „Hotel“
koeficient A
výchozí hodnota
cílová skupina s vyššími nároky na péči
podíl uživatelů ve III. a IV. PnP
časový rozsah služby
nízká dostupnost služby
koeficient B
výchozí hodnota
složité technické podmínky poskytování
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování
koeficient C
výchozí hodnota
vyšší dopravní nároky
Přiměřený zisk

min N_PPs
min N_PPz
%ON
%R
N_HL/N_HPP

A

B

C

Výpočet vyrovnávací platby

Název poskytovatele

ID služby

Počet lůžek

L

Vstupní údaje o službě
Počet
úvazků
pracovníků
v přímé
péči zdravotní

Počet úvazků pracovníků v přímé
péči - sociální

PPS

z toho úvazky SP

PPZ

koeficient A

Počet uživatelů ve III. a IV.stupni PnP

3. stupeň
PnP

4. stupeň
PnP

PnP

cílová
skupina s
vyššími
nároky na
péči

podíl III. a
IV.stupně
PnP

časový
rozsah
služby

koeficient C

koeficient B
nízká
dostupnost
služby

A

složité
technické
podmínky

ostatní
nepříznivé
okolnosti

B

vyšší
dopravní
nároky

C

Obvyklé náklady

Obvyklé výnosy

Procento
ostatních
nákladů

Procento
režií

Náklady na
pracovníky v
přímé péči

Celkové
obvyklé
náklady na
pracovníky

Celkové
obvyklé
náklady na
provoz

Celkové
obvyklé
náklady na
režie

Celkové
náklady na
stravování

Celkové
náklady na
odpisy

Zdravotnick
ý materiál

Celkové
místně
obvyklé
náklady na
službu

Výnosy
sociálních
služeb

Výnosy v
oblasti
zdravotnictví

%ON

%R

N_PP

N1

N2

N3

N_S

N_O

N_Z

ON

Uživatelé

3000 Kč / měsíc

Celkové
předpokládané
výnosy služby

Přiměřený zisk

Vyrovnávací platba

Jiné zdroje

1
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JID:

Dodatek č. …..
k Pověření Ústeckého kraje č. …..
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
s účinností ode dne 1. 7. 2017 do 31. 3. 2020 (dále jen „Pověření“)
Název poskytovatele
Adresa poskytovatele
IČ
DIČ
Statutární orgán /
zástupce
(dále jen „Poskytovatel“)
v souladu s Registrem poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a násl. zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
1.
V souladu s odst. 12, bod. 12.1 Pověření se ruší Příloha č. xB Pověření, kterou nově
nahrazuje příloha č. xB tohoto dodatku.
2.
1. Ostatní ustanovení Pověření zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a příjemce obdrží také jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017.

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ………………… dne …………………..

…………………………………………….
Vydává:
Ústecký kraj
Mgr. Martin Klika, MBA, DBA
na základě pověření
Ústeckého kraje
Seznam příloh:

………………………………………………
Pověření přijímá

Příloha č. xB – Výpočet vyrovnávací platby

Příloha B Pověření

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby
minimální N_PPs
minimální N_PPz
max podíl ostatních mzdových nákladů v % (pracovníků
nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“
Výchozí hodnota nákladů typu „Hotel“
koeficient A
výchozí hodnota
cílová skupina s vyššími nároky na péči
podíl uživatelů ve III. a IV. PnP
časový rozsah služby
nízká dostupnost služby
koeficient B
výchozí hodnota
složité technické podmínky poskytování
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování
koeficient C
výchozí hodnota
vyšší dopravní nároky
Přiměřený zisk

min N_PPs
min N_PPz
%ON
%R
N_HL/N_HPP

A

B

C

Výpočet vyrovnávací platby

Název poskytovatele

ID služby

Počet lůžek

L

Vstupní údaje o službě
Počet
úvazků
pracovníků
v přímé
péči zdravotní

Počet úvazků pracovníků v přímé
péči - sociální

PPS

z toho úvazky SP

PPZ

koeficient A

Počet uživatelů ve III. a IV.stupni PnP

3. stupeň
PnP

4. stupeň
PnP

PnP

cílová
skupina s
vyššími
nároky na
péči

podíl III. a
IV.stupně
PnP

časový
rozsah
služby

koeficient C

koeficient B
nízká
dostupnost
služby

A

složité
technické
podmínky

ostatní
nepříznivé
okolnosti

B

vyšší
dopravní
nároky

C

Obvyklé náklady

Obvyklé výnosy

Procento
ostatních
nákladů

Procento
režií

Náklady na
pracovníky v
přímé péči

Celkové
obvyklé
náklady na
pracovníky

Celkové
obvyklé
náklady na
provoz

Celkové
obvyklé
náklady na
režie

Celkové
náklady na
stravování

Celkové
náklady na
odpisy

Zdravotnick
ý materiál

Celkové
místně
obvyklé
náklady na
službu

Výnosy
sociálních
služeb

Výnosy v
oblasti
zdravotnictví

%ON

%R

N_PP

N1

N2

N3

N_S

N_O

N_Z

ON

Uživatelé

3000 Kč / měsíc

Celkové
předpokládané
výnosy služby

Přiměřený zisk

Vyrovnávací platba

Jiné zdroje

1
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Dotační program
„Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 4“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. …/…/2017 ze dne … vyhlašuje dotační
program dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na podporu sociálních služeb definovaných
v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které
bude financováno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje.
Okruh způsobilých žadatelů
Dotační řízení v rámci programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 4“
(dále jen „POSOSUK 4“) k poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvku) z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního
rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje je určeno pro právnické a fyzické osoby, které poskytují
sociální služby na základě registrace (dále jen „poskytovatelé sociálních služeb“). Tyto služby
jsou či v době rozhodnutí o přidělení dotace budou součástí Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje na období 2016–2018 a zároveň jsou či budou pověřeny k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu1. Konkrétně se jedná o tento druh sociální služby:


Sociální rehabilitace (terénní a ambulantní forma)

Program POSOSUK 4 je zaměřen na cílové skupiny:


Osoby s kombinovanými diagnózami



Osoby se zdravotním postižením

Podpořeny budou pouze sociální služby s adekvátním úvazkem sociálního pracovníka
přijatého na hlavní pracovní poměr, nikoliv pouze na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu
o provedení práce, a to v návaznosti na okamžitou kapacitu sociální služby.
Účel finanční podpory (dotace/příspěvku) a důvody podpory stanoveného účelu
Finanční podpora z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého 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 na rok 2018, tj. může být podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou
zařazeny do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018 (dále jen
„Základní síť kraje“).
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Sociální služby zařazené do projektu POSOSUK 4 budou pověřeni po celou dobu realizace projektu
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Důvody podpory stanoveného účelu
Poskytnutím finanční podpory 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 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“).
Finanční podpora na základě tohoto programu POSOSUK 4 je poskytována v režimu veřejné
podpory slučitelné s vnitřním trhem podle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU 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. Subjekty, jejichž sociální
služby jsou součástí Základní sítě kraje, obdrží či obdržely od Ústeckého kraje Pověření
Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje, které obsahuje, mimo jiné, kalkulaci maximální výše
vyrovnávací platby.
Finanční podporu lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který má oprávnění
k poskytování sociálních služeb (registraci).
Finanční podporu z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje lze poskytnout pouze
na úhradu uznatelných nákladů, které jsou uvedené v Metodice Ústeckého kraje
pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu
realizovaného v projektu POSOSUK 4 (dále jen „Metodika POSOSUK 4“) a jsou určené
na poskytování základních druhů a forem sociální služby v rozsahu stanoveném
základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální
služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 4 zákona
o sociálních službách.
Finanční podpora z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje se neposkytuje
na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách).
Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory sociální službě je sociální pracovník
na adekvátní úvazek přijatý na hlavní pracovní poměr, nikoliv pouze na dohodu o pracovní
činnosti nebo dohodu o provedení práce, a to v návaznosti na okamžitou kapacitu sociální
služby.
Určený finanční objem na podporu sociálních služeb
Finanční prostředky budou poskytnuty z projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
4“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007757, financovaného na základě
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-19/2017 z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze spoluúčasti příjemce, tedy
Ústeckého kraje. Rozpad zdrojů financování dle Výzvy Operačního programu Zaměstnanost
– EU 85 %, tj. 60 906 784 Kč, státní rozpočet 10 %, tj. 7 165 504 Kč, Ústecký kraj 5 %, tj. 3 582
752 Kč. Uvedené finanční prostředky jsou určené na celou dobu realizace projektu, tzn. na
období od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2019 a zahrnují nejen náklady na finanční podporu sociálních
služeb od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, ale také náklady na evaluaci projektu, personální
zajištění týmu a další položky.

2

Podmínky pro poskytnutí dotace
Pravidla a podmínky pro poskytnutí finanční podpory, pravidla a podmínky pro čerpání
a kontrolu jsou uvedeny v Metodice POSOSUK 4, která je dostupná na www:
http://www.kr-ustecky.cz
Žádost o finanční podporu nelze podat v případě, že subjekt doposud nemá oprávnění
k poskytování příslušné sociální služby (registraci), není součástí nebo nepodal žádost
o zařazení do 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 (Ústeckému kraji).
Lhůta pro podávání Žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci
z projektu POSOSUK 4
Žádost o finanční podporu je možné zpracovat a podat ve lhůtě:

od 19. 1. do 25. 1. 2018
Jiný termín není v současné době vyhlašován, v případě potřeby může Ústecký kraj s ohledem
na disponibilní prostředky vyhlásit v průběhu realizace projektu tzv. mimořádný termín (tj. další
kolo dotačního řízení) pro podání žádostí.
Finanční podpora může být poskytnuta žadatelům na základě „Žádosti poskytovatele
sociálních služeb o účelovou dotaci z projektu POSOSUK 4“ (dále jen „Žádost POSOSUK 4“;
Příloha č. 4). Tato Žádost POSOSUK 4 musí být zpracována a podána výhradně
na předepsaném formuláři k tomu určeném (část A, část B). Žádost POSOSUK 4
se předkládá v jednom vyhotovení. V případě, že žadatel podává žádosti o dotaci na více
služeb, vyplní část A za všechny poskytované služby. Část B vyplní jednotlivě za každou
službu, na kterou žádá o podporu. Žádost včetně všech povinných příloh vloží do jedné obálky
a doručí poskytovateli finanční podpory.
Formulář Žádosti POSOSUK 4 je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje www.krustecky.cz.
Žádost POSOSUK 4 spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených v Čl.
VI. odst. 5) a 6) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“), doručena krajskému úřadu nejpozději
do 25. 1. 2018. Pro podání žádosti poštou nebo osobně na podatelnu je rozhodující razítko
přijetí podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Elektronicky je možné žádost podat na adresu datové schránky Ústeckého kraje: t9zbsva,
nebo na adresu elektronické podatelny: epodatelna@kr-ustecky.cz.
Je-li žádost o poskytnutí dotace podána v listinné podobě, je třeba ji v jednom vyhotovení spolu
s povinnými přílohami uvedenými v tomto vyhlášení doručit v zalepené obálce označené:
a) názvem dotačního programu
b) plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou
c) textem „NEOTVÍRAT“.
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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,
na předepsaném formuláři obsahující všechny povinné přílohy, které odpovídají okruhu
stanoveného v předmětu finanční podpory tohoto dotačního programu.
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 nebudou akceptovány.
Všechny došlé žádosti o dotaci a jejich přílohy se archivují Ústeckým kraje a žadatelům
o dotaci se nevracejí. Ústecký kraj nehradí žadatelům náklady spojené se zpracováním
a předložením žádosti.
Povinnou přílohou Žádosti POSOSUK 4 jsou tyto údaje:
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)
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního orgánu právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv);
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost);
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva);
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;
f) 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;
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;
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;
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;
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čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu
a nepůsobí jako prostředník, a to v originále,
k) přehled projektů financovaných z ESF, do kterých je Příjemce dotace zapojen (příloha
č. 2 Metodiky POSOSUK 4);
l) hodnocení koeficientů sociální služby (Příloha č. 6 Metodiky POSOSUK 4).
j)

V případě, že poskytovatel sociálních služeb žádal o finanční podporu v rámci některého
dotačního programu na podporu sociálních služeb, dokládá pouze přílohy uvedené pod písm.
e) až l).
Vzor čestného prohlášení dle bodu e) až i) je k dispozici na stránkách Ústeckého kraje www.krustecky.cz.
Na poskytnutí dotace není podle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, právní nárok. Konečné
rozhodnutí ve věci vyhovění či nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace náleží Zastupitelstvu
Ústeckého kraje; do doby zveřejnění výsledků řízení k poskytnutí dotace na webových
stránkách kraje se na žadatele hledí, jakoby jeho žádosti nebylo vyhověno.
Žadatel o finanční podporu je povinen písemně informovat Poskytovatele (odbor sociálních
věcí) o změnách údajů uvedených v Žádosti POSOSUK 4, a to nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne, kdy tato změna nastala (viz Část IX., bod 1 Metodiky POSOSUK 4). Toto
ustanovení se použije v období od podání Žádosti POSOSUK 4 do rozhodnutí Zastupitelstva
Ústeckého kraje o poskytnutí dotace.
Kritéria pro hodnocení Žádostí POSOSUK 4
Způsob posuzování Žádostí POSOSUK 4 je popsán v Části VI. Metodiky POSOSUK 4, která
je dostupná na webových stránkách Ústeckého kraje.
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 na rok 2018 a jeho přílohy Základní sítě kraje,
 efektivita (využívanost kapacity) služby,
 stanovení hodnot indikátorů,
 ekonomická přiměřenost – zahrnuje i kontrolu maximálně přípustného meziročního
nárůstu rozpočtu sociální služby,
 uznatelné a neuznatelné náklady (viz Část IV. Metodiky POSOSUK 4),
 dostatečné předpokládané spolufinancování služby v roce 2018 z jiných zdrojů
než z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje (např. ostatní veřejné
rozpočty).
Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Předpokládaný maximální možný podíl dotace
z programu POSOSUK 4 tvoří 92 % z celkových nákladů sociálních služeb zahrnutých
v Žádosti POSOSUK 4.

Kritéria pro stanovení výše dotace
Kritéria a postup pro stanovení výše dotace jsou uvedeny v Metodice POSOSUK 4.
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Rozhodování o výši přidělené finanční podpory
Žadatelé o finanční podporu budou o rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ve věci
přidělení/nepřidělení výše finanční podpory informováni na internetových stránkách kraje,
po ověření usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Žadatelé, kterým nebude přiznána finanční podpora, budou vyrozuměni písemně a bude jim
sdělen důvod nevyhovění jejich Žádosti POSOSUK 4.
Lhůta pro rozhodnutí o Žádosti POSOSUK 4
Lhůta pro rozhodnutí orgánů Ústeckého kraje ve věci přidělení/nepřidělení výše finanční
podpory je stanovena do 26. 2. 2018
Předpokládané výše a termíny záloh
1. záloha v termínu do 15. 4. 2018 ve výši maximálně 60 % poskytnuté dotace
po uzavření Smlouvy
2. záloha v termínu do 31. 7. 2018 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace
po předložení průběžné zprávy o realizaci
Faktické výplatě záloh dotace předchází „přijetí“ záloh z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu a státního rozpočtu do rozpočtu Ústeckého kraje.
Naplňování stanovených indikátorů
Poskytovatel sociálních služeb bude smluvně zavázán k plnění indikátorů, které slouží
pro vykazování v projektu POSOSUK 4. Závazný počet indikátorů bude uveden ve Smlouvě.
Za nesplnění celkového počtu indikátorů bude podléhat poskytovatel sociálních služeb
sankcím, které jsou definovány ve Smlouvě.
Příjemce dotace je povinen sledovat a vykazovat poskytovateli dotace v rámci průběžné
a závěrečné zprávy o realizaci následující indikátory:
Indikátory výstupu
Tyto indikátory jsou určené pro sledování a vyhodnocování prováděných opatření a aktivit,
které charakterizují konkrétní činnost. Podávají informace o okamžitých výstupech realizace
jednotlivých operací/akcí/projektů v rámci programu. Příjemci mají činnosti, které vedou
ke vzniku výstupů plně pod kontrolou. Indikátory výstupů vyjadřují např. počty osob, které byly
v rámci daného projektu podpořeny.
Indikátory výsledku
Jedná se o indikátory s přímou vazbou na stanovené cíle. Slouží k prokázání, zda bylo cíle
projektu/programu dosaženo. Indikátory výsledků vyjadřují okamžité efekty podpory, ke kterým
došlo v době realizace projektu. Výsledky vznikají díky činnosti projektu, příjemci na ně mají
výrazný vliv, ale jejich dosahování je zčásti závislé i na vlivech nekontrolovatelných příjemci.
Typickou skupinou je představují indikátory vyjadřující změnu situace cílových skupin projektu,
např. o umístění podpořené osoby na trhu práce nerozhoduje jen kvalita rekvalifikačního
kurzu, který v rámci projektu absolvoval, ale i snaha účastníka.
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Indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků (indikátor výstupu)
Celkový počet osob/účastníků (žáků, studentů, zaměstnanců, pracovníků implementační
struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory,
bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu
započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita
financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít
formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace,
poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.
Měrnou jednotkou jsou účastníci. Za „účastníky“ se označují osoby, které mají přímý prospěch
z intervence ESF, které mohou být jednoznačně identifikovány (jménem, příjmením, bydlištěm
a datem narození) a pro něž jsou vyčleněny konkrétní výdaje. Jiné osoby za účastníky
považovány nejsou. Za osobu, která má z podpořeného projektu přímý prospěch, je
považována pouze osoba, která se účastní činností realizovaných v rámci podpořeného
projektu pro cílové skupiny a u níž rozsah jejího zapojení do podpořeného projektu překročí
tzv. bagatelní podporu.
Minimální hodnotou indikátoru je 9 podpořených osob (smluv) na jeden úvazek
v přímé péči dle § 115 zákona o sociálních službách za celou dobu realizace projektu.
Bagatelní podpora je překročena u osoby, která:
a) získala v projektu OPZ podporu v rozsahu minimálně 40 hodin (bez ohledu na počet dílčích
podpor, tj. počet dílčích zapojení do projektu) a zároveň
b) alespoň 20 hodin z podpory, kterou osoba v projektu OPZ získala, nemá charakter
elektronického vzdělávání.
Indikátor 6 70 01 Kapacita podpořených služeb (indikátor výstupu)
„Kapacita“ je maximální počet osob, které může podpořená služba v danou chvíli obsloužit.
Toto číslo bývá omezeno počtem úvazků pracovníků v přímé péči či fyzickým místem.
„Služba/program“ je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či
zdravotní situaci. „Podpořené“ znamená, že dostaly finanční podporu z Evropského sociálního
fondu.
Indikátor 6 70 10 Využívání podpořených služeb (indikátor výsledku)
Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během trvání projektu. „Služba“ je
poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci.
Využíváním je myšleno doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedena pouze jednou) dle
standardů využívaných pro danou službu. Osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky,
neboť nemají přímý prospěch z investice ESF, ale mají prospěch nepřímý. „Podpořené“
znamená, že dostaly finanční podporu z ESF.
Minimální hodnotou indikátoru u sociální služby sociální rehabilitace jsou 3 podpořené
osoby za 1 rok.
Při nesplnění závazných hodnot indikátorů se poskytovatel sociálních služeb vystavuje hrozbě
udělení finanční sankce (krácení dotace).
Plnění indikátorů musí být kontinuální.
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Indikátory a jejich vykazování musí probíhat v souladu i s podmínkami Operačního programu
Zaměstnanost.
Dotazy a nejasnosti
V souladu s § 95 písm. g) zákona o sociálních službách se budou poskytovatelé sociálních
služeb ve všech záležitostech souvisejících s poskytnutím dotace, včetně žádostí
o přehodnocení výsledků řízení o poskytnutí finanční podpory, obracet na místně příslušný
krajský úřad.
Konzultační místo: Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí – ORS
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoby:
Ing. Karina Brzobohatá, 475 657 946, e-mail: brzobohata.k@kr-ustecky.cz
Bc. Pavol Medo, 475 657 423, e-mail: medo.p@kr-ustecky.cz
Přílohy programu POSOSUK 4:
Příloha č. 1 – Pověření – VZOR
Příloha č. 2 – Smlouva – VZOR
Příloha č. 3 – Žádost POSOSUK 4
Příloha č. 4 – Metodika POSOSUK 4
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Příloha č. 1 Vyhlášení

Pověření Ústeckého kraje č. ………..
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 (dále jen „Pověření“)
s účinností ode dne … do 31. 12. 2018
Název poskytovatele
Adresa poskytovatele
IČ
DIČ
Statutární orgán /
zástupce
(dále jen „Poskytovatel“)
v souladu s Registrem poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a násl. zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona o sociálních službách“)

Druh sociální služby

Identifikátor sociální služby

Rozsah sociální služby

Dle vymezení obsaženého
v příloze č. 1A tohoto
Pověření
Dle vymezení obsaženého
v příloze č. 2A tohoto
Pověření
(dále jen „Služba“)
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1. Zařazení do Základní sítě kraje
1.1 Podle § 95 zákona o sociálních službách zajišťuje kraj dostupnost poskytování
sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb a určuje síť sociálních služeb na svém území; přitom přihlíží
k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění
potřeb osob na území obcí.
1.2 Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018 (dále jen
„Základní síť kraje“) byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. xxx/xxx/ xxxx ze dne …………...
2. Právní postavení Poskytovatele v rámci Základní sítě kraje
2.1 Toto Pověření Poskytovatele k zajištění dostupnosti poskytování Služby
zařazením do Základní sítě kraje zakládá právo Poskytovatele na poskytování
Služby v rámci Základní sítě kraje, jejíž obsah a rozsah1 jsou vymezeny v příloze
A tohoto Pověření.
2.2 Pověření samo o sobě nezakládá právní nárok Poskytovatele na veřejné
financování zajištění dostupnosti poskytování Služby; představuje však závazek
kraje zajišťovat dostupnost poskytování Služby prostřednictvím Poskytovatele,
a to po dobu jeho zařazení do Základní sítě kraje.
2.3 Ústecký kraj (dále jen „ÚK“) provádí pravidelnou (min. 1x ročně) aktualizaci
Základní sítě kraje a vyhodnocuje nutnost změn Základní sítě kraje v závislosti
na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání
Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména rozsah,
popis činností v rámci Služby, časová dostupnost Služby, požadovaná kapacita
Služby apod.
3. Povinnosti Poskytovatele
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen:
a) zajistit obsah a rozsah Služby definovaný v příloze A Pověření,
za předpokladu zajištění vyrovnávací platby z veřejných zdrojů (např. stát, kraj,
obce) ve výši alespoň 90 % vypočtené vyrovnávací platby, za předpokladu
potřebnosti Služby;
b) vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační,
ekonomické a personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti
Poskytovatele Služby stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami,
uzavřenými smlouvami a dalšími právními jednáními či akty;
c) registrovat se v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen
„Katalog“), a v případě změny v něm aktualizovat uvedené údaje a do 31. 7.
každého roku platnosti Pověření vyplnit výkaznictví registrovaných sociálních
služeb, na něž bylo Poskytovateli uděleno rozhodnutí o registraci;
d) provádět a dokumentovat:

1

Náplní závazku veřejné služby dle článku 4, písm. a) Rozhodnutí Komise 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 (2012/21/EU), (dále jen „rozhodnutí EK) se rozumí obsah a rozsah služby.
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postup jednání se zájemcem o Službu obsahující popis jeho nepříznivé
sociální situace, průběh jednání a závěry z jednání, včetně popisu řešení
této situace,
 proces individuálního plánování řešení nepříznivé situace, a to po celou
dobu poskytování služeb, včetně monitoringu,
 přehodnocování průběhu, výstupů a výsledků poskytování služeb
s ohledem na hlavní cíl sociální služby, kterým je prevence sociálního
vyloučení a podpora sociálního začleňování klientů systému sociálních
služeb (sítě služeb);
e) informovat ÚK o zásadních překážkách bránících řešení nepříznivé sociální
situace uživatelů a zájemců o službu (nedostupnost přiměřené a vhodné
podpory), jak v rámci sítě sociálních služeb, tak v systémech a sítích resortů
návazných;
f) vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů ÚK;
g) podávat podklady ke změnám Základní sítě kraje, hlásit finanční prostředky
získané na zajištění služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti
a vytížení služby dle pokynů ÚK;
h) informovat ÚK neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém
důsledku vliv na plnění povinností Poskytovatele souvisejících se zařazením
do Základní sítě kraje;
i) vést v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, oddělené účtování o hlavní činnosti a hospodářské (doplňkové
činnosti), tak aby v každém okamžiku trvání Pověření bylo zřejmé,
že vyrovnávací platba ve formě finanční podpory byla určena pouze
a výhradně na hlavní činnost vymezenou přílohou A Pověření, a tedy
na službu obecného hospodářského zájmu (dle platného účtového rozvrhu
Poskytovatele).
4. Součinnost Poskytovatele při provádění
a přezkoumání vyrovnávací platby

monitoringu

a

výkonu

kontrol

4.1 Poskytovatel je povinen zajistit maximální součinnost s oprávněnými osobami
při provádění monitoringu a při výkonu kontrol jeho činnosti související
se zajišťováním dostupnosti poskytování Služby a při kontrole a přezkoumání
vyrovnávací platby (dále též „kontrola“).
4.2 Poskytovatel je povinen zejména:
a) průběžně vytvářet základní podmínky k provádění kontroly;
b) v průběhu kontrol zajistit přítomnost resp. dostupnost osob oprávněných činit
jeho jménem právní jednání (statutární orgán, vedoucí pracovníci), jakož
i příslušných odborných pracovníků na úseku kontrolované činnosti
Poskytovatele;
c) poskytovat kontrolním pracovníkům veškeré požadované doklady související
s příslušnou kontrolou;
d) neprodleně resp. ve stanovené lhůtě odstraňovat nedostatky zjištěné
v průběhu provádění kontroly.
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5. Finanční zajištění Služby
5.1 Podle zákona o sociálních službách je financování sociálních služeb koncipováno
jako vícezdrojové, a to z prostředků státního rozpočtu, rozpočtu územních
samosprávných celků a dalších zdrojů.
5.2 Poskytovatel má vytvořeny předpoklady pro zajištění vícezdrojového financování
Služby.
5.3 Zdroji veřejného financování Služby je zejména dotace poskytnutá krajem
Poskytovateli v souladu s § 101a zákona o sociálních službách a zároveň
i dotace poskytnutá v souladu s § 105 zákona o sociálních službách a také
finanční prostředky strukturálních fondů EU, a to na základě jednotlivých smluv
uzavřených dle odst. 6 tohoto Pověření.
5.4 Nedílnou součástí systému financování sociálních služeb, je financování Služby
i z dalších zdrojů, k jejichž zajištění Poskytovatel prokázal dostatečné
předpoklady, a které je předmětem samostatných smluv uzavřených
s příslušnými subjekty (obce, dárci apod.) na základě a v souladu s podmínkami
tohoto Pověření.
5.5 Za účelem zajištění dodržení podmínek Pověření a zamezení nadměrného
financování Služby je Poskytovatel povinen informovat ÚK o všech finančních
prostředcích, které má obdržet resp. obdrží od třetích osob za účelem nebo
v souvislosti s financováním Služby.
5.6 V případě, že nebude zajištěno financování služby v rozsahu stanoveném v odst.
3 písm. a) tohoto pověření může Poskytovatel požádat ÚK a obce o úpravu
rozsahu služby stanovenou v příloze A Pověření.
6. Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků
6.1 Smlouvy dle odst. 5.3 a odst. 5.4 budou uzavřeny zpravidla na období
1 kalendářního roku, ledaže zdroj financování vyžádá, resp. umožní uzavření
Smlouvy na jiné období.
6.2 Předmětem smluv bude zejména:
a) úprava právního vztahu mezi ÚK a Poskytovatelem v závislosti na zdroji
a způsobu financování;
b) způsob financování Služby v režimu vyrovnávací platby, zejména popis
kompenzačního mechanismu a parametrů pro její výpočet, kontrolu
a přezkoumání včetně opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné
vyrovnávací platby;
c) vymezení povinností Poskytovatele při zajištění dostupnosti poskytování
Služby včetně povinností ve vztahu k vedení účetnictví a opatření k zajištění
finanční transparentnosti;
d) provádění monitoringu a kontrol;
e) odpovědnost Poskytovatele v případě neplnění povinností a úprava sankčních
mechanismů včetně předčasného ukončení Smlouvy;
f) úprava práv k případným předmětům duševního vlastnictví, práv autorských;
g) úprava otázek shromažďování, poskytování a ochrany informací, dat
a osobních údajů;
h) úprava dalších otázek nezbytných k řádnému zajištění dostupnosti
poskytování Služby;
i) úprava povinné publicity.
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7. Popis kompenzačního mechanismu
a přezkoumání vyrovnávací platby

a

parametrů

pro

výpočet,

kontrolu

7.1 Financování Služby se v souladu s tímto Pověřením děje na bázi tzv. vyrovnávací
platby, upravené přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména
Rozhodnutím EK, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012
ze dne 25. dubna 2012 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské
unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného
hospodářského zájmu.
7.2 Vyrovnávací platba je vypočtena v souladu s čl. 5 Rozhodnutí EK.
7.3 Vyrovnávací platba na Službu je kalkulována jako rozdíl místně obvyklých
nákladů a místně obvyklých výnosů. Výnosy z vlastní činnosti Poskytovatele jsou
především úhrady za poskytování sociálních služeb od uživatelů, úhrady
zdravotních pojišťoven, případně další příjmy spojené s poskytováním sociálních
služeb mimo veřejné rozpočty. Výše vyrovnávací platby je dána dle výpočtového
vzorce. Výpočet místně obvyklých nákladů a výnosů vychází z uzavřeného
účetního období předchozích let.
7.4 Vyrovnávací platba je propočtená na rozsah Služby, jak byla vymezena
v Základní síti kraje. Vyrovnávací platba je vypočtena na každý kalendářní rok
doby trvání Pověření samostatně, na základě aktualizace přílohy B tohoto
Pověření. V případě, že rozsah Služby je nižší, než je vymezen v Základní síti
kraje, vypočte se vyrovnávací platba podle skutečného rozsahu Služby,
specifikovaného v žádosti Poskytovatele o poskytnutí dotace.
7.5 V rámci kalkulace vyrovnávací platby a jejího vyhodnocování lze zohlednit, pokud
skutečné příjmy Služby neodpovídají stanoveným místně obvyklým výnosům; jde
zpravidla o tzv. objektivně nižší příjmy, které nebylo možno vybrat, s ohledem na:
- ustanovení § 73 odst. 3 zákona o sociálních službách (min. zůstatek 15 %
příjmu klienta v pobytových zařízeních),
- dočasného nevytížení kapacity z důvodu neobvyklého výpadku služeb (např.
úmrtí klientů), hledání vhodného klienta v pobytových službách;
- poskytování pobytových služeb nezaopatřeným dětem dle § 74 zákona
o sociálních službách;
- ustanovení § 75 odst. 2 zákona o sociálních službách, kdy
je u pečovatelských služeb odpuštěna úhrada definovaným cílovým skupinám;
příjmovou situaci klienta - opatření při stanovení úhrad v souladu
se zajištěním cenové dostupnosti služby a motivace klientů k aktivitám
vedoucím k sociálnímu začleňování.
7.6 Zvláštnímu posouzení mohou podléhat příjmy ze zajištění zdravotní péče dle § 36
zákona o sociálních službách.
7.7 ÚK si vyhrazuje právo korigovat výši vyrovnávací platby ke korekci historických
rozdílů mezi skutečnou a vypočtenou vyrovnávací platbou vždy max. o 20 %
za kalendářní rok.
7.8 Za nadměrné vyrovnávání se považuje:
- nezajistí-li Poskytovatel rozsah služby stanovený v příloze A tohoto Pověření
v rozsahu alespoň 95 %;
- kladná výše rozdílu mezi výnosy a náklady, za předpokladu, že Kraj neumožní
převedení finančních prostředků vyrovnávací platby do dalšího roku (max.
10% vyrovnávací platby) nebo na tvorbu rezerv (příspěvkové organizace);
- obdrží-li Poskytovatel vyšší vyrovnávací platbu než je vyrovnávací platba
stanovená v příloze B za předpokladu, že Poskytovatel nezajistil vyšší rozsah
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poskytovaných služeb, než je stanoveno v tomto Pověření; vyšší rozsah
Služby musí být schválen příslušnými orgány Kraje.
7.9 Poskytovatel je povinen předložit ÚK vyúčtování vyrovnávací platby v termínu
stanoveném ÚK, tj. nejpozději do 5. února následujícího roku.
7.10 Poskytovatel je v rámci vyúčtování vyrovnávací platby povinen doložit,
že poskytnutá veřejná podpora nepřesáhla max. výši vyrovnávací platby
dle přílohy B Pověření ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK. V případě, že došlo
k nadměrnému vyrovnání, je Poskytovatel povinen nadměrně vyplacenou částku
vrátit na účet, z něhož byla finanční podpora vyplacena.
7.11 Jestliže Poskytovatel obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje stanovenou
částku podle čl. 7., odst. 7,3., musí nadměrně vyplacenou částku (zisk z hlavní
činnosti) vrátit na účet ÚK do 5. února následujícího roku s variabilním symbolem,
který je shodný s registračním číslem sociální služby.
7.12 V případě, že ÚK při kontrole vyúčtování Poskytovatele zjistí, že došlo
k nadměrnému vyrovnání a zároveň výše tohoto nadměrného vyrovnání nebyla
vrácena na účet ÚK, bude Poskytovatel vyzván k vrácení.
8. Trvání závazků veřejné služby, doba Pověření
8.1 Pověření se vydává pouze službám zařazeným do Základní sítě kraje.
8.2 Pověření se vydává do 31. 12. 2018.
8.3 V případě, že Poskytovatel nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením
do Základní Sítě kraje dle Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého
kraje, může být platnost Pověření ze strany kraje ukončena a Poskytovatel
ze Základní sítě kraje vyřazen i před uplynutím stanovené doby.
9. Výkon služby obecného hospodářského zájmu
Toto Pověření představuje akt, jímž je Poskytovatel pověřen poskytováním služby
obecného hospodářského zájmu ve smyslu čl. 4 Rozhodnutí EK.
10. Přistoupení k Pověření ze strany ostatních zadavatelů
10.1 Vzhledem k tomu, že financování Služby je řešeno jako vícezdrojové, podílí
se na celkové vyrovnávací platbě dle bodu 7. tohoto Pověření více Zadavatelů
formou plateb na základě různých právních titulů (veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, příspěvek poskytnutý zřizovatelem příspěvkové organizace,
smlouva o zajištění služeb na základě veřejné zakázky apod.).
10.2 V souladu s čl. 4 Rozhodnutí EK představuje toto Pověření jednotný akt,
k němuž ostatní Zadavatelé přistoupí formou deklarace obsažené v příslušném
právním titulu (smlouvě, usnesení orgánu o přiznání finanční podpory apod.),
na základě něhož se budou spolupodílet na financování vyrovnávací platby
za Službu.2
11. Prohlášení Poskytovatele
11.1 Poskytovatel prohlašuje, že plně porozuměl účelu a obsahu Pověření a že mu
není známa žádná okolnost, která by bránila v jeho řádném plnění povinností
v souvislosti se zařazením do Základní sítě kraje.
2

Např. textem „Zadavatel touto Smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. XXX k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–
2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne ………., s tím, že finanční podpora (dotace, cena veřejné
zakázky atd.) na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
poskytovateli 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 (2012/21/EU)“
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11.2

Poskytovatel akceptuje toto Pověření za podmínek zde stanovených.

12. Ostatní ujednání
12.1 Toto Pověření lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze
formou písemných a číslovaných dodatků.
Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů Poskytovatele není nutné
uzavírat dodatek k Pověření.
12.2 Toto Pověření je vyhotoveno ve dvojím vyhotovení s platností originálu,
přičemž každá ze zúčastněných stran obdrží jedno vyhotovení.
12.3 Toto Pověření nahrazuje a zároveň ruší Pověření číslo a toto Pověření nabývá
účinnosti dnem …. nebo Toto pověření nabývá účinnosti dnem ….
12.4
Toto Pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. … ze dne ….

V………………………….

V………………………

dne………………………….

dne………………………

Pověřuje
Ústecký kraj
hejtman kraje

Pověření přijímá
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Seznam příloh:
Příloha č. 1A – Obsah a rozsah služby
Příloha č. 1B – Výpočet vyrovnávací platby
Příloha č. 2A – Obsah a rozsah služby
Příloha č. 2B – Výpočet vyrovnávací platby
(počet příloh se odvíjí od počtu služeb zařazených do Základní sítě kraje

Příloha A Pověření

Příloha 1A – Obsah a rozsah služby
Druh sociální služby
Identifikátor sociální služby
Forma poskytování služby
Individuální okamžitá kapacita
Skupinová okamžitá kapacita
Počet lůžek
Cílová skupina
Místo poskytování sociální
služby
Působnost sociální služby

Obsah sociální služby

Pracovní pozice1

Průměrný přepočtený úvazek

CELKEM pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci
pracovníci v sociálních službách
zdravotničtí pracovníci

1

V personálním zajištění sociální služby pečovatelská služba a osobní asistence jsou závazné úvazky v přímé péči v
jednotlivých pracovních pozicích; Sociální služby vykazující zdravotnický personál musí dodržet výši úvazků uvedenou v
personálním zajištění - zdravotničtí pracovníci. V ostatních pracovních pozicích (SP, PSS, odborní pracovníci) musí být
dodržen součet těchto pracovních pozic uvedených v této příloze. U sociálních služeb neobsahující zdravotnické pracovníky
je závazná celková výše průměrného přepočteného úvazku celkem, nikoliv rozložení pracovních pozic .

pedagogičtí pracovníci
manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci

Obsah sociální služby:
Vymezení obsahu sociální služby (tj. vymezení rozsahu úkonů poskytovaných v rámci základní
činnosti):
Sociální rehabilitace
Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k
sociálnímu začleňování:
1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně,
nakupování,
3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a
doprovázení zpět,
2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
3. nácvik chování v různých společenských situacích,
4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
2. informační servis a zprostředkovávání služeb,
e) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
f) poskytnutí stravy, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:

1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietní stravy,
minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
2. pomoc při podávání jídla a pití,
g) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o pobytovou
formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC.

Příloha B Pověření

Parametry pro výpočet vyrovnávací platby
minimální N_PPs
minimální N_PPz
max podíl ostatních mzdových nákladů v % (pracovníků nevykonávajících
přímou péči) na celkových mzdových nákladech
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“
Výchozí hodnota nákladů typu „Hotel“
koeficient A
výchozí hodnota
cílová skupina s vyššími nároky na péči
podíl uživatelů ve III. a IV. PnP
časový rozsah služby
nízká dostupnost služby
koeficient B
výchozí hodnota
složité technické podmínky poskytování
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování
koeficient C
výchozí hodnota
vyšší dopravní nároky

min N_PPs
min N_PPz
%ON
%R
N_HL/N_HPP

A

B

C

Výpočet vyrovnávací platby
Vstupní údaje o službě

Název poskytovatele

ID služby

Počet lůžek

L

Počet úvazků pracovníků v přímé
péči - sociální

PPS

z toho úvazky SP

Počet
úvazků
pracovníků
v přímé péči
- zdravotní
PPZ

koeficient A

Počet uživatelů ve III. a IV.stupni PnP

3. stupeň
PnP

4. stupeň
PnP

PnP

cílová
skupina s
vyššími
nároky na
péči

podíl III. a
IV.stupně
PnP

časový
rozsah
služby

koeficient C

koeficient B
nízká
dostupnost
služby

A

složité
technické
podmínky

ostatní
nepříznivé
okolnosti

B

vyšší
dopravní
nároky

C

Obvyklé náklady
Procento
ostatních
nákladů

Procento
režií

Náklady na
pracovníky v
přímé péči

Celkové
obvyklé
náklady na
pracovníky

Celkové
obvyklé
náklady na
provoz

Celkové
obvyklé
náklady na
režie

Celkové
náklady na
stravování

%ON

%R

N_PP

N1

N2

N3

N_S

Obvyklé výnosy
Celkové
Zdravotnický
náklady na
materiál
odpisy

N_O

N_Z

Celkové
místně
obvyklé
náklady na
službu

Výnosy
sociálních
služeb

Výnosy v
oblasti
zdravotnictví

ON

Uživatelé

3000 Kč / měsíc

Celkové
předpokládané
výnosy služby

Vyrovnávací platba

Jiné zdroje

1

Příloha č. 2 Vyhlášení
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
na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Poskytovatel“)
a
Příjemce:
Název (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“)
ČÁST I.
OBECNÉ VYMEZENÍ DOTACE

1. Pověření, předmět a výše dotace
Na základě žádosti Příjemce, evidenční číslo …, předložené v rámci programu „Podpora
sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 4“ (dále též „POSOSUK 4“) o poskytnutí
dotace z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje Poskytovatel poskytuje dotaci
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“).
Dotace se poskytuje v celkové maximální výši […],-Kč, a to v následujícím členění:
Identifikátor
sociální služby

Druh sociální služby

Poskytnutá dotace celkem

Cílové skupiny:
…
Indikátory
Indikátory, pro které jsou stanoveny cílové hodnoty jako závazek Příjemce:
Kód
indikátoru

Měrná
jednotka

Název

Typ
indikátoru

60000

Celkový počet účastníků

Účastník

Výstup

67010

Využívání podpořených služeb

Osoby

Výsledek

67001

Kapacita podpořených služeb

Místa

Výstup

Cílová
hodnota

Dotace je krytá z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje na základě
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-19/2017.
V rámci Pověření Ústeckého kraje č. … k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby
zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále též „Pověření POSOSUK
4“) vzniká Příjemci dotace závazek k poskytování služby obecného hospodářského zájmu
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specifikované v této Smlouvě a v Žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci
z projektu POSOSUK 4 (dále jen „Žádost POSOSUK 4“) v rámci programu POSOSUK 4
ve smyslu ustanovení článku 4 Rozhodnutí EK.
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 POSOSUK 4 (dále jen „Metodika POSOSUK 4“) a programu
POSOSUK 4, 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
základního druhu a formy sociální služby v rozsahu stanoveném základními činnostmi
u daného druhu sociální služby. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí,
hlavě I, díle 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 POSOSUK 4) přímo souvisejících
s poskytováním sociální služby a vzniklých v době od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

ČÁST II.
PRÁVNÍ RÁMEC PRO POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
1. Na poskytnutí dotace z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje není
právní nárok.
2. Právní vztahy související s poskytnutím dotace se řídí Předpisy EU a ČR, pravidly
Operačního programu Zaměstnanost, dále pak 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), Rozhodnutím
o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-19/2017. Pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu
a finanční vypořádání dotace jsou stanovena v Metodice POSOSUK 4, která je
pro Příjemce dotace závazná.
Příjemce prohlašuje, že se seznámil s příslušnými dokumenty, které se vztahují
k projektu POSOSUK 4, zejména s Rozhodnutím o poskytnutí dotace
č. OPZ005-871-19/2017 a s obsahem Metodiky POSOSUK 4, které jsou uveřejněny
na www.kr-ustecky.cz. Dále pak s pravidly Operačního programu Zaměstnanost
uveřejněnými na www.esfcr.cz, které tvoří nedílnou součást ujednání podle této
Smlouvy. V případě, že shora uvedené dokumenty ukládají Poskytovateli
povinnosti, zavazuje se je přiměřeně plnit Příjemce a považuje je i pro sebe
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:
- Předpisy EU a ČR;
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-19/2017;
- Pravidla Operačního programu Zaměstnanost dostupná na www.esfcr.cz;
- Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům
sociálních služeb v rámci programu POSOSUK 4;
- Pověření Ústeckého kraje č. … k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb
zařazených do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje;
- tato Smlouva;
- Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z projektu POSOSUK 4.

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 POSOSUK 4.

3.

Při čerpání dotace je Příjemce povinen postupovat v souladu s údaji uvedenými
v Žádosti POSOSUK 4 a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování sociálních
služeb, které jsou uvedeny v této Žádosti POSOSUK 4.

4.

Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné
specifikované v Části IV., odst. 16. Metodiky POSOSUK 4.

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 OPZ prostřednictvím ÚK ÚZ 13013 v rámci
POSOSUK 4 ve výši …..Kč“

náklady)

Příjemce je při vedení účetnictví povinen postupovat v souladu s příslušnými právními
předpisy a Metodikou POSOSUK 4 (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 maximální 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
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bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu a změny
nebudou mít vliv na stanovené účelové určení,
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.
7.

V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí od 1. 1. 2018 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
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.

Převod dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými Příjemcem není
možný.

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 průběžné zprávy o realizaci a roční zprávy o realizaci 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 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 prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje krácena o alikvotní částku.
Pro výpočet krácení bude použit poměr 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
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tohoto programu POSOSUK 4 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 POSOSUK 4, 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 POSOSUK 4 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 průběžné zprávě o realizaci nebo
závěrečné zprávě o realizaci 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
(včetně podkladů pro výpočet vyrovnávací platby).
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.
18. Příjemce je povinen předložit:
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k 31. 7. 2018 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018
k 5. 2. 2019 závěrečnou zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Závěrečná zpráva o realizaci poskytnuté dotace zahrnuje i související náklady, které
budou proplaceny do 31. ledna následujícího roku.
Bez řádného předložení průběžné zprávy o realizaci v předepsaném termínu nebudou
Příjemci uvolněny zbylé prostředky dotace.
Příjemce je v rámci předložení závěrečné zprávy o realizaci povinen také doložit, že
poskytnutá dotace spolu s další podporou, kterou Příjemce na Službu obdrží, nepřesáhla
výši vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK, která je stanovena v příloze B
Pověření. Vyrovnávací platba bude vyúčtována na formuláři, který bude součástí
závěrečné zprávy o realizaci dostupné na webu Ústeckého kraje.
V případě, že došlo k nadměrnému vyrovnání, je Příjemce povinen nadměrně
vyplacenou částku vrátit na bankovní účet Poskytovatele č. … v termínu do 5. února
2019.
19. V rámci závěrečné zprávy o realizaci je Příjemce povinen prokázat, že dodržel
maximální možný podíl dotace z programu POSOSUK 4 na celkových nákladech služby,
který byl Poskytovatelem stanoven ve vyhlášení programu POSOSUK 4 ve výši 92 %.
Tato podmínka musí být naplněna po celou dobu realizace programu POSOSUK 4. Toto
znamená, že dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci programu POSOSUK 4 tvoří
maximálně 92 % z celkových nákladů sociální služby vykázaných v v závěrečné zprávě
o realizaci.
20. Pokud Příjemci byla na příslušný rok přidělena dotace ve výši 3 mil. Kč a více, předloží
do 31. 8. následujícího roku odboru sociálních věcí KÚÚK:
a) výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v
případě poskytovatelů sociálních služeb, na které se podle § 20 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost ověřování účetní závěrky
auditorem,
b) vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě ostatních
poskytovatelů sociálních služeb.
Výrok a/nebo vyjádření auditora musí být předloženy jako samostatný dokument nikoli
jako součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení KÚÚK
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.
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),
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umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci, umožnit
průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách
o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace 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), dále pak
MPSV, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní
dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
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. 2019 vyplnit výkaznictví
registrovaných sociálních služeb, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci.
26. Příjemce je povinen plnit i veškeré další povinnosti vyplývající zejména z právních
předpisů EU a ČR, Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-19/2017, Metodiky
POSOSUK 4 a pravidel Operačního programu Zaměstnanost.
27. Příjemce je povinen naplnit celkové cílové hodnoty indikátorů uvedených v Části I, odst.
1; definice indikátorů je obsažena v Metodice POSOSUK 4 a v Obecné části pravidel pro
žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
28. Celkovou cílovou hodnotu indikátorů, resp. výsledků Příjemce naplní, pokud celková
míra naplnění indikátorů výstupů, resp. výsledků dosáhne 100 %.
29. Pro zjištění celkové míry naplnění indikátorů výstupů se sečtou procenta naplnění
cílových hodnot uvedených v Části I., odst. 1 této Smlouvy u jednotlivých indikátorů
výstupů a vydělí se počtem těchto indikátorů. Pokud nebyla vyčerpána celková
maximální výše dotace, snižují se cílové hodnoty v Části I., odst. 1 této Smlouvy tak, že
se vynásobí podílem skutečně vyčerpané částky dotace k celkové maximální výši
dotace. Překročení cílové hodnoty jednotlivých indikátorů výstupů bude zohledněno
maximálně v míře 120 %. Při zjištění celkové míry naplnění indikátorů výsledků
se postupuje obdobně.

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, ve splátkách platebním
poukazem na jejich běžné účty,
b) 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) 13013,
c) příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem na jejich běžné účty.
Předpokládané výše a termíny záloh:
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1. záloha v termínu do 15. 4. 2018 ve výši maximálně 60 % poskytnuté dotace na daný
rok po uzavření Smlouvy
2. záloha v termínu do 31. 7. 2018 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace
na daný rok po předložení průběžné zprávy o realizaci
2.

Faktické výplatě záloh dotace předchází „přijetí“ záloh z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu
do rozpočtu Ústeckého kraje. V případě, že Poskytovatel neobdrží tuto zálohu nebo
obdrží zálohu ve snížené výši, může přistoupit k neposkytnutí nebo snížení dotace
Příjemci.

ČÁST V.
SANKCE A OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ JAKÉKOLIV NADMĚRNÉ
VYROVNÁVACÍ PLATBY
1.

Vznikne-li při uvolňování záloh v průběhu doby realizace programu POSOSUK 4
podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech,
je Poskytovatel oprávněn Příjemci pozastavit poskytnutí další zálohy. Tato skutečnost
bude Příjemci oznámena dopisem vedoucím odboru sociálních věcí KÚÚK, a to
neprodleně po vzniku podezření na porušení rozpočtové kázně. V případě, že
na základě proběhnutého šetření se podezření z porušení rozpočtové kázně neprokáže,
budou pozastavené zálohy Příjemci následně uvolněny.

2.

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.

3.

V případě, že Příjemce nepředloží Poskytovateli závěrečnou zprávu o realizaci
v uvedeném termínu, 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.

4.

Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou v části III., odst. 10., 12., 13. a 14., 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.

5.

Převýší-li poskytnutá dotace celkové náklady služby, je příjemce povinen vrátit tu část
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 účelové dotace, která tvoří „zisk“ služby.

6.

V případě nedodržení podmínky stanovené v Části III. odst. 19. Smlouvy se uloží odvod
za nesplnění této podmínky. Pro výpočet výše odvodu se použije rozdíl mezi
Stránka 9 z 13

maximálním možným podílem dotace ve výši 92 % na celkových nákladech Služby
a skutečně vykázaným podílem dotace na celkových nákladech Služby vykázaný
ve zprávě o realizaci.
7.

Za nesplnění podmínek v tomto odstavci je porušení povinností uvedených v Části III.,
odst. 5., 13., 18., 25. a v části VI., odst. 2. 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 za daný rok:
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 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. nepředložení průběžné zprávy o realizaci v termínu stanovém v části III., odst. 18.
Smlouvy; -10 % částky vyplacené dotace na základě Smlouvy,
d. 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.,
odst. 25. Smlouvy; - 15 % dotace poskytnuté na danou Službu,
e. porušení povinnosti stanovené v Části VI., odst. 2. Smlouvy – 1 % dotace
poskytnuté na danou službu.
8. 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 KÚÚK 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 KÚÚK odvod
neuloží, Poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky Příjemci.
9.

V případě, že do data ukončení realizace projektu nebude dosažena celková cílová
hodnota indikátorů výstupů a výsledků uvedená v Části I., odst. 1. této Smlouvy, bude
dle 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel vyměřen následující odvod z částky,
ve které byla porušena rozpočtová kázeň (tj. z vyčerpané částky dotace), přičemž odvod
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za porušení rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla
vyplacena.
Sankce při nesplnění celkové cílové hodnoty indikátorů výstupů
Celková míra naplnění indikátorů výstupů
uvedených v Části I., odst. 1.

Procento odvodu z částky, ve které byla
porušena rozpočtová kázeň

méně než 85 % až 70 %

15 %

méně než 70 % až 55 %

20 %

méně než 55 % až 40 %

30 %

méně než 40 %

50 %

Sankce při nesplnění celkové cílové hodnoty indikátorů výsledků
Celková míra naplnění indikátorů
výsledků uvedených v Části I., odst. 1.

Procento odvodu z částky, ve které byla
porušena rozpočtová kázeň

méně než 75 % až 50 %

10 %

méně než 50 %

20 %

ČÁST VI.
PUBLICITA
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že Služba
byla podpořena z prostředků ESF.

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 a pravidla ESF – Obecná část
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, kapitola 19, dostupnou na www.esfcr.cz.
Příjemce podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že se s danými dokumenty 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 realizace projektu 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) viditelné a prominentní umístění loga Poskytovatele v místech konání akce
(realizace Služby) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
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d) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz a www.esfcr.cz na internetových
stránkách
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 VII.
POVĚŘENÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.

2.

3.

4.

Pověření a účel zpracování osobních údajů
Poskytovatel pověřuje Příjemce, jakožto zpracovatele, ke zpracování osobních údajů,
včetně citlivých údajů (dále jen „osobní údaje“), osob podpořených v projektu za účelem
prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu.
Rozsah zpracování osobních údajů na základě pověření a jejich ochrana
Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořené osoby v rozsahu
vymezeném v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního
programu Zaměstnanost.
Osobní údaje je Příjemce oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací
projektu, zejména pak při přípravě zpráv o realizaci projektu.
Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů
Příjemce je povinen zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu se zákonem
o ochraně osobních údajů a to zejména takto:
a) Osobní údaje ve fyzické podobě, tj. listinné údaje či na nosičích dat, budou
uchovávány v uzamykatelných schránkách, a to po dobu uvedenou v odst. 4 této
Části;
b) Osobní údaje v elektronické podobě budou zpracovávány v IS ESF 2014+, jehož
správcem je Ministerstvo práce a sociálních věcí;
c) Zaměstnanci Poskytovatele, kterým bude umožněn přístup ke zpracovávaným
osobním údajům, budou Poskytovatelem doložitelně poučeni o povinnosti
zachovávat mlčenlivost podle § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Doba zpracování
Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu deseti let od ukončení
realizace projektu. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby je příjemce povinen
provést likvidaci těchto osobních údajů.

ČÁST VII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. 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.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
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3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení 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.
4. 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.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
Poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a Příjemce jedno vyhotovení.
6. 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
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)
7. Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a o uzavření této Smlouvy bylo
rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. …………….ze dne……

V ………………… dne ………………..
…………………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
hejtman kraje

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

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Výpočet optimální výše dotace
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Příloha č. 1 Smlouvy

Parametry pro výpočet optimální výše dotace
minimální N_PPs
minimální N_PPz
max podíl ostatních mzdových nákladů v % (pracovníků
nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“
Výchozí hodnota nákladů typu „Hotel“
koeficient A
výchozí hodnota
cílová skupina s vyššími nároky na péči
podíl uživatelů ve III. a IV. PnP
časový rozsah služby
nízká dostupnost služby
koeficient B
výchozí hodnota
složité technické podmínky poskytování
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování
koeficient C
výchozí hodnota
vyšší dopravní nároky

min N_PPs
min N_PPz
%ON
%R
N_HL/N_HPP

A

B

C

Výpočet optimální výše dotace

Počet lůžek
Název poskytovatele

ID služby

L

Vstupní údaje o službě
Počet
úvazků
pracovníků
v přímé
péči zdravotní

Počet úvazků pracovníků v přímé
péči - sociální

PPS

z toho úvazky
sociálních
pracovníků

PPZ

koeficient A

Počet uživatelů ve III. a IV.stupni PnP

3. stupeň
PnP

4. stupeň
PnP

PnP

cílová
skupina s
vyššími
nároky na
péči

podíl III. a
IV.stupně
PnP

časový
rozsah
služby

koeficient C

koeficient B
nízká
dostupnost
služby

A

složité
technické
podmínky

ostatní
nepříznivé
okolnosti

B

vyšší
dopravní
nároky

C

Obvyklé náklady
Procento
ostatních
nákladů

Procento
režií

Náklady na
pracovníky v
přímé péči

Celkové
obvyklé
náklady na
pracovníky

Celkové
obvyklé
náklady na
provoz

Celkové
obvyklé
náklady na
režie

Celkové
náklady na
stravování

%ON

%R

N_PP

N1

N2

N3

N_S

Obvyklé výnosy
Celkové
Zdravotnický
náklady na
materiál
odpisy

N_O

N_Z

Celkové
místně
obvyklé
náklady na
službu

Výnosy
sociálních
služeb

Výnosy v
oblasti
zdravotnictví

ON

Uživatelé

3000 Kč / měsíc

Ostatní výnosy

Dotace kraje Dotace od obcí

Příspěvky od
ÚP

Příspěvek od Strukturální
zřizovatele
fondy

Celkové
předpokládané
výnosy služby
Resorty stání
správy

Optimální výše
dotace

Jiné zdroje

1

Příloha č. 3A Vyhlášení

Žádost poskytovatele sociálních služeb
o účelovou dotaci z projektu POSOSUK 4 – ČÁST A
1. Identifikační údaje žadatele
1.1 Jméno a příjmení, datum narození fyzické osoby nebo název právnické osoby:
1.2 Adresa fyzické osoby/sídlo právnické osoby:
1.3 Identifikační číslo osoby:
1.4 Právní forma:
Zřizovatel:

Veřejné zdravotnické zařízení:

1.5 Plátce DPH:
1.6 Kontaktní osoby:
1.7 Kontakty:
e-mail
telefon
datová schránka
web

1.8 Číslo účtu:
1.9 Zřizovatel:
název
adresa
číslo účtu
1.10 Osoby zastupující žadatele
Počet jednajících statutárních zástupců:
Osoba

Funkce

Právní důvod
zastoupení

Adresát
rozhodnutí

jméno:
datum narození:
bydliště:

1.11 Osoby s podílem v právnické osobě žadatele:
Fyzické osoby:
Osoba

Výše podílu
Kč
Právnické osoby:

Název

IČ

Výše podílu
Kč

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

IČ

Výše podílu
Kč

2. Souhrn požadavků
Seznam služeb a požadovaná částka (výše dotace)
Identifikátor

Název služby

Druh služby

Požadavek na dotaci
(Kč)

3. Přílohy žádosti
Níže uvedené soubory jsou doloženy jako přílohy k žádosti:
Typ přílohy

Doloženo

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).
Doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního orgánu
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
zastupovat žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv).
Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ.
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
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.
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Čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti.
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.
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.
Čestné prohlášení, že žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a
realizaci Projektu a nepůsobí jako prostředník.
Hodnocení koeficientů sociální služby.

4. Informace o podání žádosti
4.1 Datum vyhotovení žádosti:
Čestné prohlášení: Prohlašuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé.
Dále prohlašuji, že poskytovatel sociálních služeb ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě
splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům (včetně Státního fondu životního
prostředí, Pozemkového fondu a Celní správy), zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního
zabezpečení, místně příslušným finančním úřadům a rozpočtu územního samosprávného celku.
Dále prohlašuji, že vůči majetku poskytovatele sociálních služeb ke dni podání žádosti 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.

4.2 Žádost podal/a – podpis (v případě zastoupení na základě plné moci je třeba přiložit
plnou moc):
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Příloha č. 3B Vyhlášení

Žádost poskytovatele sociálních služeb
o účelovou dotaci z projektu POSOSUK 4 – ČÁST B
(jednotlivě za každou službu)
Požadavek na dotaci sociální služby
1. Číslo registrace služby:
2. Druh služby:
3. Název služby:
4. Zařízení, poskytující sociální službu:
Název:
Adresa:

5. Požadavek na dotaci a působnost služby
Dotace požadovaná na službu celkem:
Kraj

Podíl působnosti (%)

Podíl požadavku na dotaci (%)

Požadavek na dotaci (Kč)

6. Účel, na který žadatel chce dotaci použít:

Doba, v níž má být dosaženo účelu dotace:
Účelu dotace bude dosaženo v době od:

do:

7. Odůvodnění žádosti:
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8. Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena
Typ cílové skupiny1

Upřesnění

Osoby s kombinovanými diagnózami
Osoby se zdravotním postižením
Převažující cílová skupina:
Věková kategorie cílové skupiny:

9. Služba je poskytována od:
10. Forma (y) poskytování služby:

11. Provozní doba
Den

Pracovní doba –
ambulantní forma

Provozní doba –
terénní forma

Provozní doba –
pobytová forma

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

12. Kapacita
Okamžitá individuální kapacita:
Okamžitá skupinová kapacita:

13. Specifika služby:

1

Cílová skupina je v souladu s Vyhlášením
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14. Indikátory2
Indikátor 6 00 00 – Celkový počet účastníků
Celkem za období

Cílová hodnota

Komentář:

Indikátor 6 70 10 – Využívání podpořených služeb
Celkem za období

Cílová hodnota

Komentář:

Indikátor 6 70 01 – Kapacita podpořených služeb
Celkem za období

Cílová hodnota

Komentář:

Žádost podal (a):
Datum podání žádosti:
Statutární orgán potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního programu
Ústeckého kraje „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 4“ a potvrzuje pravdivost uváděných
údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zařazením žádosti do databáze Ústeckého kraje a se zveřejněním
údajů o žádosti.

2

Indikátory jsou v souladu s Vyhlášením a Metodikou
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Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Povinné přílohy žádosti:
Příloha č. 1 - Personální zajištění sociální služby
Příloha č. 2 - Nákladový rozpočet
Příloha č. 3 – Zdroje financování sociální služby
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Příloha č. 1 k Žádosti POSOSUK 4

Personální zajištění sociální služby
pracovní smlouvy
Registrační číslo sociální služby:
Rok 2018

Pracovní zařazení
Pracovníci v přímé péči celkem

Počet pracovníků*

Přepočteno na celé
úvazky*

Náklady celkem
(Kč)

Požadavek na
dotaci (Kč)

0

0

0

0

0

0

0

0

pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci
pracovník v sociálních službách
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci
Pracovníci v nepřímé péči celkem
vedoucí pracovníci
administrativní pracovníci
ostatní pracovníci
* v souladu se Základní sítí sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
** pouze na období realizace, tzn. od 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Příloha č. 1 k Žádosti POSOSUK 4

Personální zajištění sociální služby
dohody o pracovní činnosti
Registrační číslo sociální služby:
Rok 2018**

Pracovní zařazení
Pracovníci v přímé péči celkem

Počet pracovníků*

Přepočteno na celé
úvazky*

Náklady celkem
(Kč)

Požadavek na
dotaci (Kč)

0

0

0

0

0

0

0

0

pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci
pracovník v sociálních službách
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci
Pracovníci v nepřímé péči celkem
vedoucí pracovníci
administrativní pracovníci
ostatní pracovníci
* v souladu se Základní sítí sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
** pouze na období realizace, tzn. od 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Příloha č. 1 k Žádosti POSOSUK 4

Personální zajištění sociální služby
dohody o provedení práce
Registrační číslo sociální služby:
Rok 2018**

Pracovní zařazení
Pracovníci v přímé péči celkem

Počet pracovníků*

Přepočteno na celé
úvazky*

Náklady celkem
(Kč)

Požadavek na
dotaci (Kč)

0

0

0

0

0

0

0

0

pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci
pracovník v sociálních službách
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci
Pracovníci v nepřímé péči celkem
vedoucí pracovníci
administrativní pracovníci
ostatní pracovníci
* v souladu se Základní sítí sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
** pouze na období realizace, tzn. od 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Příloha č. 1 k Žádosti POSOSUK 4

Personální zajištění sociální služby
nákup služeb
Registrační číslo sociální služby:
Rok 2018**

Pracovní zařazení
Pracovníci v přímé péči celkem

Počet pracovníků*

Přepočteno na celé
úvazky*

Náklady celkem
(Kč)

Požadavek na
dotaci (Kč)

0

0

0

0

0

0

0

0

pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci
pracovník v sociálních službách
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci
Pracovníci v nepřímé péči celkem
vedoucí pracovníci
administrativní pracovníci
ostatní pracovníci
* v souladu se Základní sítí sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
** pouze na období realizace, tzn. od 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Příloha č. 2 k žádosti POSOSUK 4

Předpoklad položkového čerpání neinvestiční dotace v roce 2018
Registrační číslo služby:
1.

Druh nákladu

2.

0,00

0,00

1. OSOBNÍ NÁKLADY (včetně odvodů)

0,00

0,00

1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ PÉČI (VČETNĚ ODVODŮ)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka

1.1.1. Pracovní smlouvy

Položka

1.1.2. Dohody o pracovní činnosti

Položka

1.1.3. Dohody o provedení práce

Položka

1.1.4. Jiné osobní náklady

Druh

1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ (VČETNĚ ODVODŮ)

Položka

1.2.1. Pracovní smlouvy

Položka

1.2.2. Dohody o pracovní činnosti

Položka

1.2.3. Dohody o provedení práce

Položka

1.2.4. Jiné osobní náklady

Druh
Položka
Položka
Druh

4.

Plánované náklady v roce 2018 Požadavek od Ústeckého kraje
v Kč
na rok 2018 Kč

Náklady celkem

Druh

3.

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK
2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč
2.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč
3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY

Položka

3.1. Potraviny

Položka

3.2. Kancelářské potřeby

Položka

3.3. Pohonné hmoty

Položka

3.4. Léky a zdravotnický materiál

Položka

3.5. Jiné spotřebované nákupy
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Poznámka - slovní komentář (u
položek, na které je žádána
dotace kraje, nutno vyplnit)

Příloha č. 2 k žádosti POSOSUK 4

Druh nákladu

Plánované náklady v roce 2018 Požadavek od Ústeckého kraje
v Kč
na rok 2018 Kč

Náklady celkem
4. ENERGIE
Druh
Druh

5. SLUŽBY

Položka

5.1. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje

Položka

5.2. Nájemné

Položka

5.3. Právní a ekonomické služby

Položka

5.4. Školení a kurzy

Položka

5.5. Opravy a udržování

Položka

5.6. Cestovní náhrady

Položka

5.7. Inzerce, reklama, propagace

Položka

5.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)

Položka

5.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)

Položka

5.10. Dodavatel stravování

Položka

5.11. Dodavatel praní, úklidu

Položka

5.12. Správní režie (nepřímé administrativní náklady)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.12.1. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) osobní
5.12.2. Správní režie (nepřímé administrativní náklady) jiné

Položka
Položka
Položka

0,00

5.13. Jiné

Druh

6. ODPISY

Druh

7. DANĚ A POPLATKY

Druh

8. OSTATNÍ NÁKLADY

Položka

8.1. Manka, škody

Položka

8.2. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále

Položka

8.3. Dary

Položka

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

Příloha č. 3 k žádosti POSOSUK 4

Zdroje financování sociální služby
Registrační číslo služby:
Zdroj financování služby

Rok 2018 v Kč

příspěvek zřizovatele kraje
pěstounská péče- dohoda o výkonu
příspěvek zřizovatele obce
příspěvek- Úřad práce
úhrady od uživatelů
dotace MPSV
fondy zdravotních pojišťoven
Další dotace od resortů státní správy
Další dotace od krajů (celkem)
Další dotace od obcí (celkem)
Dotace- strukturální fondy
Jiné (specifikovat)
Celkem:

0

Příloha č. 4 Vyhlášení

Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory
poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu POSOSUK 4
Obecné podmínky pro poskytování vyrovnávací platby
a) Právní prostředí ČR
Systém financování sociálních služeb v ČR je upraven množstvím právních předpisů.
V následujícím přehledu jsou uvedeny ty, které jsou pro účely tohoto dokumentu nejdůležitější:
České právní normy
Oblast sociálních služeb je v českém právním systému upravena následujícími normami:
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů
Této oblasti se však dále dotýkají například i následující právní předpisy:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (oblast práva
závazkového)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (režim veřejnoprávních
smluv)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Oblast financování (poskytnutí finančních prostředků a kontroly)
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním
rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhlášeka o finančním vypořádání)
Veřejná podpora
Zákon 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
Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů
Veřejné zakázky
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
b) Právní prostředí EU
Sociální politika patří v Evropské unii mezi tzv. koordinované politiky. Jedná se tedy o oblast,
kde členské státy přenesly svou působnost na orgány EU/ES jen částečně a jádro pravomocí
zůstává v rukou národních vlád.
1

Oblasti sociálních služeb se však úzce dotýkají některé jiné oblasti, a to zejména pravidla
pro fungování jednotného vnitřního trhu týkající se veřejné podpory a souvisejících témat
(služby obecného hospodářského zájmu – „SOHZ“ nebo také „SGEI“, podpora de minimis).
Právní předpisy upravující oblast veřejné podpory využitelné (aplikovatelné) pro podporu
sociálních služeb jsou zejména následující (konkrétnímu významu a dopadům uvedených
právních předpisů se věnujeme dále v textu):
Základním právním předpisem je pro tuto oblast Smlouva o fungování evropské unie, v jejíchž
článcích 107 – 109 je obsažena obecná úprava pravidel pro poskytování veřejné podpory;
v článku 106 odst. 2 je pak obsažen právní základ pro možnost financování tzv. služeb
obecného hospodářského zájmu.
Služby obecného hospodářského zájmu
Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby
obecného hospodářského zájmu
Rozhodnutí Komise č. 2012/21/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 (dále též „Rozhodnutí EK“)
Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby (tzv. Rámec SGEI)
Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu
udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (Cílem Sdělení je vysvětlit
základní pojmy při používání pravidel státní podpory na vyrovnávací platbu za závazek veřejné
služby. Tento právní předpis lze označit za příručku základních informací pro objednatele a
poskytovatele veřejných služeb.)
Rozsudek Altmark
Podpora de minimis
(Předpisy, které jsou na území České republiky aplikovány od 1. 7. 2014)
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
Studie realizované MPSV zabývající se dopady evropské legislativy na oblast poskytování
sociálních služeb docházejí k následujícím závěrům1:

Pro účely této analýzy vycházíme z následujících oficiálních dokumentů MPSV: Posouzení dopadů nové
legislativy EU v oblasti veřejné podpory službám obecného hospodářského zájmu na pravidla financování
sociálních služeb v České republice (výstup projektu Podpora procesů v sociálních službách).
1
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Rozhodnutí EK výslovně v ustanovení čl. 2 odst. 1, písm. c) označuje služby, „jimiž
se uspokojují sociální potřeby, například zdravotní a dlouhodobá péče, péče o děti, přístup
na trh práce a opětovné začlenění do trhu práce, sociální bydlení a péče a sociální začleňování
zranitelných skupin“ za skupinu služeb, u nichž lze při splnění dalších podmínek uvedených
v Rozhodnutí EK, použít bez ohledu na výši podpory možnosti nenotifikovat veřejnou podporu
Komisi. Jinými slovy, pokud veřejná podpora na tyto služby splňuje požadavky Rozhodnutí
EK, není nutné programy (režimy) ani individuální podpory předem oznamovat Komisi. Tato
skutečnost potvrzuje zvláštní postavení sociálních služeb mezi ostatními SGEI danou sociální
potřebou, kterou mají tyto služby uspokojovat, i to, že mohou využívat oproti „běžným
službám“ benevolentnějšího režimu veřejné podpory. Komise k tomu v bodu 11 Preambule
konstatovala následující: „Nemocnice a podniky poskytující sociální služby, které jsou
pověřeny úkoly obecného hospodářského zájmu, mají specifickou povahu, kterou je třeba
zohlednit. Zejména je třeba brát v úvahu skutečnost, že za současných hospodářských
podmínek a za současného stavu rozvoje vnitřního trhu mohou sociální služby potřebovat
k pokrytí nákladů na veřejnou službu částku, která je vyšší než strop stanovený v tomto
rozhodnutí. Vyšší částka vyrovnávací platby pro sociální služby tudíž s sebou nutně nepřináší
větší riziko narušení hospodářské soutěže. Proto by podniky pověřené poskytováním sociálních
služeb, včetně poskytování sociálního bydlení pro znevýhodněné občany nebo příslušníky
sociálně méně zvýhodněných skupin, kteří nejsou z důvodů omezené solventnosti schopni
získat bydlení za tržních podmínek, měly být rovněž osvobozeny od oznamovací povinnosti
stanovené tímto rozhodnutím, i když vyrovnávací platba, kterou obdrží, přesahuje obecný limit
pro vyrovnávací platby stanovený tímto rozhodnutím. Totéž by mělo platit
pro nemocnice poskytující zdravotní péči, v příslušných případech včetně pohotovostních
služeb a doplňkových služeb, které přímo souvisejí s jejich hlavními činnostmi, zejména
v oblasti výzkumu. Sociálními službami, na které se vztahuje vynětí z oznamovací povinnosti,
by měly být jasně vymezené služby, pokrývající sociální potřeby v oblasti zdravotní
a dlouhodobé péče, péče o děti, přístupu na trh práce a opětovného začlenění do trhu práce,
sociálního bydlení a péče o zranitelné skupiny a jejich sociálního začleňování.“
Komise tedy výslovně považuje „služby, jimiž se uspokojují sociální potřeby“ za a priori
spadající pod regulaci veřejné podpory dle práva EU.
Povinnost poskytovat finanční prostředky pro poskytovatele sociálních služeb v souladu
s pravidly EU ukládá krajům zákon č. 313/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Veřejná podpora
Příspěvky (podpory) poskytnuté poskytovatelům služeb, včetně sociálních služeb, mohou být
považovány za nedovolenou veřejnou podporu ve smyslu práva EU, pokud splňují následující
definiční znaky veřejné podpory EU dle čl. 107 odst. 1 SFEU, který zní:
„Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo
mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví
výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem,
nestanoví-li Smlouvy jinak”
Nedovolená veřejná podpora je posuzována dle následujících definičních znaků:
a) podpora poskytnutá v jakékoli formě,
b) poskytnutá státem nebo ze státních (veřejných) prostředků,
c) způsobem, který narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje
určité podniky nebo určitá odvětví výroby,
d) v míře, ve které může být dotčen obchod mezi členskými státy.
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Pokud je daná sociální služba nehospodářské povahy, nepodléhá poskytnutá výhoda vůbec
pravidlům vnitřního trhu a státy nejsou z hlediska práva EU nijak omezeny v jejím
poskytování2.
V případě, že daná sociální služba je hospodářské povahy, existuje zvláštní výjimka – zvláštní
kategorie služeb, které jsou označovány jako tzv. služby obecného hospodářského zájmu
(anglicky Services of General Economic Interest, zkratka SGEI). Jedná se o služby, které
splňují podmínky stanovené v roce 2003 Evropským soudním dvorem v Rozsudku Altmark:
a) subjekt, který je příjemcem vyrovnávací platby, musí být výkonem SGEI pověřen, a to
jasně vymezeným způsobem,
b) ukazatele pro kalkulaci výše vyrovnávací platby musí být stanoveny předem
a objektivním způsobem,
c) výše vyrovnávací platby nesmí překročit náklady vynaložené subjektem při plnění
závazku veřejné služby po odečtení příslušných příjmů z tohoto závazku a přičtení
přiměřeného zisku (nástroje proti překompenzaci) a
d) 1) subjekt pověřený výkonem veřejné služby byl vybrán v rámci řízení o zadání veřejné
zakázky umožňující vybrat zájemce schopného poskytovat tyto služby
za nejmenších nákladů pro územně samosprávný celek nebo
2) na základě analýzy nákladů, jež by na výkon veřejné služby vynaložil průměrný,
řádně řízený podnik, jenž disponuje odpovídajícími technickými prostředky k plnění
výkonu dané veřejné služby
Pokud nejsou uvedené podmínky rozsudku Altmark splněny, nabízí se i další alternativy,
jelikož kompenzace (vyrovnávací platba) může být shledána veřejnou podporou slučitelnou
s vnitřním trhem (tedy legálně poskytnutou). Rozhodujícími právními předpisy jsou
Rozhodnutí EK a Rámec SGEI.
Rozdíl mezi těmito právními akty spočívá v tom, že pokud jsou splněny podmínky Rozhodnutí
EK (zejména limity pro jeho aplikaci), je kompenzace považována za veřejnou podporu
slučitelnou s vnitřním trhem automaticky, bez nutnosti oznámení Komise. V případě, že
vyrovnávací platba nesplňuje mezní hodnoty stanovené v Rozhodnutí EK, je možné využít
Rámce SGEI. V tomto případě je však nutné notifikovat opatření Evropské komisi, která bude
posuzovat slučitelnost s vnitřním trhem s ohledem na podmínky v Rámci SGEI uvedené.
Následné judikáty ESD (resp. SDEU) vedou k následující interpretaci a závěrům:
a) veřejný sektor má poměrně rozsáhlé právo označit určitou službu jako službu obecného
hospodářského zájmu, pokud je daná služba objektivně poskytována ve společném či
veřejném zájmu
b) požadavek na jasné vymezení kvantitativních (rozsah služeb a úplata) i kvalitativních
povinností (kvalita služeb) v pověřovacím aktu
c) požadavek na předem dané objektivní a transparentní parametry vyčíslení kompenzace,
které jsou následně kontrolovatelné a které mají zajistit, aby provozovatel veřejné
služby nebyl přeplácen
d) požadavek, který stanoví, že úroveň nákladů je nejlépe zajištěna výsledkem otevřené,
nediskriminační a transparentní hospodářské soutěže, v jejímž rámci je vybrán „nejlepší
dodavatel“, a v případě, že takový proces neproběhl, určitým benchmarkingem nákladů
vůči tzv. běžnému, řádně řízenému podniku.

Podle názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (nicméně nepotvrzeného Komisí) by do této kategorie
mohly spadat zejména „služby sociální prevence, které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení ohrožených
osob, a služby odborného sociálního poradenství“.
2
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Výjimky z obecného zákazu poskytovat veřejnou podporu jsou následující:





poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis do výše max. 200 tisíc EUR za tři roky
nebo
podpora v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu za podmínky existence
písemného pověření organizací k výkonu SGEI, které stanoví speciální limit podpory
de minimis do výše 500 tisíc EUR za tři roky anebo
poskytnutí veřejných prostředků jako kompenzaci za výkon SOHZ dle Rozhodnutí EK,
které stanoví podmínky, za jejichž splnění je vyrovnávací platba považována
za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem. Pověřovací akt musí mít náležitosti
stanovené v čl. 4 Rozhodnutí EK, přičemž pro oblast sociálních služeb není dle čl. 2
odst. 1 písm. c) stanoven žádný omezující limit celkové roční výše vyrovnávací platby.

Při aplikaci těchto výjimek je třeba si uvědomit zásady zákazu kumulace podpor, které jsou
následující:
a) podporu v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu lze kumulovat
s podporou de minimis podle Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013
ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 708 Smlouvy o fungování Evropské
unie na podporu de minimis až do celkové výše 500 tisíc EUR za tři roky
b) podporu v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu nelze kumulovat
s žádnou vyrovnávací platbou na tutéž službu obecného hospodářského zájmu (tj.
s podporou poskytnutou zejména dle Rozhodnutí EK).
Z uvedeného principu zákazu kumulace podpor vyplývá závěr, že poskytovatel sociální služby,
kterému je nebo má být poskytována vyrovnávací platba, nesmí přijmout podporu podle
Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby
obecného hospodářského zájmu; v opačném případě mu nemůže být poskytnuta vyrovnávací
platba na tutéž službu.

Pověření poskytovatele sociálních služeb
Aplikace těchto pravidel a postupů na financování sociálních služeb v kraji by měla tyto
následky:3
1) Provedení určitého výběru množiny poskytovatelů sociálních služeb v kraji v souladu
s pravidly veřejných zakázek
2) Finanční podpora z veřejných zdrojů má podobu vyrovnávací platby. Kalkulace této
vyrovnávací platby musí být provedena předem, nicméně její vyúčtování se provádí
až na konci stanoveného období dle skutečně vynaložených nákladů (a příjmů s nimi
souvisejících). To prakticky znamená, že kraj nebude reálně vědět, jaké budou jeho

Klíč financování sociálních služeb a analýza dopadů nového systému financování na proces plánování v úrovni
Libereckého kraje i obcí, červenec 2013, zpracovatel: PBA Group, s.r.o.
3
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skutečné výdaje spojené s těmito platbami (může však stanovit maximální výši
pro každého příjemce dotací)
3) Parametry výpočtu vyrovnávací platby by měly být objektivní a transparentní (zároveň
se připouští, že nemusí být známy veškeré podrobnosti nákladů před zahájením
poskytování služby). Při kalkulaci vyrovnávací platby nejde o povahu nákladů u dané
služby (např. platy, provoz apod.), ale o účel jejich vynaložení. Přípustné varianty
obecně jsou:
a. Stanovení kompenzace na bázi ceny za úkon, za cenu služby v jednom dni nebo za cenu
péče založenou na odhadu jejich potenciálních uživatelů, například: počet seniorů
přijatých do sociálního zařízení za jeden rok, počet dní strávených v sociálním zařízení
v průběhu tohoto období
b. Stanovení předem definované množiny nákladů souvisejících s poskytováním dané
služby. Lze limitovat další výdaje určitou částkou dle konkrétního typu služby –
koeficienty použít pro území apod., například: použité vybavení a platy sociálních
pracovníků za jeden rok
Čl. 4 Rozhodnutí EK upravuje náležitosti tzv. pověřovacího aktu. Poskytováním služby
obecného hospodářského zájmu je dotčený podnik pověřen jedním nebo několika akty, jejichž
formu si mohou upravit jednotlivé členské státy. V tomto aktu nebo aktech musí být uvedeny
zejména tyto údaje:







náplň a trvání závazku veřejné služby
o který podnik, případně o které území se jedná
povaha jakýchkoli výhradních nebo zvláštních práv udělených podniku
orgánem poskytujícím podporu
popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu
a přezkoumání vyrovnávací platby
opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby
odkaz na toto rozhodnutí
Část I.
Úvodní ustanovení

1. Ústecký kraj (dále jen “ÚK“) v návaznosti na ustanovení § 95 písm g) zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o sociálních službách“) stanovuje pro účely dotačního řízení a pro účely posouzení žádostí
o dotaci z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb a požadavku na dotaci Metodiku Ústeckého kraje
pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu
POSOSUK 4 (dále jen „Metodika POSOSUK 4“).
2. Metodika POSOSUK 4 upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup
pro podání žádostí, pravidla a postup pro posouzení žádosti, hodnocení rozpočtu,
požadavku na dotaci, stanovení maximální výše dotace. Metodika POSOSUK 4 dále
obsahuje informace o stanovení optimální výše dotace, maximální a reálné výše dotace. Na
příspěvkové organizace ÚK se tato Metodika POSOSUK 4 vztahuje obdobně.
3. Finanční podpora na sociální službu bude poskytnuta formou „dotace“ na základě Smlouvy
uzavřené s krajem. Finanční podpora bude příspěvkovým organizacím obcí poskytnuta
prostřednictvím účtu zřizovatele. Příspěvkovým organizacím kraje, které též mohou žádat
6

o poskytnutí finanční podpory, bude vypočtená finanční podpora do jejich rozpočtů
poskytována prostřednictvím rozpočtu zřizovatele v souladu s § 28 odst. 4 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) na jejich běžné účty.
4. Finanční prostředky budou poskytnuty z projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji 4“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007757, financovaného na základě
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-19/2017 o poskytnutí dotace z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze spoluúčasti
příjemce, tedy Ústeckého kraje. Rozpad zdrojů financování dle Výzvy Operačního
programu Zaměstnanost – EU 85 %, tj. 60 906 784 Kč, státní rozpočet 10 %, tj. 7 165 504
Kč, Ústecký kraj 5 %, tj. 3 582 752 Kč.
5. Finanční podpora na sociální služby z dotace musí být poskytnuta v souladu s Rozhodnutím
EK.
Část II.
Zaměření podpory, účel dotace
1. Dotace z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje se poskytuje k financování
běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu
se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji (dále
jen „SPRSS ÚK“), zpracovaným v souladu s § 95 zákona o sociálních službách,
a současně jsou součástí základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Základní
síť kraje“).
2. Dotace na poskytování sociálních služeb se poskytuje na financování základních druhů
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování
sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby.
Část III.
Vymezení některých pojmů
1. Dotací se rozumí finanční prostředky z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu
Ústeckého kraje poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, a to
v rámci a za podmínek této Metodiky POSOSUK 4 a programu POSOSUK 4.
2. Poskytovatelem sociální služby se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno
rozhodnutí o registraci, a právnická a fyzická osoba uvedená v § 84 odst. 5 zákona o
sociálních službách (poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní
péče).
3. Žadatelem se rozumí ten poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání
žádosti (tzv. způsobilý žadatel) a podáním žádosti se uchází o dotaci z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,
státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje na podporu poskytování sociální služby.
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4. Programem POSOSUK 4 se rozumí dotační program (dle § 10c zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů) Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 4
(dále jen „POSOSUK 4“), jehož podmínky jsou schvalovány Zastupitelstvem Ústeckého
kraje a v jehož rámci jsou poskytovány dotace poskytovatelům sociálních služeb
za účelem spolufinancování sociálních služeb.
5. Poskytovatelem dotace se rozumí Ústecký kraj (dále jen „Poskytovatel“), který poskytuje
finanční prostředky z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje dle § 95 písm. g)
zákona o sociálních službách, vyhlašuje a určuje podmínky pro jejich poskytování a
rozhoduje o účelu jejich vynakládání. V jeho rámci plní příslušné úkoly
a funkce odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen „KÚÚK“).
6. Příjemcem dotace se rozumí poskytovatel sociální služby, v jehož prospěch bylo
o poskytnutí dotace poskytovatelem dotace rozhodnuto (dále jen „Příjemce“).
7.

Žádostí o dotaci (dále jen „Žádost POSOSUK 4“) se rozumí žádost poskytovatele
sociálních služeb o dotaci z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje podaná
do dotačního programu POSOSUK 4, kterou poskytovatel sociálních služeb podává
prostřednictvím k tomu určených formulářů, přičemž k tomu, aby byla Žádost POSOSUK
4 způsobilá posouzení, musí splňovat náležitosti § 10a odst. 3 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, musí být vyplněny všechny k tomu určené části žádosti a
doplněny veškeré povinné přílohy.

8. Hodnotitelem krajského úřadu se rozumí kompetentní pracovník, který disponuje znalostmi
o průběhu poskytování sociálních služeb, má adekvátní znalosti o financování sociálních
služeb a ekonomických aspektech poskytování sociálních služeb a musí být seznámen s
obsahem této metodiky, podle jejíchž ustanovení při hodnocení postupuje.
9. Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb se rozumí dokument, kterým jsou
deklarovány priority v rozvoji sociálních služeb na území regionu, a to v souladu
s ustanoveními § 3 písm. h) a § 95 písm d) zákona o sociálních službách.
10. Neoprávněným použitím peněžních prostředků se rozumí jejich výdej, jehož provedením
byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, nebo porušení
podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to,
nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity.
11. Zadržením peněžních prostředků se rozumí porušení povinnosti vrácení prostředků
poskytnutých z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje ve stanoveném
termínu.
12. Maximální výše dotace je stanovena jako požadovaná výše dotace snížená o nadhodnocené
náklady a o náklady v rozpočtu, na které nelze finanční prostředky z dotace čerpat (viz.
neuznatelné náklady).
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Vyrovnávací platba je definována jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů,
kterou konkrétní služba potřebuje k dokrytí svých provozních potřeb. Je vypočtena jako
rozdíl vypočtených, místně obvyklých nákladů a výnosů.
Vypočtená výše vyrovnávací platby je pro daného poskytovatele a daný rok hodnotou
maximální výše podpory, kterou může získat z veřejných rozpočtů.
13. Optimální výše dotace je pro daného poskytovatele a daný rok hodnotou maximální výše
podpory a je stanovena ze strany ÚK na základě údajů uvedených v Žádosti POSOSUK 4,
Základní síti kraje a na základě analýzy nákladů a výnosů jednotlivých druhů sociálních
služeb. Analýza je prováděna na základě dostupných dat za předchozí roky. Optimální výše
dotace je obecně stanovena jako obvyklá/průměrná hodnota celkových místně obvyklých
nákladů na službu, které jsou tvořeny několika kategoriemi nákladů, přičemž se zohledňují
výnosy u jednotlivých služeb.
14. Smlouvou o poskytnutí finanční podpory se rozumí smlouva o poskytnutí finanční podpory
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje poskytovateli sociálních
služeb na podporu sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách, která
je uzavřena v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
na základě níž a při splnění v ní stanovených podmínek bude žadateli (příjemci dotace)
poskytnuta dotace ve výši Reálné výše dotace.
15. Průběžnou zprávou o realizaci se rozumí zpráva obsahující popis realizace předmětu plnění
za dané monitorovací období v předepsané struktuře.
16. Závěrečná zpráva o realizaci doplňuje průběžnou zprávu o realizaci ve sledovaném období
plnění Smlouvy. Mimo popis realizace předmětu za dané monitorovací období, obsahuje
celkové shrnutí plnění Smlouvy v předepsané struktuře.
17. Indikátory jsou nástroje pro měření cíle výkonu sociální služby.
18. Podpořenou osobou (účastníkem projektu) se rozumí osoba, která má přímý prospěch
z intervence Evropského sociálního fondu, která může být jednoznačně identifikována
(jménem, příjmením, bydlištěm a datem narození) a pro něž jsou vyčleněny konkrétní
výdaje. Jiné osoby za účastníky považovány nejsou. Osoby se zapisují do systému IS ESF
2014+ s využitím jména, příjmení, bydliště a data narození (osoby, které nejsou
identifikovány do této míry detailu, nemohou být započteny mezi podpořené osoby).
19. Systémem IS ESF 2014+ se rozumí Informační systém využívaný k monitorování
podpořených osob.
20. Bagatelní podpora - za osobu, která má z podpořeného projektu přímý prospěch, je
považována pouze osoba, která se účastní činností realizovaných v rámci podpořeného
projektu pro cílové skupiny a u níž rozsah jejího zapojení do podpořeného projektu
překročí tzv. bagatelní podporu.
Bagatelnost podpory - je stanoven limit, že účastníkem/podpořenou osobou z hlediska
indikátorů, je pouze osoba, která:
a) získala v projektu Operační program Zaměstnanost podporu v rozsahu minimálně
40 hodin (bez ohledu na počet dílčích podpor, tj. počet dílčích zapojení
do projektu) a zároveň
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b) alespoň 20 hodin z podpory, kterou osoba v daném projektu OPZ získala, nemá
charakter elektronického vzdělávání
Pro výpočet limitu bagatelní podpory se rozumí „hodinou“ hodina v délce 60 minut.
Část IV.
Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace
1. Na dotaci není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace náleží
do pravomoci Zastupitelstva ÚK. Dotace jsou poskytovány na základě § 10a zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
2. Žadateli nebude vyplacena vyšší dotace, než jaká odpovídá optimální výši dotace stanovené
v souladu s pravidly části VII. Metodiky POSOSUK 4. V případě, že v Žádosti POSOSUK
4 žadatel požádá o dotaci nižší než představuje optimální výše dotace určená dle předchozí
věty, bude poskytovateli sociálních služeb (žadateli) vyplacena dotace ve výši uvedené
v Žádosti POSOSUK 4.
3. O dotaci může požádat a dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který
má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci). Žádost POSOSUK 4 nelze podat
a dotaci nelze poskytnout v případě, že organizace nemá oprávnění k poskytování sociálních
služeb (registraci).
Dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, která je v době rozhodnutí o přidělení
dotace součástí Základní sítě kraje a zároveň je pověřena k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu.
4. Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky a realizace jím
poskytovaných sociálních služeb na území 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).
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 POSOSUK 4 (viz část V. odst. 6 Metodiky POSOSUK 4,
tj. toto čestné prohlášení je součástí Žádosti POSOSUK 4).
6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit při podpisu smlouvy:
a) originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších 3 měsíců v den
doložení těchto dokladů Poskytovateli dotace, ve kterých místně příslušný finanční úřad
a okresní správa sociálního zabezpečení a všechny zdravotní pojišťovny potvrdí
skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
(bezdlužnost),
b) úředně ověřené 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.),
c) 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,
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d) úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá
z výše uvedených dokladů),
e) 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,
f) nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb upravené na základě výše přiznané
dotace. Příslušný formulář tvoří přílohu č. 1 Metodiky POSOSUK 4,
g) směrnici (předpis), která stanovuje podmínky uplatňování správní režie u žadatele. Tato
povinnost je vyžadována pouze v případě, kdy žadatel uplatňuje správní režii z dotace.
Příjemce dotace, kterému nebyla přidělena dotace v rámci programu „Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji“, dokládá přílohy uvedené pod písmenem a) až g). Příjemce
dotace, kterému byla přidělena dotace v rámci programu Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji (byla s ním uzavřena smlouva), dokládá povinně přílohy uvedené pod
písmenem a) a f); ostatní přílohy není nutné dokládat v případě, že u příloh uvedených pod
písmeny b), c), d), e) a g) uložených ve složce na odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Ústeckého kraje nedošlo ke změně. Tuto skutečnost Příjemce doloží čestným prohlášením.
7. Předložení dokladů uvedených v odst. 6 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů,
kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno.
V takovém případě žadatel čestným prohlášením potvrdí, že nemá zákonnou povinnost
k úhradám závazků ve prospěch finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a
zdravotní pojišťovny.
8. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě,
že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto
dokladů k ověření shody.
9. V případě, že žadatel nedoloží k podpisu smlouvy doklady podle odst. 6 tohoto článku
(s výjimkami uvedenými v odst. 7 a 8 tohoto článku), nebude s ním smlouva uzavřena.
10. Dotace je poskytována bezhotovostně, v zálohách a vyplácena 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 zřizovanými obcemi – platebním poukazem na běžné účty
zřizovatele,
c. příspěvkovým organizacím zřizovaným poskytovatelem dotace na jejich běžné účty.
11. Dotace je poskytována žadatelům na základě Žádosti POSOSUK 4 poskytovatele sociální
služby o poskytnutí dotace z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje. Žádost
POSOSUK 4 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím předepsaných
formulářů.
12. 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). V Žádosti POSOSUK 4 v rozpočtu služby
žadatel uvádí pouze náklady na základní činnosti služby stanovené zákonem
o sociálních službách pro příslušný druh služby.
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13. 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.
14. Příjemce smí prostředky dotace použít pouze na úhradu nákladů na poskytování základních
druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při
poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby podle zákona o sociálních
službách.
15. Finanční prostředky z dotace lze čerpat pouze na výdaje časově a věcně související
s obdobím, na který je dotace poskytnuta.
16. Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (viz také Specifická část pravidel
pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými a případně také
s nepřímými 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,
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,
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu1) 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) výdaje, které nelze účetně doložit,
k) mzdové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na mzdové náklady
uvedené v SPRSS (výdaje překračující limitní částky, které kraj může stanovit
1)

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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pro jednotlivé položky uznatelných nákladů). Limitní částka nesmí být překročena
u jednotlivých zaměstnanců v průměru za celý rok dle pracovních pozic, výše úvazku
a případného zahájení a ukončení pracovního poměru. Za limitní částku se považuje
superhrubá mzda.
17. Pro příjemce dotace je též závazná „Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
OPZ pro projekty se skutečně vzniklými a případně také s nepřímými náklady“
a to včetně přehledu obvyklých cen a výše mezd/platů pro komodity/pracovní pozice, které
se v projektech podpořených z Evropského sociálního fondu objevují nejčastěji (zveřejněno
na portálu www.esfcr.cz). V případě nejasností, zda se jedná o náklad oprávněný nebo
neoprávněný, dává závazné stanovisko odbor sociálních věcí KÚÚK.
18. Poskytnutou dotaci lze použít na úhradu nákladů, které vznikly žadateli v období realizace
programu POSOSUK 4, s výjimkou zahrnutí souvisejících nákladů – osobní náklady,
nájemné, energie, telefon, internet, které budou uhrazeny do konce kalendářního
měsíce následujícího po ukončení účinnosti Smlouvy, neurčí-li Smlouva o poskytnutí
dotace jinak.
19. Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Při stanovení výše dotace se zohledňuje
úhrada ze strany uživatelů za základní činnosti sociální služby (pozn. pouze v případě
sociálních služeb poskytovaných za úhradu od uživatelů sociální služby podle zákona
o sociálních službách), úhrada ze zdravotního pojištění za poskytovanou zdravotní péči
v případě služeb uvedených v § 36 zákona o sociálních službách a výše finančních transferů
poskytovaných z rozpočtů samospráv a dalších zdrojů (mimo výše uvedených úhrad).
Způsob zohlednění úhrad od uživatelů, úhrad ze zdravotního pojištění a transferů
poskytovaných z rozpočtů samospráv a dalších zdrojů při stanovení výše dotace určí
Poskytovatel při vyhlášení dotačního řízení.
Část V.
Žádost poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace
1. Dotace na příslušný kalendářní rok se poskytuje na základě žádosti poskytovatele sociální
služby o poskytnutí finanční podpory z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu
Ústeckého kraje. Žádost POSOSUK 4 poskytovatel sociální služby vyplní a podá
prostřednictvím předepsaných formulářů.
2. Žádosti POSOSUK 4 mohou být poskytovatelem přijímány ve více termínech dotačního
řízení. Jedná se o termín řádný a mimořádný. Mimořádný termín pro podávání Žádostí
POSOSUK 4 je určen pro žadatele, kteří poskytují nově registrované sociální služby nebo
služby, u nichž došlo ke změnám v registraci (rozšíření kapacit).
3. Pokud bude v mimořádném termínu dotačního řízení podána taková Žádost POSOSUK 4,
která neodráží výše uvedené změny registrace, bude tato Žádost z dotačního řízení
vyřazena.
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4. Každý poskytovatel sociální služby podává v jednom termínu pouze jednu Žádost
POSOSUK 4.
5. Žádost obsahuje tyto údaje:
a) identifikační údaje o právnické osobě – poskytovateli sociální služby (název, popřípadě
obchodní firmu, sídlo, telefon, e-mail, formu právní subjektivity, IČ, informaci o tom,
zda je organizace plátcem DPH, statutární orgán, uvedení kontaktní osoby, číslo účtu a
označení banky, u které je účet veden),
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu,
e) odůvodnění Žádosti,
f) identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh Žádosti POSOSUK 4,
h) den vyhotovení Žádosti POSOSUK 4 a podpis osoby zastupující žadatele, v případě
zastoupení na základě plné moci i plnou moc,
i) údaje o poskytované sociální službě, na kterou je požadována dotace z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,
státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje:
a.
číslo registrace sociální služby – identifikátor,
b.
název sociální služby,
c.
druh a skupina sociální služby,
d.
forma poskytování sociální služby
e.
cílová skupina uživatelů sociální služby,
f.
věková struktura uživatelů sociální služby,
g.
místo poskytování sociální služby,
h.
působnost sociální služby,
i.
období poskytování sociální služby,
j.
kapacita sociální služby,
k.
stanovení hodnot indikátorů
l.
zdůvodnění žádosti POSOSUK 4
m.
personální zajištění poskytované sociální služby ve struktuře podle zákona
o sociálních službách a v členění – pracovní smlouvy, dohody o provedení práce,
dohody o pracovní činnosti,
n.
rozpočet sociální služby,
o.
zdroje financování sociální služby.
Povinnou přílohou Žádosti POSOSUK 4 jsou tyto dokumenty:
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);
b) doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního orgánu právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele o dotaci navenek
(podepisování smluv);
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c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost);
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva);
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;
f) 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;
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;
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;
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;
j) přehled projektů financovaných z ESF, do kterých je Příjemce zapojen;
k) hodnocení koeficientů sociální služby.
V případě že poskytovatel sociálních služeb žádal o finanční podporu v rámci
dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ v loňském nebo
letošním roce a ta mu byla přidělena (byla s ním uzavřena Smlouva), dokládá pouze
přílohy uvedené pod písm. e) až k).
Vzor čestného prohlášení dle bodu e) až i) je k dispozici na stránkách Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz.
6. Poskytovatel sociální služby je povinen v Žádosti POSOSUK 4 řádně vyplnit všechny
povinné údaje.
7. Žádost POSOSUK 4 lze vyplnit a podat na příslušnou sociální službu určenou číslem
registrace sociální služby (identifikátorem) v rámci ÚK pouze jedenkrát, a to v termínech
uvedených při vyhlášení dotačního řízení na příslušný rok. Mimo tyto termíny nelze Žádost
POSOSUK 4 vyplnit a podat.
8. Žádosti POSOSUK 4 vyplněné a podané jiným způsobem než prostřednictvím k tomu
určených formulářů nebudou zařazeny do dotačního řízení kraje pro příslušné období.
9. Podání Žádosti POSOSUK 4 nelze považovat za příslib poskytnutí dotace na příslušné
období.
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10. Informace týkající se obsahu Žádosti POSOSUK 4 a uznatelných nákladů lze v průběhu
zpracování Žádosti POSOSUK 4 získat na KÚÚK - odbor sociálních věcí, oddělení
plánování a rozvoje služeb.
Část VI.
Posouzení Žádosti POSOSUK 4 poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace
a stanovení návrhu výše dotace
1. Posouzení Žádostí POSOSUK 4 provádí a návrh výše dotace stanoví zaměstnanci odboru
sociálních věcí KÚÚK.
2. Posouzení je prováděno samostatně v případě každé jednotlivé sociální služby, na kterou je
v rámci Žádosti POSOSUK 4 požadována dotace.
Obecná východiska pro poskytnutí dotace:
a) dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, na kterou má poskytovatel sociální
služby oprávnění k poskytování (registraci) – § 78 a následující zákona o sociálních
službách,
b) dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, jejíž potřebnost je vyjádřena
ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje.
3. Předložený rozpočet je porovnáván se skutečným rozpočtem předchozího roku a s výkazy
z výkaznictví MPSV; je porovnávána kapacita sociální služby, průměrné náklady, mzdy
apod.
4. Za maximálně přípustný je považován meziroční nárůst rozpočtu do 10 % při stejné
kapacitě sociální služby. Meziroční navýšení rozpočtu nad 10 % musí být v Žádosti
POSOSUK 4 řádně zdůvodněno, po individuálním posouzení může dojít k jeho krácení až
do výše přípustného meziročního nárůstu.
5. Při meziročním navýšení kapacity služby je přípustné proporcionální navýšení rozpočtu.
Navýšení kapacity musí být v souladu se SPRSS ÚK, se Základní sítí kraje a musí být
zapsáno v registru poskytovatelů sociálních služeb. K financování navýšené kapacity je
přistupováno stejně jako k financování nových služeb.
Část VII.
Postup při stanovení optimální výše dotace poskytovatelům sociálních služeb
1. Vyrovnávací platba
Vyrovnávací platba je definována jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, kterou
konkrétní služba potřebuje k dokrytí svých provozních potřeb. Je vypočtena jako rozdíl
vypočtených místně obvyklých nákladů a výnosů.
Vypočtená výše vyrovnávací platby je pro daného poskytovatele služeb a daný rok hodnotou
maximální výše podpory. Skutečná výše vyrovnávací platby se stanovuje na základě reálně
vykázaných výnosů a nákladů daného poskytovatele.
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Vyrovnávací platba je vypočtena:
Vyrovnávací platba = náklady služby – výnosy služby
2. Optimální výše dotace
Do celkové optimální výše dotace musí být zahrnuty veškeré finanční prostředky poskytnuté
z veřejných zdrojů, tj. státního rozpočtu, rozpočtu Ústeckého kraje, rozpočtu obcí, případně
jiných zdrojů.
1. Náklady
Metodika výpočtu místně obvyklých nákladů
Výpočet místně obvyklých nákladů vychází z analýzy nákladů jednotlivých druhů sociálních
služeb v kraji. Pro potřeby této analýzy jsou náklady jednotlivých poskytovatelů analyzovány
s využitím principů metodiky vyrovnávací platby zveřejněné MPSV jako výstup projektu
Podpora procesů v sociálních službách4 (dále jen „Náklady dle metodiky vyrovnávací platby“).
Metodika při výpočtech financování pracuje se šesti základními skupinami (oblastmi),
prostřednictvím kterých jsou sociální služby realizovány. Jsou to:
1. Sociální služby
2. Zdravotnické služby
3. Náklady typu „Hotel“ – náklady spojené s provozem prostor, v nichž je služba
realizována
4. Náklady typu „Strava“ – tyto náklady se při výpočtech financování zahrnují do nákladů
i do výnosů
5. Náklady na odpisy – tyto náklady se při výpočtech financování zahrnují do nákladů
6. Náklady na zdravotnický materiál – tyto náklady se při výpočtech financování zahrnují
do nákladů pouze u sociálních služeb: kontaktní centra a terénní programy určené pro
cílovou skupinu osob ohrožených závislostí nebo závislých na návykových látkách
Návrh postupu výpočtu místně obvyklých nákladů vychází ze stávajících nákladů
poskytovatelů služeb v kraji a celorepublikových průměrů za ČR. Cílem je vytvořit výpočtový
model obvyklých nákladů využitelný následně pro výpočet optimální výše dotace a motivující
poskytovatele služeb k efektivitě a snižování nákladů nesouvisejících s přímou péčí.
Cílem metodiky je motivovat poskytovatele sociálních služeb:


K přiměřenosti jednotkových nákladů na jeden úvazek sociálních a zdravotních
pracovníků v přímé péči - cenové hladině obvyklé v Ústeckém kraji



K přiměřenosti jednotkových nákladů na lůžko u pobytových služeb - cenové hladině
obvyklé v Ústeckém kraji



K nízkému podílu režijních nákladů na celkových nákladech na poskytování služby

Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb, (výstup
projektu Podpora procesů v sociálních službách)
4
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K nízkému podílu pracovníků nevykonávajících přímou péči na celkovém počtu
pracovníků zajišťujících službu

Místně obvyklé náklady zahrnují náklady na pracovníky, provoz, režie, stravu, odpisy
a případně zdravotnický materiál.
Pro každou službu jsou identifikovány celkové náklady na službu v Ústeckém kraji a celkový
počet poskytovatelů dané služby.
Jako výchozí hodnota pro výpočet nákladů obvyklých se bere medián hodnot nákladů v dané
kategorii. Pokud má služba v kraji méně poskytovatelů než 5, vychází se z hodnoty
celorepublikového průměru pro daný druh sociální služby.
Tento postup je používán pro dva druhy nákladů:
N_HL

náklady kategorie Hotel přepočtené na kapacitu pobytového zařízení (lůžko)

N_HPP

náklady kategorie Hotel přepočtené na jednoho pracovníka přímé péče

Výchozí hodnota pro výpočet obvyklých mzdových nákladů je stanovena podle SPRSS ÚK.
V SPRSS ÚK je pro každý druh sociální služby uveden optimální model z hlediska
personálního zajištění a financování, tj. i z hlediska mzdových nákladů.5
Tento postup je používán pro dva druhy nákladů:
N_PPs

náklady přepočtené na jednoho pracovníka v přímé péči v sociální oblasti

N_PPz

náklady přepočtené na jednoho pracovníka v přímé péči ve zdravotní oblasti

Stanovení místně obvyklých nákladů
%ON

%R

Pro každou službu je navržen maximální podíl ostatních mzdových nákladů
(pracovníků nevykonávajících přímou péči) na celkových mzdových nákladech.
Návrh vychází ze zjištěných hodnot pro danou službu v Ústeckém kraji a je
obvykle mírně pod průměrem v kraji, aby motivoval poskytovatele snižovat tuto
hodnotu. Pro jednotlivé druhy služeb se tato hodnota liší.
Pro všechny služby je dále ještě uvažováno s maximálním podílem ostatních
režijních nákladů (mimo nákladů kategorie Hotel) ve výši 5%.

Vzhledem k tomu, že výchozí hodnoty pro výpočet nákladů obvyklých jsou pod průměrem
v kraji, jsou systémem tří koeficientů zohledňovány náročnější podmínky poskytování služby
(klienti, technické podmínky, dopravní dostupnost) a tím navyšovány místně obvyklé náklady
transparentně a důvodně. Výchozí hodnota každého koeficientu je 1 a náročnější podmínky tyto
koeficienty navyšují. Jimi se následně násobí vypočtené obvyklé náklady personální i provozní.
Hodnoty uváděné pro jednotlivé parametry jsou hodnotami maximálními a v konkrétních
případech mohou být používány i hodnoty nižší.

Jelikož SPRSS ÚK není každoročně aktualizován, lze při výpočtech vycházet i z aktuálně dostupných
statistických údajů. Případně se zahrne i zákonné navýšení mezd.
5

18

Koeficient zohledňující cílovou skupinu, podíl uživatelů s příspěvkem III.
a IV. stupně, nízkou dostupnost případně časový rozsah služby.
Výchozí hodnota je 1 a je navyšována o hodnoty, které se mohou
pro jednotlivé parametry měnit pro jednotlivé služby dle potřebnosti dané
služby. Parametry koeficientu A:
a) cílová skupina s vyššími nároky na péči
b) podíl uživatelů ve III. a IV. PnP
c) nízká dostupnost služby
d) časový rozsah služby
koeficient B Koeficient zohledňující místní podmínky poskytování služby.
Výchozí hodnota je 1 a je navyšována o hodnoty, které se mohou pro jednotlivé
parametry měnit pro jednotlivé služby dle potřebnosti dané služby.
Parametry koeficientu B:
a) složité technické podmínky poskytování
b) ostatní nepříznivé okolnosti poskytování
koeficient C Koeficient zohledňující dopravní náročnost poskytování služby.
Výchozí hodnota je 1 a je navyšována o hodnoty, které se mohou pro jednotlivé
parametry měnit pro jednotlivé služby dle potřebnosti dané služby.
Koeficient C má jeden parametr:
a) vyšší dopravní nároky
koeficient A

Způsob využití koeficientů pro sociální službu sociální rehabilitace (terénní a ambulantní
forma) je uveden v následující tabulce:
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složité technické
podmínky

vyšší dopravní
nároky

ano

koeficient C

ostatní nepříznivé
okolnosti

služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství – ambulantní a terénní forma služby
sociální rehabilitace – pouze v případě terénní a
ambulantní formy služby
ano
ano
ano
ano

koeficient B

časový rozsah
služby

nízká dostupnost
služby

podíl III. a IV. stupně
PnP

koeficient A

cílová skupina s
vyššími nároky na
péči

N_HPP

N_HL

skupina služeb

N_PP

základní ukazatel

ano

ano

Hodnoty těchto koeficientů pro jednotlivé služby budou tvořit přílohu vyhlášeného dotačního
programu POSOSUK 4.
Výpočet místně obvyklých nákladů6
PPP

počet pracovníků v přímé péči

L

počet lůžek

N_HL

náklady kategorie Hotel přepočtené na kapacitu pobytového zařízení (lůžko)

N_HPP

náklady kategorie Hotel přepočtené na jednoho pracovníka přímé péče

N_PPS

průměrné náklady na pracovníka v přímé péči – sociální

PPS

počet pracovníků v přímé péči - sociální

N_PPZ

průměrné náklady na pracovníka v přímé péči – zdravotní

PPZ

počet pracovníků v přímé péči – zdravotní

N_S

náklady typu strava

N_O

náklady na odpisy

N_Z

náklady na zdravotnický materiál

N_PP

náklady na pracovníky v přímé péči
𝑁𝑃𝑃 = 𝑁𝑃𝑃𝑆 ∗ 𝑃𝑃𝑆 + 𝑁𝑃𝑃𝑍 ∗ 𝑃𝑃𝑍

N1

celkové obvyklé náklady na pracovníky:
𝑁1 = 𝑁𝑃𝑃 ∗ (1 + 1 ∗ %0𝑁) ∗ 𝐴

N2

celkové obvyklé náklady na provoz:
Pro pobytovou službu:
𝑁2 = 𝐿 ∗ 𝑁_𝐻𝐿 ∗ 𝐵
Pro terénní a ambulantní službu:
𝑁2 = 𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝑁_𝐻𝑃𝑃 ∗ 𝐵

N3

celkové obvyklé náklady na režii:
𝑁3 = 𝑁1 ∗ %𝑅 ∗ 𝐶

ON

Celkové místně obvyklé náklady na službu:
𝑂𝑁 = 𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + N_S + N_O+N_Z

2. Výnosy sociálních služeb7
Vypočtené výnosy jsou součtem vypočtených výnosů v jednotlivých oblastech činnosti.

Výpočet optimální výše dotace bude proveden jen pro ambulantní/terénní formu poskytování i v případě, kdy je
součástí krizové pomoci a intervenčního centra pobytová forma služby.
7
dle Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb, (výstup
projektu Podpora procesů v sociálních službách)
6
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Výnosy sociálních služeb8.
Pro pobytové služby, kde se uživatelům služeb účtují platby ve výši příspěvku na péči dle § 73
zákona o sociálních službách, se započtou skutečné příjmy z příspěvku na péči v minulém roce.
Pro ostatní služby se výnosy vypočítávají jako součin hodinové sazby * počet hodin přímého
výkonu služby na jednoho pracovníka v přímé péči v sociálních službách * počet pracovníků
v přímé péči v sociálních službách
V případě pečovatelské služby a osobní asistence se výnosy nepočítají z úvazků sociálních
pracovníků.
V případě nových poskytovatelů sociálních služeb (vzniklých v minulém roce), se skutečné
příjmy z příspěvku na péči budou modelovat s ohledem na počet měsíců, po které byla služba
v minulém roce poskytována.
Hodinová sazba byla stanovena ve výši 100 Kč. Počet hodin přímého výkonu a sazby
pro jednotlivé služby jsou počítány dle následující tabulky:
Druh služby

Počet hodin přímého výkonu

Hodinová sazba

§ 39 – osobní asistence

1 200

100 Kč

§ 40 – pečovatelská služba

1 200

100 Kč

§ 43 – podpora samostatného bydlení

1 000

100 Kč

§ 44 – odlehčovací služby

1 000

100 Kč

§ 45 – centra denních služeb

1 000

100 Kč

§ 46 – denní stacionáře

1 000

100 Kč

Pozn. Celkový fond pracovní doby na jednoho pracovníka je cca 2 000 hodin ročně. Počet hodin
přímého výkonu služby je uveden dle hodnot uvedených ve studii proveditelnosti MPSV.
Výnosy služby „HOTEL“
U služeb, kde jsou příjmy za pobyt klienta účtovány zvlášť, se počítají vypočtené výnosy jako
součin mediánu hodnoty příjmu za pobyt na jedno lůžko pro příslušnou službu a celkové
kapacity lůžek.
Výnosy v oblasti zdravotnictví
Tento druh výnosů je relevantní pouze u těch druhů služeb, kde se zajištění zdravotní péče
předpokládá dle zákona o sociálních službách. Jedná se o domovy pro osoby se zdravotním
postižením, týdenní stacionáře, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, je-li
zdravotní péče zajišťována vlastními zaměstnanci poskytovatele služby (je-li zdravotní péče
V případě, že je sociální služba poskytována v ambulatní/terénní a zároveň v pobytové formě, budou výnosy
sociální služby modelovány pouze na ambulantní či terénní formu poskytování služby.
8
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poskytovatelem sociálních služeb zajišťována např. zabezpečením externího dodavatele apod.,
výnosy od zdravotních pojišťoven se nezohledňují).
Obvyklé výnosy v oblasti zdravotnictví (tj. příjmy od zdravotních pojišťoven) jsou určeny jako
průměrná hodnota v návaznosti na počet lůžek a strukturu uživatelů služby podle stupňů
závislosti pro účely příspěvku na péči (zohledňují se pouze v případě uživatelů ve stupni
III. nebo IV. příspěvku na péči).
Průměrná výše v případě jednoho uživatele ve stupni závislosti III nebo IV příspěvku na péči
je pro tyto účely stanovena na 3 000,- Kč / měsíc (100,- Kč / den).
Ostatní výnosy
Ostatní výnosy zahrnují veškeré další příjmy poskytovatele služeb zejména z veřejných
rozpočtů. Jedná se například o příspěvky Úřadu práce, Úřadu vlády ČR či dotace z fondů EU.
Tyto výnosy jsou modelovány na základě skutečné výše ostatních výnosů dle minulého roku,
avšak s ohledem na předpokládané skutečnosti roku následujícího (například plánované
ukončení financování z vybraného zdroje).
3. Systém veřejné podpory a organizace zřizované krajem
Nastavení systému financování sociálních služeb v souladu s pravidly veřejné podpory
pro Ústecký kraj vychází z rovného přístupu ke všem poskytovatelům služeb bez ohledu
na právní formu a zřizovatele. Systém stanovení optimální výše dotace pracuje s celkovými
náklady a výnosy dané služby. Přidělená dotace je určena na úhradu nákladů a je pro všechny
poskytovatele služeb postavena na stejném principu, tj. organizace zřizované krajem mají stejné
postavení jako všichni ostatní poskytovatelé služeb.
Výpočet místně obvyklých nákladů je postaven na nákladech na pracovníky, nákladech
na provoz, na související režie, na stravu, na odpisy a případně na zdravotnický materiál.
Pro výpočet výnosů služby musí být zahrnuty veškeré finanční prostředky poskytnuté zejména
z veřejných zdrojů, tj. státního rozpočtu, rozpočtu Ústeckého kraje, rozpočtu obcí případně
jiných veřejných zdrojů. V důsledku to tedy znamená, že pro organizace zřizované krajem
je příspěvek zřizovatele započítáván do celkových příjmů a tím se stává součástí výpočtu
optimální výše dotace a také se stává součástí celkové výše vyrovnávací platby, stejně tak jako
například příspěvky obcí vyplacené poskytovatelům služeb.
Část VIII.
Projednání návrhu výše dotace a schválení dotace
1. Posouzení Žádostí POSOSUK 4 provádí a návrh výše dotace stanoví odbor sociálních věcí
KÚÚK. Před hodnocením Žádostí POSOSUK 4 jsou hodnotitelé seznámeni s Metodikou
POSOSUK 4, podmínkami v ní uvedenými, s nutností posuzování potřebnosti služeb
dle platného střednědobého plánu sociálních služeb. Hodnotitelé vycházejí z vykazovaných
údajů služeb a výsledků kontrol a inspekcí, které ve službách proběhly. V souladu s finančními
modely služeb a výpočtu nákladovosti a možné výše dotace stanoví hodnotitelé optimální návrh
podpory.
2. Návrh výše dotace je předložen k projednání Komisi sociální a zdravotní, Radě Ústeckého
kraje a následně Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.
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3. Proti závěrům dotačního řízení Ústeckého kraje a rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje
o poskytnutí dotace nelze podat opravný prostředek.
4. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na internetových stránkách ÚK http://www.krustecky.cz do 10 pracovních dnů po schválení výše dotace (viz odst. 2 této
Části) Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
Část IX.
Rozhodování o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy
1. Poskytovatel sociální služby je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí KÚÚK
o změnách údajů, které mají vliv na rozhodování o poskytnutí dotace, uváděných v Žádosti
POSOSUK 4, ke kterým dojde, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato
změna nastala. Toto ustanovení se použije v období od podání Žádosti POSOSUK 4 do
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí dotace.
2. Po schválení Žádosti POSOSUK 4 a vyčlenění objemu účelových finančních prostředků
pro oblast poskytování sociálních služeb připraví odbor sociálních věcí KÚÚK,
na základě hodnotícího procesu a schválení výše dotace, písemnou smlouvu o poskytnutí
dotace. Zpracování Smlouvy o poskytnutí dotace zajistí odbor sociálních věcí KÚÚK, svým
podpisem ji stvrzuje hejtman Ústeckého kraje.
3. Dotace z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje je poskytována na stanovený
účel vymezený ve Smlouvě.
4. Smlouva je uzavírána s poskytovateli sociálních služeb, u nichž bylo za výše uvedených
podmínek schváleno poskytnutí dotace. Poskytnutá dotace je členěna na poskytovatelem
sociálních služeb (Příjemcem) poskytované sociální služby specifikované dle Žádosti
POSOSUK 4.
5. Dotace je poskytována bezhotovostně, v zálohách a vyplácena v souladu s případnými
regulačními opatřeními následovně:
a. poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány
samosprávnými celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,

územními

b. příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi – platebním poukazem na běžné
účty zřizovatele,
c. příspěvkovým organizacím zřizovaným poskytovatelem dotace na jejich běžné účty.

6. Výše a předpokládané termíny záloh po dobu trvání projektu:
1. záloha v termínu do 15. 4. 2018 ve výši maximálně 60 % poskytnuté dotace na daný rok
po uzavření Smlouvy
2. záloha v termínu do 31. 7. 2018 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace na daný rok
po předložení průběžné zprávy o realizaci
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Výše a termíny výplaty záloh mohou být dále upraveny ve Smlouvě.
7. Vznikne-li při uvolňování záloh v průběhu kalendářního roku odůvodněné podezření
na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, je odbor sociálních věcí KÚÚK oprávněn příjemci dotace pozastavit poskytnutí
dalších finančních prostředků dotace. Tato skutečnost bude Příjemci oznámena dopisem
vedoucím odboru sociálních věcí, a to neprodleně po vzniku podezření na porušení
rozpočtové kázně. V případě, že na základě uskutečněného šetření se podezření z porušení
rozpočtové kázně neprokáže, budou pozastavené zálohy žadateli následně uvolněny.
8. Pokud Příjemci (poskytovateli sociální služby) byla na příslušný rok přidělena dotace
ve výši 3 mil. Kč a více, předloží do 31. srpna následujícího roku odboru sociálních věcí
KÚÚK:
a. výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté
dotace – v případě poskytovatelů sociálních služeb, na které se podle § 20 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost
ověřování účetní závěrky auditorem,
b. vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě
ostatních poskytovatelů sociálních služeb.
9. Výrok nebo vyjádření auditora musí být předloženo jako samostatný dokument nikoli jako
součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení se nevyžaduje).
10. V případě, že Příjemce nedodá výrok a/nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu,
může být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace na další rok. Sankce
za nedodržení termínu předložení výroku nebo vyjádření auditora dále stanoví Smlouva
o poskytnutí dotace.
11. V případě, že v průběhu realizace projektu ÚK vyhlásí mimořádné kolo dotačního řízení na
podporu nových či již podporovaných sociálních služeb, které navyšují svou kapacitu,
uveřejní tento svůj záměr na svých internetových stránkách www.kr-ustecky.cz a uvědomí
o tom i dosavadní příjemce dotací na financování předmětného druhu sociální služby. Nové
služby podávají v mimořádném kole Žádost POSOSUK 4. V případě, že konkrétní příjemce
projeví o případné zvýšení částky dotace poskytnuté na základě Smlouvy o poskytnutí
dotace zájem, požádá o zvýšení dotace ÚK, konkrétně odbor sociálních věcí KÚÚK,
písemně. O případném zvýšení dotace a s tím souvisejícím uzavřením příslušného dodatku
ke Smlouvě o poskytnutí dotace rozhodne na základě posouzení žádosti o zvýšení dotace a
na základě prověření dosavadního hospodaření poskytovatele sociálních služeb
s finančními prostředky odpovídající dotaci Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Pro vyloučení
veškerých pochybností částka odpovídající dotaci po jejím zvýšení nesmí přesáhnout
optimální výši dotace určenou v souladu s článkem VII. této Metodiky POSOSUK 4.
Část X.
Sledování, kontrola a finanční vyúčtování dotace
1. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na který
byla dotace poskytnuta.
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2. Při čerpání dotace je příjemce povinen postupovat v souladu s údaji v Žádosti POSOSUK
4, která je na příslušné období podpořena, a dodržet skutečnosti mající vliv
na poskytování sociálních služeb, které jsou uvedeny v této Žádosti POSOSUK 4.
3. Příjemce je povinen odděleně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, respektive výnosech
a nákladech vzniklých při poskytování sociální služby a vést účetnictví v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen
své příjmy a výdaje (výnosy a náklady) mít vedeny transparentně s jednoznačnou vazbou
ke konkrétní sociální službě – identifikátoru služby (např. analytické účty, účetní střediska,
zakázky).
Příjemce má povinnost vést příjmy a výdaje (výnosy a náklady) spojené
s poskytováním příslušné sociální služby v účetnictví příjemce (poskytovatele sociální
služby) odděleně od příjmů a výdajů spojených s jinými službami či činnostmi
organizace.
Povinnost odděleného účtování se vztahuje na sociální službu poskytovanou v rozsahu
základních činností, tj. nejsou zahrnovány případné fakultativní služby, pokud je
organizace v rámci služby zajišťuje.
Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré položky související se sociální
službou a nikoli pouze na položky související s poskytnutou dotací na příslušnou
sociální službu.
4. Příjemce je povinen vést analytickou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících
se k poskytnuté dotaci. Příjemce je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označit
tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený na základě Smlouvy, tzn. uvést „Výdaj na
službu je hrazen z dotace od OPZ prostřednictvím ÚK ÚZ 13013 v rámci POSOSUK 4 ve
výši …..Kč“.
5. Příjemce je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí KÚÚK o následujících
změnách údajů uváděných v Žádosti POSOSUK 4, a to nejpozději do patnáctého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém tyto změny nastaly na
Formuláři hlášení změn:
a)
b)

změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace,
změna bankovního účtu Příjemce,

Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení, emailové 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 POSOSUK 4 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
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s vnitřním trhem, je předmětem hlášení změny v průběžné a závěrečné zprávě o realizaci
vyjma nahlášení finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.
6. Příjemce je povinen na žádost KÚÚK bezodkladně písemně poskytnout požadované
doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami (včetně podkladů
pro výpočet vyrovnávací platby).
7. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním služby
a prokazující čerpání poskytnutých finančních prostředků na realizaci služby 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.
8. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je Příjemce povinen postupovat
v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.
9. 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,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), a č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Při uplatnění sankcí
za neoprávněné použití nebo zadržení dotace se postupuje podle § 22 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
10. Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, 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 KÚÚK a přizvané osoby dle § 6 kontrolního řádu.
11. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena na základě
prováděných kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s § 18
zákona o finanční kontrole informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato
nápravná opatření uložil.
12. Příjemce je povinen předložit Poskytovateli průběžnou zprávu o realizaci a závěrečnou
zprávu o realizaci. Termíny jednotlivých zpráv jsou upraveny ve Smlouvě. Formuláře pro
jednotlivé zprávy o realizaci jsou zveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz.
13. Nedodržení termínu pro předložení průběžné zprávy o realizaci je důvodem pro nevyplacení
další zálohy.
14. Závěrečnou zprávu o realizaci zpracuje Příjemce za období daného kalendářního roku,
na který je dotace poskytnuta, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou zahrnuty
do účetnictví poskytovatele sociálních služeb v kalendářním roce účinnosti Smlouvy.
15. Příjemce je povinen vypracovat závěrečnou zprávu o realizaci v souladu se Smlouvou
a Metodikou POSOSUK 4 za období týkající se daného roku, na který byla dotace
poskytnuta, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 31. ledna
následujícího roku.
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16. Za uznatelné náklady se v roce realizace projektu považují výdaje/náklady vzniklé do
31. prosince 2018
17. Příjemce předloží do 5. února následujícího roku KÚÚK podklady pro závěrečnou zprávu
o realizaci na tomu určených tiskopisech. K podkladům Příjemce přiloží komentář.
18. Komentář obsahuje prohlášení o dodržení podmínek stanovených Smlouvou
a dále je zaměřen na specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých nákladových položek a
uvedení skutečných zdrojů financování sociální služby.
19. Zprávy o realizaci budou podepsány statutárním zástupcem Příjemce nebo jím pověřenou
osobou.
20. V případě, že Příjemce ÚK nepředloží závěrečnou zprávu o realizaci ani 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 územních rozpočtů, za který mu bude uložen odvod
za porušení rozpočtové kázně ve výši celé částky vyplacené dotace na základě
Smlouvy.
21. Příjemce je povinen ÚK do 5. února 2019 vrátit poměrnou část dotace v případě, že
částka obdržené dotace bude převyšovat optimální výši dotace vypočítanou na základě
konkrétních dat týkajících se rozsahu skutečně poskytovaných (na základě dotace
ze strany ÚK podporovaných) sociálních služeb a jejich nákladů, a to vše za použité metody
výpočtu stanovené v Části VII. této Metodiky POSOSUK 4. Výpočet optimální výše dotace
provedený v souladu s předchozí větou je Příjemce povinen provést a vyčíslit ve formuláři
závěrečné zprávy o realizaci a společně s oznámením o skutečné výši využité dotace ve výši
přeplatku (vratky) doručit na Krajský úřad Ústeckého kraje do 5. února 2019.
V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí od 1. 1. roku na který byla dotace
poskytnuta, nebo 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 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. Ustanovení tohoto odstavce
se použije i v případě výpovědi smlouvy poskytovatelem.
Část XI.
Definice indikátorů, způsob plnění indikátorů a sankce
1. Příjemce dotace je povinen sledovat a vykazovat Poskytovateli indikátory v rámci
průběžných a závěrečných zpráv o realizaci:
c) Indikátory výstupu
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Tyto indikátory jsou určené pro sledování a vyhodnocování prováděných opatření
a aktivit, které charakterizují konkrétní činnost. Podávají informace o okamžitých
výstupech realizace jednotlivých operací/akcí/projektů v rámci programu. Příjemci mají
činnosti, které vedou ke vzniku výstupů plně pod kontrolou. Indikátory výstupů
vyjadřují např. počty osob, které byly v rámci daného projektu podpořeny.
 Indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků –Tj. celkový počet klientů, kteří
v rámci projektu získali jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet
poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze
jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Klient musí překočit rámec bagatelní
podpory a nesmí být anonymní účastník. Do indikátoru se započítává pouze klient,
se kterým bude uzavřena smlouva.
 Indikátor 6 70 01 – Kapacita podpořených služeb –„Kapacita“ je maximální počet
osob, které může podpořená služba v danou chvíli obsloužit. Toto číslo bývá
omezeno velikostí pracovníků v přímé péči či fyzickým místem. „Služba“ je
poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní
situaci. „Podpořené“ znamená, že dostaly finanční podporu z Evropského sociálního
fondu.
d) Indiktáry výsledku
Jedná se o indikátory s přímou vazbou na stanovené cíle. Slouží k prokázání, zda bylo
cíle projektu dosaženo. Indikátory výsledků vyjadřují okamité efekty podpory, ke kterým
došlo v době realizace projektu. Výsledky vznikají díky činnosti projektu, příjemci na ně
mají výrazný vliv, ale jejich dosahování je zčásti závislé i na vlivech nekontrolovatelných
příjemci. Typickou skupinou je představují indikátory vyjadřující změnu situace cílových
skupin projektu, např. o umístění podpořené osoby na trhu práce nerozhoduje jen kvalita
rekvalifikačního kurzu, který v rámci projektu absolvoval, ale i snaha účastníka.


Indikátor 6 70 10 Využívání podpořených služeb (indikátor výsledku) Počet
osob, které využívají podpořenou službu či program během trvání projektu.
Využíváním je myšleno být doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedená pouze
jednou) dle standardů využívaných pro danou službu. Osoby uvedené v tomto
indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý prospěch z investice Evrospkého
sociálního fondu, ale prospěch nepřímý.

2. Plnění indikátorů
Plnění indikátorů musí být kontinuální.
Indikátory a jejich vykazování musí probíhat v souladu s podmínkami Operačního programu
Zaměstnanost.
Indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků
Přepodklad plnění indikátoru 6 00 00 je stanoven poskytovatelem sociálních služeb v podané
Žádosti POSOSUK 4..
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Pro indikátor 6 00 00 je povinností o každém účastníku vyplnit Monitorovací list. Vyplněné
motitorovací listy podpořených osob příjemce předá poskytovateli v zalepené obálce spolu
s průběžnou nebo závěrečnou zprávou o realizaci.
Hodnota indikátoru bude sledována prostřednictvím systému IS ESF 2014+.
Indikátor 6 70 01 Kapacita podpořených služeb
Indikátor je stanovený v příloze A Pověření a musí být naplňován po celou dobu trvání
projektu.
Indikátor 6 70 10 Využívání podpořených služeb
Osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý prospěch
z investice ESF, ale mají prospěch nepřímý. Hodnota indikátoru bude sledována při
kontrolách v místě poskytování sociální služby.
3. Smyslem stanovení ročních předpokladů plnění indikátorů a jejich sledování je kontrola
průběžné realizace a kontinuálního poskytování sociální služby. Nulové nebo nízké plnění
stanovených předpokladů, které nebude Příjemcem dotace – poskytovatelem služby
adekvátně zdůvodněno, může být ze strany Poskytovatele dotace chápáno jako nedodržení
účelu dotace a porušení smlouvy o poskytnutí dotace a může být důvodem k vyloučení
příjemce podpory z účasti v programu POSOSUK 4. Případné výjimky povinnosti dodržení
minimálních hodnot indikátorů stanovených ve Smlouvě, musí být projednány
a schváleny orgány Ústeckého kraje.
4. Při nesplnění celkových závazných hodnot těchto indikátorů se Příjemce vystavuje hrozbě
udělení finanční sankce (krácení celkové výše přidělené dotace) dle následujícího vzoru:
Sankce při nesplnění celkové cílové hodnoty indikátorů výstupů
Celková míra naplnění indikátorů výstupů Procento odvodu z částky, ve které byla
uvedených v Části I., bodu 1. Smlouvy
porušena rozpočtová kázeň
méně než 85 % až 70 %

15 %

méně než 70 % až 55 %

20 %

méně než 55 % až 40 %

30 %

méně než 40 %

50 %

Sankce při nesplnění celkové cílové hodnoty indikátorů výsledků
Celková míra naplnění indikátorů
výsledků uvedených v Části I., bodu 1.
Smlouvy

Procento odvodu z částky, ve které byla
porušena rozpočtová kázeň

méně než 75 % až 50 %

10 %

méně než 50 %

20 %
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5. V případě vystoupení z programu POSOSUK 4 před koncem dotačního období bude výše
případné sankce za nesplnění závazných hodnot indikátorů vypočtena poměrně.
6. Systém sledování a vykazování plnění indikátorů může být v průběhu programu POSOSUK
4 upraven s ohledem na případné úpravy a změny Operačního programu Zaměstnanost.

Přílohy:
Příloha č. 1 Nákladový rozpočet sociální služby
Příloha č. 2 Přehled projektů
Příloha č. 3 Formulář hlášení změn
Příloha č. 4 Přehled uznatelných a neuznatelných nákladů
Příloha č. 5 Popis parametrů sociální služby k hodnocení koeficientů sociální služby
Příloha č. 6 Hodnocení koeficientů sociální služby
Příloha č. 7 Monitorivací list podpořené osoby
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Nákladový rozpočet sociální služby
Seznam podpořených služeb*

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace:
IČ:
1.

2.

3.

Název sociální služby

Registrační číslo
sociální služby

Náklady sociální služby
celkem v Kč
(dle rozpočtu)

Celkem za žadatele
*Vyplňuje se za všechny podpořené služby
Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

0

4.
Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o
poskytnutí dotace v Kč
Z toho minimální částka
Celkem
na mzdy, platy a jejich
navýšení

0

0

Příloha č. 1 Metodiky

Nákladový rozpočet sociální služby*
Název organizace:
0
IČ:
0
Název služby:
Druh služby:
Registrační číslo služby:
1.

2.
Požadavek na položkové
čerpání celkových
nákladů dle Žádosti v Kč

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)
1.1. Pracovní smlouvy
položka
1.2. Dohody o pracovní činnosti
položka
1.3. Dohody o provedení práce
položka
1.4. Jiné osobní náklady
položka
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)
2.1. Dlouhodobý majetek
druh
položka
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč
položka
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč
2.2. Potraviny
druh
2.3. Kancelářské potřeby
druh
2.4. Pohonné hmoty
druh
2.5. Jiné spotřebované nákupy
druh
2.6. Služby
druh
položka
2.6.1. Energie
položka
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje
položka
2.6.3. Nájemné
položka
2.6.4. Právní a ekonomické služby
položka
2.6.5. Školení a kurzy
položka
2.6.6. Opravy a udržování
položka
2.6.7. Cestovní náhrady
položka
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
položka
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
položka
2.6.10. Jiné
2.7. Odpisy
druh
2.8. Ostatní náklady
druh
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

3.

4.

Požadovaná dotace (ze
Žádosti) v Kč

Poskytnutá dotace ÚK na
základě Smlouvy o
poskytnutí dotace v Kč

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v
Kč)
* Vyplňuje se za každou podpořenou službu samostatně
Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
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Příloha č. 2 Metodiky

PŘEHLED PROJEKTŮ
Přehled projektů financovaných z ESF, do kterých je Příjemce zapojen
Název organizace:
IČ:

Název projektu

Místo a datum:

Registrační číslo projektu

Identifikátor
podpořené
služby

Počet měsíců,
financovaných v
Druh podpořené rámci projektu v
služby
roce, na který je
poskytována
dotace

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Datum
zahájení
realizace
projektu

Datum ukončení
realizace
projektu/datum
ukončení
financování služeb

Celková suma
prostředků
alokvaných na
sociální službu v
dotačním roce

Příloha č. 3 Metodiky

Formulář hlášení změn
Údaje o poskytovateli sociální služby*
Region

členění dle SPRSS (1-9)

IČO
Poskytovatel
Evidenční číslo pověření
Evidenční číslo smlouva
Identifikátor sociální služby
Druh sociální služby

dle z. č. 108/2006 Sb.

Forma sociální služby

Ambulantní, terénní

*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele

V dalších dvou listech souboru jsou vytvořeny záložky pro jednotlivé změny o poskytovateli nebo sociální
službě ve složení:
1. hlášení zdrojů, změny bankovního účtu, termín zahájení realizace sociální služby
2. změna v nákladovém rozpočtu
V záložkách poskytovatel vyplní pouze ty kolonky, kterých se změna týká. Pokud poskytovatel mění rozpočet
dotace, vyplní celou tabulku záložky.

Kontaktní osoba
Jméno:

Telefon:

E-mail:

Podpis:

Datum:

Statutární orgán
Jméno:

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.

Formulář hlášení změn
Hlášení zdrojů, změna bankovního účtu, pozdější termín zahájení realizace
sociální služby
Přidělená výše podpory

Číslo nového bankovního účtu :

Termín zahájení realizace sociální
služby

Název poskytovatele podpory a právní akt (číslo smlouvy, rozhodnutí)

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

2.

3.

4.

5

Poskytnutá dotace ÚK na
Požadavek na položkové
Požadovaná dotace (ze
základě Smlouvy o
čerpání dotace dle
Žádosti) v Kč
Žádosti
poskytnutí dotace v Kč
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

Odůvodnění změny rozpočtu:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
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Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

Místo a datum:

Aktualizované
čerpání v Kč

Příloha č. 4 Metodiky

UZNATELNÉ NÁKLADY PRO ČERPÁNÍ DOTACE POSKYTOVATELŮM SOC.SLUŽEB
a) souvisejí se základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb dle zákona o soc. službách;
b) časově a věcně souvisejí s kalendářním rokem, na který je dotace poskytnuta;
c) splňují hlediska efektivnosti, opodstatněnosti a hospodárnosti a jsou věrohodné;
d) doložené průkaznými prvotními účetními doklady, které obsahují náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy a jsou vedené v účetnictví příjemce.
zejména:
PLATY/MZDY ZAMĚSTNANCŮ
v pracovním poměru, včetně odměn
1. OSOBNÍ NÁKLADY
OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE
dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
NÁHRADY PLATU
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc)
POVINNÉ POJISTNÉ
odvody sociálního pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
odvody zdravotního pojištění
povinné úrazové pojištění
vstupní prohlídka zaměstnance (uznatelný náklad po uplynutí zkušební doby), očkování do
limitu 500 Kč/úvazek v přímé péči

2. PROVOZNÍ NÁKLADY

DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
POTRAVINY

pořizovací cena do 40 tis. Kč, použitelnost více než rok
pořizovací cena do 60 tis. Kč, použitelnost více než rok (programové vybavení apod.)
potraviny pro uživatele sociální služby v souvislosti se zajištěním základní činnosti – poskytnutí
stravy nebo zajištění stravy (dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách) v případě, kdy je plně nepokrývá úhrada od uživatele
služby
V ostatních
případech se jedná o neuznatelný náklad.

MATERIÁL

kancelářské potřeby
čistící prostředky, dezinfekce
ložní prádlo, ubrusy, záclony
osobní ochranné pracovní prostředky dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
odborná literatura (včetně poštovného a balného)
lékárničky na pracoviště a do aut
materiál pro opravy prováděné svépomocí
propagační materiály dle § 88 písm. a) zákona o sociálních službách
Zdravotnický materiál:
Terénní programy – počítá se s veškerým zdravotnickým materiálem dle rozpočtu
Kontaktní centra – počítá se s veškerým zdravotnickým materiálem dle rozpočtu
V ostatních případech se jedná o neuznatelný náklad, a to i u služeb, kde se zdravotnický
materiál využívá při zajištění služby.
teplo (dálkově dodávané)
plyn
elektřina
paliva (uhlí, brikety, dřevo, biomasa, stěpky, lehké topné oleje)
pohonné hmoty (nafta, benzín, plyn) a maziva (motorový olej)
vodné, stočné, srážková voda
budovy apod.
jízdné, ubytování, stravné, parkovné hrazené v souladu s obecně závaznými předpisy
včetně platby za kurýrní a zásilkové služby
telefonní služby, využívání sítě internet
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb (§ 80 zákona o
sociálních službách) a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu
nebo nemoci z povolání (vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby
zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci
z povolání)
povinné ručení
pojištění vozidla při finančním leasingu (viz níže)
technická podpora, update SW, platby za přístup do SW,…
provedení účetního auditu dotace v případech, kdy je vyžadován (část IX bod 9 Metodiky) do
limitu 20 000 Kč na službu
konzultační, poradenské a právní služby, dodavatelské vedení účetnictví
vzdělávání pracovníků - limit 4 500 Kč/úvazek (na 1 úvazek pracovníka v přímé péči se
započítává 0,4 úvazku nepřímé péče)
odvoz odpadu, dodavatelský úklid
povinné revize (komínu, hromosvodu, elektrických a jiných zařízení, STK, měření emisí vozidla
pro sociální službu, ….)
podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka dle přílohy č. 2 standardu č. 10 písm. e)
zákona o soc. službách (tzv. supervize) do celkové výše 30 tis. Kč/rok na sociální službu (i v
případě zajištění formou dohody o provedení práce)

ENERGIE A PALIVA

VODA
NÁJEMNÉ
CESTOVNÍ NÁHRADY
SLUŽBY - POŠT
SLUŽBY - TELEKOMUNIKACE
SLUŽBY - PENĚŽNÍ ÚSTAVY

SLUŽBY - IT
SLUŽBY - PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ

SLUŽBY - ŠKOLENÍ
SLUŽBY - OSTATNÍ

SLUŽBY - FINANČNÍ LEASING
OPRAVY A ÚDRŽBA

OSTATNÍ

pouze v případě motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby (nejen
terénní formou)
Oprava = odstraňují se účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem
uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu (např. zasklení rozbitého okna).
Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než
původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému
zhodnocení (tj. k rekonstrukci - změna účelu nebo technických parametrů, k modernizaci rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti, k nástavbě nebo přístavbě).
Údržba = soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a
odstraňují se drobnější závady (např. nátěr oken)
Pozn. Uznatelné jsou i náklady na rekonstrukci nebo modernizaci staveb, pokud jejich roční
výše nepřesáhne v úhrnu částku 40 tis. Kč (účetně tedy nedochází k technickému zhodnocení
majetku)
nákup služby - pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, mimo DPP, mimoo DPČ)
nákup služby - ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, mimo DPP, mimo DPČ)
pohonné hmoty (nafta, benzín, plyn) a maziva (motorový olej)
osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k
potřebám nezaopatřených dětí v domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 odst. 3
zákona o soc.službách)

NEUZNATELNÉ NÁKLADY PRO ČERPÁNÍ DOTACE POSKYTOVATELŮM SOC.SLUŽEB
a) nesouvisejí s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů soc.služeb;
b) na zdravotní péči poskytovanou dle §36 zákona o sociálních službách;
c) výdaje, které nelze účetně doložit;
d) náklady financované z jiných veřejných zdrojů, tj. např. z provozních příspěvků a dotací od obcí, krajů, z OP Z (ESF), z Norských fondů,….;
e) náklady financované z darů;
f) a dále např.:
ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE
fyzickým osobám, které jsou členy orgánů právnické osoby a jsou do funkce voleni,
1. OSOBNÍ NÁKLADY
jmenováni či jinak povolány (§152 odst. 2, občanského zákoníku), s výjimkou fyzické
osoby pověřené řízením společnosti (ředitel)
OSTATNÍ PLATY
odstupné dle zákoníku práce
PLNĚNÍ SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU poskytovaná
příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření
zaměstnancům v případech, kdy na tato plnění
nevzniká nárok podle právních předpisů
životní pojištění
dary k životním jubileím a pracovním výročím
příspěvky na rekreaci
a další nepovinná plnění uvedená v § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

2. PROVOZNÍ NÁKLADY

DANĚ A POPLATKY

OSTATNÍ NÁKLADY

ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, TVORBA REZERV A
OPRAVNÝCH POLOŽEK

FINANČNÍ NÁKLADY
POSKYNUTÉ PŘÍSPĚVKY
SLUŽBY

DPH
REPREZENTACE
FINANČNÍ LEASING
CESTOVNÉ

VÝZKUM A VÝVOJ
OSTATNÍ

3. INVESTICE

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

daň silniční
daň z nemovitých věcí
daň z nabytí nemovitých věcí
správní poplatky
poplatky za znečištění ovzduší
poplatky za TV a rozhlas
soudní poplatky
smluvní pokuty
úroky z prodlení (i dle smlouvy o úvěru)
ostatní pokuty a penále
odpisy nedobytných pohledávek
kurzové ztráty
věcné a finanční dary (ani jako odměny pro účastníky různých akcí)
manka a škody
odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
pojištění vyjma pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních
služeb (§ 80 zákona o sociálních službách) a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se
stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) - např. pojištění majetku (staveb a
vybavení) a osob (odpovědnost zaměstnanců za škodu), havarijní pojištění vozidla a dále
zmařené investice
odpisy dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (účetní odpisy)
zůstatková cena při prodeji dlouhodobého hmotného nebo nehm. majetku
účetní cena prodaného materiálu
účetní cena prodaných cenných papírů a majetkových podílů
rezervy a opravné položky dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu
daně z příjmů
bankovní výlohy (poplatky, úroky bankám nebo i jiným věřitelům, poplatky za získání
bankovní záruky, depozitní poplatky,…)
členské poplatky (příspěvky) - dobrovolné členství
audit účetní závěrky, mimořádný audit, částečný audit, interní audit, audit kvality,
počítačový audit, audit hospodaření, forenzní audit, energetický audit
daňový poradce, zpracování analýz, studií, plánů, zpracování projektu a žádosti o dotaci
vzdělávání pracovníků nad stanovený limit
pokud je možné žádat vratku (odpočet DPH na vstupu)
pohoštění, catering, ošatné, upomínkové předměty
s výjimkou motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby (nejen
terénní formou)
zahraniční služební cesty vyjma služebních cest za účelem vzdělávání, dálniční známky
(tuzemské i zahraniční)
vstupné na kulturní a zábavné akce
přímé i nepřímé náklady na tyto oblasti
pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání, apod.
náklady příštích období
tvorba fondů, např. FKSP u příspěvkových organizací
potraviny (s vyjímkou viz uznatelné náklady)
občerstvení, alkohol a cigarety
pořizovací cena nad 40 tis. Kč, použitelnost více než rok - nemovitosti, stavby, stroje,
přístroje a zařízení (výpočetní technika, vybavení kuchyně,...), dopravní prostředky
(mimo uznatelnou výjimku)
pořizovací cena nad 60 tis. Kč, použitelnost více než rok (programové vybavení apod.)

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
rekonstrukce, modernizace, nástavba, přístavba
OSTATNÍ
akcie, majetkové podíly, poskytované investiční dotace
V případě nejasností na straně poskytovatele sociálních služeb, zda se jedná o náklad neuznatelný, dávají stanovisko pracovníci ORS.

Příloha č. 5 Metodiky

Popis parametrů sociální služby k hodnocení koeficientů sociální
služby
Prosím, berte na vědomí, že všechny parametry koeficientů A, B a C nejsou zohledňovány u všech
druhů služeb. Před vyplněním tabulky Hodnocení koeficientů sociální služby zkontrolujte, zda
se k danému druhu sociální služby (dále také „Služba“) vztahují Vámi zohledněné parametry.
V případě vyplnění parametru, který s daným druhem Služby nesouvisí, na něj nebude brán ohled.
Koeficient A:
Maximální hodnota všech parametrů koeficientu A smí činit v součtu max. 35 %.
Maximální hodnotu všech parametrů lze překročit pouze v případě okolnost zvláštního zřetele v případě Služeb zapojených do procesu transformace, kdy jsou zvýšeny mzdové náklady a v případě,
kdy na území Ústeckého kraje danou Službu s danou cílovou skupinou poskytuje pouze omezený
počet poskytovatelů Služby.
V případě Služeb zapojených do projektu transformace je přípustné navýšení parametrů koeficientu
A v součtu max. o 10 %.
Pro Službu s ojedinělou cílovou skupinou, tzn. zaměřenou na profesionální péči o těžce tělesně
postižené dospělé a současně v situaci, kdy je na území Ústeckého kraje pouze jeden poskytovatel,
činí přípustné navýšení parametrů koeficientu A v součtu max. o 30 %.
Pro navýšení mzdových nákladů z důvodu transformace žadatel o dotaci předloží transformační
plán/projekt. Tento přiloží k vyplněnému formuláři Hodnocení koeficientů sociální služby. Přílohou je
také nutné prokázat ojedinělost cílové skupiny.
PARAMETR








cílová skupina s vyššími nároky na péči:
o odborný personál nad rámec optimálního personálního zabezpečení dle SPRSS,
pokud činnost těchto odborníků spadá pod základní činnost daného druhu sociální
služby,
o vlastní stravovací jednotka případně vlastní prádelna
o nepřetržitý provoz (zvýšené náklady na mzdy – příplatky za víkendy, svátky, …)
o ostatní-definujte jaký je důvod zvýšených mzdových nákladů z hlediska cílové skupiny
uživatelů služby
podíl III a IV stupně PnP:
o podíl klientů ve III. a IV. stupni PnP na celkovém počtu klientů nad 50 % včetně
 Pozn. Podíl klientů ve III. a IV. stupni PnP na celkovém počtu klientů do 50 %
se nezohledňuje
nízká dostupnost služby:
o v místě poskytování služby a v jejím okolí (30 km), není služba stejného druhu
o v Ústeckém kraji není ekvivalentní služba poskytována jiným poskytovatelem
časový rozsah služby:
o prodloužená provozní doba
o nepřetržitá provozní doba včetně víkendů a svátků

Příloha č. 5 Metodiky


Pozn. provozní doba do 8,5 hodin denně se parametrem nezohledňuje;
Parametr se nepoužije v případě, že byl použit obdobný parametr v rámci
cílové skupiny s vyššími nároky na péči

Koeficient B:
Maximální hodnota všech parametrů koeficientu B může činit v případě ambulantních a terénních
forem Služeb v součtu max. 5 %, v případě pobytových Služeb v součtu max. 30 %.
Maximální hodnotu všech parametrů lze překročit v případě okolností zvláštního zřetele - v případě
Služeb zapojených do procesu transformace, kdy jsou zvýšeny provozní náklady a v případě, kdy
Službu poskytuje pouze jeden poskytovatel se zaměřením na specifickou cílovou skupinu.
V případě služeb zapojených do projektu transformace je přípustné navýšení parametrů koeficientu B
v součtu max. o 10 %.
Pro službu s ojedinělou cílovou skupinou, tzn. zaměřenou na profesionální péči o těžce tělesně
postižené dospělé a současně v situaci, kdy je na území Ústeckého kraje pouze jeden poskytovatel,
činí přípustné navýšení parametrů koeficientu B v součtu max. o 30 %.
PARAMETR




Složité technické podmínky:
o Památkově chráněné objekty nebo staré a nevhodné objekty
o Objekty nové a po rekonstrukci
o Služby zapojené do projektu transformace a humanizace
o Podíl klientů umístěných do jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů (vyšší komfort
služby)
Ostatní nepříznivé okolnosti:
o definujte jaký je důvod zvýšených provozních nákladů (kategorie hotel)

Koeficient C:
Koeficient C zohledňuje vyšší dopravní náročnost služby. Maximální hodnota parametru je stanovena
ve výši 3 %.
PARAMETR


Vyšší dopravní nároky
o Větší rádius služby – velká dojezdová vzdálenost do okolních obcí, velká spádová
oblast
 Pozn. Vyšší dopravní nároky služby musí být uplatňovány v souladu
s registrací.

Příloha č. 5 Metodiky
Hodnoty parametrů se za každou sociální službu vyplní do tabulky „Hodnocení koeficientů sociální
služby“ a tvoří povinnou přílohu Žádosti v IS OKsystém-poskytovatel. Maximální hodnota parametrů
je považována za nepřekročitelnou, není-li stanoveno jinak. Pro navýšení mzdových a provozních
nákladů z důvodu transformace žadatel o dotaci předloží transformační plán/projekt. Tento přiloží
k vyplněnému formuláři Hodnocení koeficientů sociální služby. Přílohou je také nutné prokázat
ojedinělost cílové skupiny.
Pro rok 2018 žadatelé o dotaci sami určí hodnotu parametrů koeficientu A, B a C a jejich výši řádně
odůvodní. Hodnota každého parametru musí vycházet ze skutečnosti a jako taková musí být
odůvodněná a prokazatelná. Ústecký kraj má v případě oprávněných pochybností o hodnotě
parametru právo kontaktovat žadatele a žádat vysvětlení/prokázání navýšení koeficientu nebo
hodnotu parametru pozměnit. Prosím, berte na vědomí, že hodnoty jednotlivých parametrů
koeficientů A, B a C mohou být zkontrolovány a porovnány se skutečností. V případě zjištění
chybných/nepravdivých/nesprávně vyplněných údajů dojde k přepočtu optimální výše dotace a
vyrovnávací platby.

Příloha č. 6 Metodiky

Hodnocení koeficientů sociální služby¹
Název organizace:
IČ:
Název služby:
Druh služby:
Registrační číslo služby:
Kontaktní osoba/tel;email:
hodnota* odůvodnění hodnoty parametru
Parametry koeficentu A:

cílová skupina s vyššími
nároky na péči
podíl III. a IV. stupně
PnP

Parametry koeficientu B:

Parametry koeficientu C:

nízká dostupnost služby
časový rozsah služby
celkem koeficient A
složité technické
podmínky
ostatní nepříznivé
okolnosti
celkem koeficient B
vyšší dopravní nároky

celkem koeficient C

0

0
0

¹ Vyplňuje se za každou sociální službu samostatně

Místo a datum

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

*hodnota každého parametru musí vycházet ze skutečnosti a jako taková musí být odůvodněná a prokazatelná. Ústecký kraj má v případě oprávněných pochybností o hodnotě parametru
tuto pozměnit. Prosím, berte na vědomí, že hodnoty jednotlivých parametrů koeficientů A,B,C mohou být zkontrolovány a porovnány se skutečností/výkaznictvím. V případě zjištění
chybných/nepravdivých údajů dojde k přepočtu vyrovnávací platby. Hodnotu nevyplňujte v %, ale ve formě desetinného čísla, např.: 15 % = 0,15
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ano

vyšší dopravní nároky

ano

koeficient C

ostatní nepříznivé
okolnosti

ano

složité technické
podmínky

ano

časový rozsah služby

N_HPP

koeficient B

nízká dostupnost
služby

N_HL

podíl III. a IV.stupně
PnP

N_PP

koeficient A

cílová skupina s
vyššími nároky na péči

základní ukazatel

ano

ano

služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství – ambulantní a terénní forma služby
sociální rehabilitace – pouze v případě terénní a ambulantní formy služby

ano

Příloha č. 7 Metodiky

MONITOROVACÍ LIST PODPOŘENÉ OSOBY
Identifikace projektu
Registrační číslo projektu
Název projektu
Příjemce podpory (název)
Základní údaje o podpořené osobě
Jméno a příjmení
Datum narození
Místo trvalého
pobytu

Ulice

Číslo popisné

Město

PSČ

Email

Telefon

1. Údaje zaznamenávané nejpozději před ukončením účasti osoby v projektu
Stav je zjišťován k datu zahájení účasti osoby v projektu.
Podle pohlaví
Podpořená osoba může patřit
pouze do jedné z vymezených
skupin.

Podle postavení na trhu
práce
Podpořená osoba může patřit
pouze do jedné z vymezených
skupin.
V případě souběhu se uvádí
převažující charakteristika.

Podle nejvyššího
dosaženého vzdělání
Podpořená osoba může patřit
pouze do jedné z vymezených
skupin (příp. do žádné).

muži
ženy
zaměstnanci,
 včetně žen na mateřské dovolené, které byly před nástupem
této dovolené zaměstnány
osoby samostatně výdělečně činné,
 včetně žen na mateřské dovolené, které byly před nástupem
této dovolené osobami samostatně výdělečně činnými
osoby na rodičovské dovolené, které byly před nástupem této
dovolené zaměstnány nebo samostatně výdělečně činné
dlouhodobě nezaměstnaní,1 registrovaní na Úřadu práce ČR
nezaměstnaní – ostatní, registrovaní na Úřadu práce ČR
neaktivní osoby,2 které nejsou v procesu vzdělávání nebo
odborné přípravy,
 včetně matek na mateřské dovolené a osob na rodičovské
dovolené, které nebyly před nástupem této dovolené ani
zaměstnány, ani nepatřily mezi osoby samostatně výdělečně
činné
 včetně osob pobírajících invalidní důchod a osob
pobírajících starobní důchod, které nepatří ani do kategorie
zaměstnanci, ani do kategorie osob samostatně výdělečně
činných a nejsou registrované na Úřadu práce ČR
neaktivní osoby3 - ostatní
bez vzdělání
1. stupeň základní školy nebo 2. stupeň základní školy či 1. - 4.
ročník 8letých gymnázií či konzervatoře anebo 1. - 2. ročník 6letých
gymnázií, tj. osoby s primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním
(ISCED 2)4 vzděláním

Osoby mladší 25 let se považují za dlouhodobě nezaměstnané, pokud jejich nezaměstnanost trvá více než 6 měsíců
nepřetržitě; ostatní osoby jsou dlouhodobě nezaměstnané, pokud jejich nezaměstnanost trvá nepřetržitě déle než 12
měsíců.
2
Osoba je považovaná za neaktivní, když není zaměstnaná (včetně OSVČ), ani registrovaná na Úřadu práce ČR (jako
uchazeč o zaměstnání).
3
Osoba je osoba považovaná za neaktivní, když není zaměstnaná (včetně OSVČ), ani registrovaná na Úřadu práce ČR
(jako uchazeč o zaměstnání).
4
„ISCED 1 – 2“ pokrývá nedokončené základní vzdělání až střední vzdělání bez maturity i výučního listu praktické
jednoleté.
1

Strana: 1 z 4

středoškolské, maturita či vyučení anebo pomaturitní studium, tj.
osoby s vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním
(ISCED 4)5 vzděláním
vyšší odborné, bakalářské, magisterské, doktorské studium, tj.
osoby s terciárním (ISCED 5 až 8)6 vzděláním
migranti; osoby, které jsou původem cizinci; menšiny (včetně
Podle typu znevýhodnění**
Podpořená osoba může patřit do marginalizovaných společenství jako jsou Romové)7
více vymezených skupin (příp. do
osoby se zdravotním postižením8
žádné).
osoby s jiným znevýhodněním9
Podle přístupu k bydlení
osoby bez přístřeší nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení10
Podpořená osoba patří či nepatří
do vymezené skupiny.

Podle osob sdílejících
stejnou domácnost

osoby žijící v domácnosti, jejíž žádný člen není zaměstnaný
osoby žijící v domácnosti, jejíž žádný člen není zaměstnaný
Podpořená osoba může patřit do a jejímiž členy jsou i vyživované děti11
více vymezených skupin (příp. do
osoby žijící v domácnosti, mezi jejímiž členy jsou pouze jedna
žádné).
dospělá osoba a vyživované děti
Podle sektoru ekonomiky,
osoby působící v neziskovém sektoru
v němž je osoba
osoby působící v podnikatelském sektoru
ekonomicky aktivní
osoby působící ve veřejném sektoru
Vyplňují pouze osoby
zaměstnané a OSVČ.
Podpořená osoba může patřit
pouze do jedné z vymezených
skupin.
V případě působení v různých
sektorech se vybírá ten, který
převažuje.

Podle specifikace působení
ve veřejném sektoru

zaměstnanci
 ministerstva,
Vyplňují pouze osoby působící ve
 ústředního správního úřadu,
veřejném sektoru.
 některého z ostatních správních úřadů nebo
Podpořená osoba patří či nepatří
 územních samosprávných celků,
do vymezené skupiny.
kteří nevykonávají výhradně pomocné, servisní nebo manuální
práce (tzv. obslužné činnosti) nebo kteří neřídí pouze výkon
takových prací
** Citlivé údaje - účastník může odmítnout je poskytnout.

„ISCED 3 – 4“ pokrývá střední vzdělání bez maturity i výučního listu praktické dvouleté až pomaturitní a nástavbové
studium.
6
„ISCED 5 – 8“ pokrývá vyšší odborné vzdělání až vysokoškolské doktorské vzdělání (včetně vzdělání uvedeným
stupňům odpovídajícího).
7
Cizinci žijící na území ČR (s i bez povolení k trvalému pobytu; účastníci, kteří pocházejí z území mimo ČR, náleží
do některé z menšin či potřebují speciální pomoc na trhu práce kvůli jazyku či jiným kulturním problémům. V ČR jsou
národnostní menšiny uvedeny výčtem v článku 3 statutu Rady vlády pro národnostní menšiny. (Jedná se o celkem 14
menšin: běloruskou, bulharskou, chorvatskou, maďarskou, německou, polskou, romskou, rusínskou, ruskou, řeckou,
slovenskou, srbskou, ukrajinskou, vietnamskou).
8
Do kategorie osob se zdravotním postižením patří v souladu s § 67 zákona č. 435/2004 Sb. fyzické osoby, které jsou
orgánem sociálního zabezpečení uznány a) invalidními ve třetím stupni), b) invalidními v prvním nebo druhém stupni,
c) zdravotně znevýhodněnými. Do této kategorie patří také fyzické osoby, které byly uznány Úřadem práce ČR
zdravotně znevýhodněnými, a rozhodnutí nepozbylo platnosti. V případě projektů týkajících se škol a školských
zařízení se nad rámec výše uvedeného zdravotně postiženými účastníky rozumí také děti, žáci a studenti se
zdravotním postižením dle § 16 zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 73/2005, kteří potřebují speciální pomoc při
vzdělávání kvůli svému znevýhodnění.
9
Jedná se o osoby s jiným znevýhodněním, které kvůli svému znevýhodnění čelí sociálnímu vyloučení (např.
5

osoby po výkonu trestu, osoby ohrožené závislostí, osoby s nedokončeným 1. stupněm základní školy atd.).
Jedná se o osoby, jejichž bydlení je nejisté nebo neodpovídá standardům bydlení v daném prostředí (z důvodu
chudoby, zadlužení, provizorního charakteru ubytování, blížícího se propuštění z instituce, pobytu bez právního nároku,
apod.), osoby v ubytovacím zařízení pro bezdomovce, osoby spící venku (bez střechy) – „na ulici“ / bez přístřeší, a tudíž
potřebují speciální pomoc v procesu začlenění se na trhu práce.
11 Vyživované děti jsou všechny osoby mladší 18 let a osoby ve věku 18 – 24 let, které jsou ekonomicky závislé na
svých rodičích.
10
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Vazba na vymezené území
Zaměstnanec vykonává
svou pracovní činnost
z více než 50 %

v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy
v hlavním městě Praze
v Ústeckém či Karlovarském kraji

Vyplňují pouze osoby
zaměstnané.

Osoba samostatně
výdělečně činná má sídlo
podnikání

v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy
v hlavním městě Praze
v Ústeckém či Karlovarském kraji

Vyplňují pouze OSVČ.

Studium žáka/studenta
probíhá z více než 50 %
Vyplňují pouze žáci/ studenti.

V
dne

v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy
v hlavním městě Praze
v Ústeckém či Karlovarském kraji

Podpis

2. Údaje zaznamenávané po ukončení účasti osoby v projektu
Stav je zjišťován nejpozději do 4 týdnů od ukončení účasti osoby v projektu. Postihuje změnu
v době od zahájení účasti osoby na projektu až do okamžiku zjišťování.
Datum ukončení účasti osoby v projektu
osoby, které se po svém zapojení do projektu nově zaregistrovaly na
Úřadu práce ČR12
osoby nově zapojené do procesu vzdělávání/odborné přípravy
osoby, které po svém zapojení do projektu získaly kvalifikaci13
Podle situace po
osoby původně nezaměstnané nebo neaktivní, které jsou nově
ukončení účasti
zaměstnané nebo OSVČ
v projektu
osoby, podpořené z projektu v rámci investiční priority 1.5 OPZ,14
Podpořená osoba může
které obdržely závaznou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání,
patřit do více vymezených
učňovské nebo odborné přípravy15
skupin (příp. do žádné).
osoby, kterým bylo poskytnuto poradenství v oblasti sociálního
podnikání
osoby, u nichž služba z oblasti sociálních služeb naplnila svůj účel 16
osoby, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel17
V
dne

Podpis

Jedná se osoby, které při vstupu do projektu patřily mezi neaktivní a nově se zaregistrovaly na Úřadu práce ČR (jako
uchazeč o zaměstnání).
13
Jedná se o osoby, které získaly potvrzení o kvalifikaci udělené na základě formálního prověření znalostí, které
ukázalo, že osoba nabyla kvalifikaci dle předem nastavených standardů.
14
Konkrétně jde o projekty v rámci specifického cíle „Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou
v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad“.
15 Závaznou nabídkou se rozumí dobrovolná a závazná nabídka ze strany zaměstnavatele nebo vzdělávací instituce,
tedy nabídka smlouvy od zaměstnavatele nebo nabídka návratu do vzdělávání ze strany vzdělávací instituce.
16
Osoby, které mají uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb, uzavřen individuální plán a jeho kladné
12

vyhodnocení svědčí o kvalitativní změně v životě.
17 Osoby, kterým byly poskytovány intervence sociální práce, mají uzavřen individuální plán a jeho kladné
vyhodnocení svědčí o kvalitativní změně v životě.
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Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
jsou údaje uvedené v tomto Monitorovacím listu podpořené osoby shromažďovány a zpracovávány
výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního
fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost. Údaje
z tohoto formuláře budou použity pro přípravu zpráv o realizaci projektu. Tento formulář může být
kontrolován pracovníky implementační struktury uvedeného operačního programu nebo osobami
pověřenými k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích.
Oprávnění zpracovávat osobní údaje
Ministerstvo práce a sociálních věcí je jakožto správce osobních údajů zpracovávaných v souvislosti
s realizací projektů podpořených z Operačního programu Zaměstnanost oprávněno zpracovávat
v tomto formuláři uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (zejména jeho příloh I a II).
Realizátor projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn zpracovávat
v tomto formuláři uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě pověření vydaného správcem
(tj. Ministerstvem práce a sociálních věcí) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
Na zpracování osobních údajů pro účel uvedený výše se nevztahuje oznamovací povinnost podle
§ 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, s ohledem na ustanovení písmene b) § 18
tohoto zákona, kdy údajů shromažďovaných realizátorem projektu je třeba k uplatnění práv
a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona. 18
Poučení o právech podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb.
Podpořená osoba má právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, realizátor
projektu je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, přičemž má právo požadovat
přiměřenou úhradu. V případě, že se podpořená osoba domnívá, že realizátor projektu provádí
takové zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat realizátora projektu o vysvětlení
a o odstranění takto vzniklého stavu. Nevyhoví-li realizátor projektu podpořené osobě, má
podpořená osoba právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů.
Stejná práva jako vůči realizátorovi projektu má podpořená osoba i vůči Ministerstvu práce
a sociálních věcí jakožto správci osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s realizací projektů
podpořených z Operačního programu Zaměstnanost.
Doba uchovávání osobních údajů
V tomto formuláři uvedené osobní údaje jsou/budou uchovávány pro účely jejich zpracování
v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, do 31. 12. 2033,
tedy po dobu, po kterou je Evropská komise oprávněna provádět kontrolu Operačního programu
Zaměstnanost.
Využití informačních systémů MPSV a ČSSZ
Kromě v tomto formuláři uvedených osobních údajů mohou být v souvislosti s realizací projektu
podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstvem práce a sociálních věcí nebo
osobami oprávněnými k provedení kontroly zpracovávány i další osobní údaje týkající se podpořené
osoby, které jsou obsaženy v systémech Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy
sociálního zabezpečení, pokud se jedná o údaje nezbytné pro zajištění výše uvedeného účelu.
Těmito osobními údaji jsou např. údaje o tom, zda je podpořená osoba uchazečem o zaměstnání
vedeným v evidenci Úřadu práce České republiky, zda je podpořená osoba zaměstnána a po jakou
dobu, zda je podpořená osoba osobou samostatně výdělečně činnou.

Zvláštním zákonem je v tomto případě kromě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013
ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, zákon
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, na základě kterých
je podpora na projekt z Operačního programu Zaměstnanost poskytována a následně je ověřováno využití poskytnuté
podpory ve vazbě na právní předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností.
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I.

ÚVOD

Hlavním strategickým dokumentem pro sociální oblast Ústeckého kraje je „Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016–2018“ (dále jen „SPRSS“), který byl schválen
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29.06.2015 usnesením č. 117/23Z/2015. Od roku 2015 jsou
schvalovány prováděcí dokumenty tohoto plánu vždy na období jednoho roku tzv. „Akční plány
rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na příslušný rok“ (dále jen „Akční plán“). Tyto prováděcí
dokumenty jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů kraje pro tvorbu kvalitní, efektivní a dostupné sítě
sociálních služeb se zohledněním požadavků Evropské unie v sociální oblasti.
Rozvoj sociálních služeb v Ústeckém kraji probíhá v souladu s prioritami programového prohlášení
koaličních stran v Ústeckém kraji na volební období 2016–2020 v oblasti sociálních služeb a podpory
rodiny. Záměrem kraje je zpracování Akčního plánu, který deklaruje strategii kraje v oblasti sociálních
služeb, podpory rodiny a řízení základní sítě služeb na jeho území na období jednoho roku. Souhrn
místně dostupných sociálních služeb v dostatečné kapacitě a kvalitě, které jsou v souladu
se zjištěnými potřebami osob na území kraje, dostupnými finančními a jinými zdroji, tvoří Základní síť
sociálních služeb Ústeckého kraje 2016–2018 (dále jen „Základní síť kraje“), která je přílohou tohoto
dokumentu. Další přílohu tohoto dokumentu tvoří Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje,
která je přehledem služeb a jejich rozvojových kapacit v souvislosti s čerpáním finančních prostředků
z evropských zdrojů, apod.
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 souladu s touto strategií byl v roce 2017 vytvořen dokument „Věcné vyhodnocení plnění cílů
a změny kapacit na rok 2018“. Dokument byl zpracován jako podklad pro definování optimálních
okamžitých kapacit na rok 2018 na základě věcného vyhodnocení plnění cílů roku 2017 a zapracování
změn kapacit na rok 2017. Tento dokument byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje
dne 26.06.2017 usnesením č. 022/6Z/2017. Přílohu dokumentu tvořila „Základní síť sociálních služeb
Ústeckého kraje 2016–2018“ (schválená usnesením ZÚK č.022/6Z/2017 dne 26.06.2017).
Dokument byl zpracován v souladu s „Minimálními kritérii kvality plánování rozvoje sociálních služeb
na krajské úrovni“. V rámci evaluace implementační fáze procesu střednědobého plánování rozvoje
sociálních služeb kraje byl v materiálu vyhodnocen průběh plnění definovaných cílů, byla popsána
aktuální situace v oblasti sociálních služeb v jednotlivých regionech kraje a byly zapracovány veškeré
změny u poskytovatelů sociálních služeb k 30.06.2017. Z celkového počtu 45 definovaných cílů
v oblasti sociální péče byly splněny 2 cíle a částečně splněno 11 cílů. Ze stanovených 51 cílů v oblasti
sociální prevence a odborného sociálního poradenství byly splněny 3 cíle a částečně splněno 11 cílů.
Pro potřeby aktualizace Základní sítě kraje byla v roce 2016 vytvořena „Metodika zajištění sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje“ (dále jen „Metodika zajištění sítě kraje“). Metodika zajištění sítě
kraje upravuje proces aktualizace Základní sítě kraje, s tím související podávání a hodnocení žádostí
o zařazení sociální služby do Základní sítě kraje na dané období, stanovuje povinnosti poskytovatele
zařazeného v Základní síti kraje. Poslední aktualizace Metodiky zajištění sítě kraje byla schválena
usnesením Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 022/6Z/2017 dne 26.06.2017.
Kapacity zařazené do Základní sítě kraje mohou být financovány v rámci dotačních titulů
vyhlašovaných Ústeckým krajem nebo z jiných zdrojů, např. Operačního programu Zaměstnanost
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prostřednictvím koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „KPSVL“)
ve vybraných regionech kraje nebo dalších zdrojů. V této souvislosti byla do Metodiky zajištění sítě
kraje zapracována nová kapitola č. XIII s názvem „Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje“.
V rámci věcného vyhodnocení byly vydefinovány kapacity pro „Rozvojovou síť sociálních služeb
Ústeckého kraje“ (dále jen „Rozvojová síť kraje“). Při plánování kapacit v Akčním plánu na rok 2018
jsou uváděny odděleně optimální individuální okamžité kapacity pro poskytovatele těchto služeb
financovaných z jiných zdrojů. Tyto kapacity budou v Rozvojové síti kraje pouze po dobu realizace
projektu. Sociálním službám bude vydáno tzv. Podmíněné pověření Ústeckého kraje k zajištění
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje,
které bude obsahovat rozsah a obsah sociální služby. Donátor přistoupí k Podmíněnému Pověření,
vypočte výši vyrovnávací platby sociální služby. Výzva pro podávání žádostí o zařazení do Rozvojové
sítě kraje byla vyhlášena společně s výzvou pro podávání žádostí do Základní sítě kraje.
Pokud bude poskytovatel s kapacitou v Základní síti kraje vstupovat do projektu a zároveň plánuje
rozšíření služby, bude dočasně celá kapacita zařazena do Rozvojové sítě kraje. Po ukončení projektu
bude původní kapacita sociální služby opět zařazena do Základní sítě kraje (navýšená kapacita
nikoliv).
Pokud se poskytovatel rozhodne ponechat v dané době kapacitu zařazenou do Základní sítě kraje
v Základní síti kraje, kapacita zůstává v Základní síti kraje (poskytovatel bude mít klasické Pověření)
a do Rozvojové sítě kraje bude zařazena pouze kapacita rozvojová, financovaná ze zdrojů OPZ apod.
(Podmíněné pověření).
Nová sociální služba dle optimálních kapacit vydefinovaných pro Rozvojovou síť kraje bude
na základě žádosti o zařazení do Rozvojové sítě kraje zařazena do Rozvojové sítě kraje v požadované
(plánované) kapacitě (poskytovatel obdrží Podmíněné pověření).
Navýšené kapacity z předchozích výzev KPSVL zůstávají beze změny, budou i nadále uvedeny
v sumárních tabulkách kapacit podle místa poskytování v rámci optimálních individuálních
okamžitých kapacit ve vazbě na Základní síť kraje.
V rámci aktualizace Metodiky zajištění sítě je pro další plánovací období nově doplněna možnost
převádění kapacit (lůžek) bez vydefinování optimální kapacity na daný rok u sociálních služeb, které
poskytují pobytové služby v oblasti služeb sociální péče, za předpokladu předchozího schválení KÚÚK
změny kapacit lůžek. Celkový počet lůžek poskytovatele musí být zachován nebo snížen.
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 * u stávajících okamžitých kapacit
s poznámkou, kde, v jakých místech je služba poskytována.
Poznámka s * je také využívána pro označení služeb a jejich stávajících okamžitých kapacit
nezařazených do Základní sítě kraje.
V tabulkách s rozložením počtu služeb dle místa poskytování již nejsou uváděny kapacity služeb, které
jsou součástí jiných krajských sítí sociálních služeb, tj. kapacity jsou využívány pouze klienty z daného
kraje.
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Proces tvorby Akčního plánu
Zpracování Akčního plán na rok 2018 probíhalo současně s aktualizací Základní sítě kraje a tvorbou
Rozvojové sítě kraje.
V prvním kole aktualizace Základní sítě kraje v měsíci březnu tohoto roku podávali poskytovatelé
žádosti o zařazení sociální služby do Základní sítě kraje na nově vzniklé sociální služby nebo sociální
služby, u kterých navyšovali kapacitu nebo zřídili nové místo poskytování. Bylo zapracováno celkem
45 změn. Tyto změny kapacit byly zapracovány do věcného vyhodnocení, které bylo schváleno
v červnu 2017.
Ve druhém kole aktualizace Základní sítě kraje, které probíhalo v měsíci srpnu, bylo přijato celkem
39 žádostí o zařazení sociální služby do Základní sítě kraje, z toho 12 žádostí o zařazení nových služeb,
17 žádostí na změny kapacit, 11 žádostí o zařazení stávající sociální služby, která není zařazena
do Základní sítě kraje. Dále bylo přijato 130 žádostí o změnu přepočtených úvazků. O zařazení
do Rozvojové sítě kraje požádalo 12 poskytovatelů.
Součástí žádostí bylo vyjádření obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem
k potřebnosti sociální služby v regionu, pokud na území obce sociální službu poskytovatel realizuje.
Dále mohl poskytovatel doložit vyjádření obce I. typu, v jejíž lokalitě sociální služba působí.
K potřebnosti sociální služby v regionu se také vyjadřovala pracovní skupina v regionu. Dle platné
Metodiky zajištění sítě byly do regionů odeslány požadavky o stanoviska k žádostem o zařazení
nových sociálních služeb do Základní sítě kraje, navyšování stávajících kapacit nebo změn místa
poskytování.
Na základě podané žádosti byl pracovníky oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb odboru
sociálních věcí KÚÚK v místě poskytování sociální služby vykonán monitoring sociální služby. Odborná
pracovní skupina odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje pro plánování, kvalitu
a financování sociálních služeb Krajské koordinační struktury pro realizaci procesu střednědobého
plánování v Ústeckém kraji po projednání žádostí, stanovisek z regionů a výsledků z monitoringu
předložila Zastupitelstvu Ústeckého kraje návrhy na zařazení či nezařazení sociálních služeb či kapacit
do Základní sítě kraje.
V druhé polovině roku 2017 probíhaly práce na tvorbě „Akčního plánu rozvoje sociálních služeb
Ústeckého kraje na rok 2018“. Byly zahájeny přijímáním žádostí poskytovatelů v rámci druhého kola
aktualizace Základní sítě kraje.
Pro stanovení priorit a cílů na rok 2018 byly jako výchozí podklad v regionech využity SWOT analýzy
vypracované členy pracovních skupin pro oblast sociální péče, sociální prevence a odborného
sociálního poradenství v regionech.
Obsahem Akčního plánu na rok 2018 je evaluace cílů definovaných v jednotlivých regionech na rok
2017, definované priority a stanovené cíle pro rok 2018 a podrobně rozpracované 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. Dále také 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 včetně
navržených optimálních individuálních okamžitých kapacit.
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V rámci evaluace stanovených 95 cílů definovaných pro rok 2017 bylo vyhodnoceno jako částečně
splněných celkem 26 cílů (9 cílů sociální péče, 17 cílů sociální prevence a odborné sociální
poradenství). Nesplněno bylo celkem 49 cílů. Naplnit cíle se podařilo celkem v 6 regionech, a to
v oblasti sociální péče celkem 6 cílů a v oblasti sociální prevence a odborného sociálního poradenství
14 cílů. Bližší popis evaluace cílů je uveden v jednotlivých kapitolách.
V rámci veřejného procesu připomínkování návrhu plánu v termínu od 06.–09.11.2017 nebyla přijata
žádná připomínka odborné i široké laické veřejnosti. Připomínkování probíhalo způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Individuálně byly vypořádávány připomínky vzešlé z pracovních skupin
v regionech a od pracovníků odboru sociálních věcí KÚÚK.

Organizační struktura procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb kraje
Pro proces střednědobého plánování byla v roce 2015 zřízena Krajská koordinační struktura
pro realizaci procesu střednědobého plánování a rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji, která
koordinuje a řídí proces plánování sociálních služeb, průběh zpracovávání SPRSS a akčních plánů,
svolává a organizuje jednotlivá jednání, navrhuje priority v sociálních službách a zajišťuje přenos
informací mezi jednotlivými stupni struktury pro plánování a rozvoj sociálních služeb, dále předkládá
orgánům kraje návrhy na změny v Základní síti kraje.

Zatupitelstvo

Rada

Řídící skupina

Pracovní
skupina pro
plánování
sociálních služeb

Odborná
pracovní
skupina odboru
sociálních věcí
Krajského úřadu
Ústeckého kraje
pro plánování,
kvalitu a
financování
sociálních služeb

Pracovní skupiny
dle regionů

Finanční skupina

Pracovní skupina
„pro úkol,
na téma“

Rodinná politika
Ústeckého kraje
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1.1

Strategické dokumenty kraje vstupující do procesu střednědobého plánování

Proces střednědobého plánování je ovlivněn řadou vstupů a vzájemných vazeb mezi ostatními
systémy na úrovni kraje. Střednědobé plánování reaguje na platnou legislativu ČR a legislativu EU.
Při zpracování plánu jsou reflektovány metodiky MPSV, strategie Ústeckého kraje v sociální oblasti
a také další strategické dokumenty kraje, obcí i ostatních uskupení, např. Agentury pro sociální
začleňování, Místních akčních skupin, atd.
Proces plánování je provázán s dotačním řízením na úrovni kraje. Údaje v registru poskytovatelů
a v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje musí být v souladu s údaji uvedenými v Základní síti
kraje i kapacitami v sumárních tabulkách kapacit podle místa poskytování.
Program rozvoje Ústeckého kraje pro období 2014–2020
Pro přípravu na čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v období 2014–2020
v Ústeckém kraji je zpracován Program rozvoje Ústeckého kraje pro období 2014–2020 a Strategie
rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027. V rámci opatření 2.3 - Sociální a zdravotnické služby jsou
zahrnuty aktivity transformace velkokapacitních pobytových zařízení sociální péče ve služby
komunitního typu a zajištění odborné podpory zařízení při zpracování rozvojových/transformačních
plánů a podpory při vzdělávání personálu.
Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2017–2021
Strategie prevence kriminality kraje je základním dokumentem rozvoje prevence kriminality
na území kraje. Vychází z priorit Strategie prevence kriminality v České republice na období
2016–2020, platné legislativy, ale i ze zkušeností odborníků z řad veřejných institucí, poskytovatelů
sociálních služeb a jiných subjektů, které působí v oblasti sociální prevence a prevence kriminality.
Strategie prevence kriminality Ústeckého kraje na období 2017–2021 byla zpracována pracovní
skupinou pro prevenci kriminality, která byla složena ze zástupců institucí veřejné správy působících
v oblasti sociální prevence a prevence kriminality. Strategie prevence kriminality byla schválena
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 20.02.2017 usnesením č. 20/3Z/2017.
Strategie tvoří podklad pro čerpání finančních prostředků na programy prevence kriminality.
Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015–2018
Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015–2018 definuje postoj Ústeckého
kraje k otázkám protidrogové prevence a prevence ostatních závislostí. Vytyčuje hlavní oblasti zájmu
a cíle, ke kterým by protidrogová politika kraje měla směřovat. Základním smyslem a cílem
protidrogové politiky Ústeckého kraje je snižovat užívání všech typů drog i jiné závislosti a potenciální
rizika a škody související se závislostmi, které mohou jednotlivcům a společnosti nastat. Krajská
strategie protidrogové politiky vychází z koncepce Národní strategie protidrogové politiky
a respektuje jako účinný přístup k řešení problematiky závislostí komplexní, multidisciplinární
a vyvážený přístup, který vychází z celospolečenské a mezioborové spolupráce na všech úrovních.
Strategie byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 16.02.2015 usnesením č. 70/21Z/2015.
V rámci plnění cíle - Zajištění dostupné a kvalitní péče o osoby závislé a závislostí
ohrožené v Ústeckém kraji ve všech oblastech protidrogové prevence a udržení potřebné finanční
podpory je vyhlašován samostatný dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby
protidrogové politiky“. Vzhledem k tomu, že v roce 2018 končí platnost stávajícího strategického
dokumentu, bude tento rok vyhodnocen a zároveň bude probíhat tvorba aktualizované strategie
na další období od roku 2019.
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Strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji
Transformace psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji vychází ze „Strategie
podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015–2020“, která byla
schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 03.09.2014 usnesením č. 19/18Z/2014.
Cílem navrhované strategie je vytvořit propojenou spolupracující síť multidisciplinárních zdravotních
a sociálních služeb v oblasti duševního zdraví v souladu s národní strategií a rozvinout nové kapacity
ve směru komunitní psychiatrie a cesty zotavování (recovery) pro psychiatrické pacienty ve třech
strategických místech kraje.
Dne 26.06.2017 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 031/6Z/2017
„Implementaci Strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji“.
V rámci definovaných strategií bude Implementace reformy psychiatrické péče provázána
s plánováním kapacit v rámci prováděcích dokumentů.
Pro implementaci reformy psychiatrické péče je navrženo v rámci 1. strategie: Podpora vzniku
a provozu Center duševního zdraví (dále jen „CDZ“) v Ústeckém kraji podpořit vznik CDZ pro dospělé
pro tři definované regionální oblasti:
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.
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.
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 bylo 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.
Také bylo 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 CDZ. 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.
V rámci 5. strategie: Rozvoj provázanosti komunitních sociálních služeb s následnou sociální péčí je
navrženo 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.
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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,
- 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.
Vedle strategických materiálů vstupují do procesu střednědobého plánování také celostátní strategie.
Dne 17.02.2016 byla usnesením vlády č. 134 schválena „Strategie boje proti sociálnímu vyloučení
na období 2016–2020“. Tato strategie se zaměřuje na řešení a eliminaci jednoho z klíčových
sociálních problémů naší společnosti, jímž je sociální vyloučení a koncentrace sociálně vyloučených
osob či osob ohrožených sociálním vyloučením. Koordinace plnění strategie je v gesci odboru
pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR.
V roce 2015 byla navázána spolupráce kraje s Agenturou pro sociální začleňování (dále jen „ASZ“).
„Memorandum o spolupráci Ústeckého kraje a Agentury pro sociální začleňování – obnova“ je
uzavřeno do 31.12.2017. V rámci další spolupráce se budou definovat oblasti další spolupráce
pro uzavření nového Memoranda o spolupráci.
V rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „KPSVL“), který je
nástrojem pro pomoc městům a obcím při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel
z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů za místní podpory ASZ, budou podpořeny
vybrané sociální služby v kraji. Jedná se o terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve věku 15+, sociální rehabilitace, odborné sociální
poradenství, azylové domy a domy na půl cesty. Jednotlivé výzvy pro předkládání projektů byly
vyhlašovány v tzv. vlnách. V rámci první vlny byla výzva uzavřena k 30.07.2016 a do této vlny byla
zařazena města Obrnice, Dubí, Štětí, Roudnice nad Labem a Kadaň s možným čerpáním finančních
prostředků v roce 2016. Do druhé vlny byla zapojena města Klášterec nad Ohří, Vejprty a Litvínov.
Výzva této vlny byla uzavřena 30.10.2016. Začátkem roku 2017 byla vyhlášena třetí výzva, do které
přistoupila města Děčín, Most, Postoloprty, Chomutov, Varnsdorf. Spolupráce ASZ s městem
Rumburk a obcí Staré Křečany byla navázána později.
V návaznosti na aktualizaci mezirezortního strategického dokumentu „Národního akčního plánu
podporující pozitivní stárnutí pro období 2013–2017“ se ukazuje nutností zajistit implementaci
základních cílů a opatření k naplňování politiky přípravy na stárnutí do dokumentů kraje.
Důsledkem demografického stárnutí bude zvýšený nárůst požadavků na sociální a zdravotní péči,
který s sebou bude přinášet i vyšší nároky na udržitelné fungování obou systémů. Na tuto situaci je
nutné se připravit a realizovat kroky vedoucí k zefektivnění poskytování sociální a zdravotní péče.
Pro zajištění kvalitní péče musí být rozvíjeny všechny druhy sociálních služeb pro seniory, aby si každý
mohl zvolit dle své individuální situace a svých preferencí. Vybrat si formu péče a konkrétní službu je
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možné jen na základě znalosti všech dostupných možností. Základním typem služby je poradenství,
které musí být dostupné a kvalitní.
S ohledem na demografický vývoj lze předpokládat, že se v budoucnu zvýší počet onemocnění
typických pro vyšší věk, mezi které patří neurodegenerativní onemocnění, především pak
Alzheimerova choroba. Proto musí být rozvíjena specializovaná péče o tyto osoby, a to s ohledem
na zachování co nejvyšší kvality jejich života a co nejvyšší úrovně nezávislosti.
Dne 12.10.2016 rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 50/122R/2016 o uzavření Memoranda
o spolupráci při realizaci systémového projektu z ESF „Implementace politiky stárnutí na krajskou
úroveň“ s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Cílem projektu je implementace politiky přípravy
na stárnutí na úroveň samosprávy, která je svou působností blíže občanům než orgány státní správy.
Na jednotlivých krajích působí krajští koordinátoři, jako zaměstnanci projektu, kteří plní funkci
implementačního místa politiky stárnutí pro lokální úroveň a zároveň jsou poradenským místem
pro cílovou skupinu starších osob a seniorů. Jsou metodickou podporou kraje při vytváření krajských
plánů přípravy na stárnutí, vytváří zpětnou vazbu pro národní úroveň, vytváří tzv. regionální
platformu, zapojí do problematiky samotnou cílovou skupinu, apod. V rámci projektu bude mimo jiné
řešena také podpora neformální péče v rodině.
V rámci tvorby Střednědobého plánu sociálních služeb v Ústeckém kraji a tvorby sítě sociálních služeb
jsou zjišťovány potřeby seniorů v jednotlivých částech kraje a možnosti zajištění příslušné péče. Jejich
potřeby jsou zjišťovány prostřednictvím pracovních skupin v regionech, které navrhují i potřebné
kapacity k jejich zajištění. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16.02.2015 usnesením
č. 73/21Z/2015 „Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
na období 2015–2018“. Jde o koncepční dokument vycházející zejména z Úmluvy o právech osob
se zdravotním postižením, ratifikované Českou republikou v roce 2009. Tento dokument byl
zpracován z podnětu Poradního orgánu hejtmana Ústeckého kraje pro seniory a zdravotně postižené
ve spolupráci s Ústeckou krajskou radou osob se zdravotním postižením a zainteresovanými odbory
Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje vzalo na vědomí informaci o plnění plánu dne 24.04.2017 usnesením
č. 029/4Z/2017.
Pro formulaci strategie kraje v oblasti zdravotní a sociální politiky je zpracován „Národní akční plán
pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016–2019“. Slouží jako podklad
pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb působící v oblasti péče o pacienty s Alzheimerovou
nemocí a dalšími obdobnými onemocněními, kterým poskytuje informace o prioritách a plánovaných
opatřeních vlády v této oblasti
Naplňování usnesení vlády ČR č. 111/2016 o „Podnětu k řešení situace života osob s poruchou
autistického spektra a jejich rodin“, je realizováno v rámci procesu střednědobého plánování rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji zjišťováním potřebnosti sociálních služeb a jiných forem pomoci
pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a jsou plánovány potřebné kapacity sociálních
služeb v konkrétních lokalitách Ústeckého kraje tak, aby byla zajištěna dostatečná dostupnost služeb
této specifické cílové skupině.
Řešení prostupnosti systému sociálních služeb na další služby v oblasti zdravotnictví, vzdělávání nebo
pracovní rehabilitace, která je legislativně ukotvena v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, je další strategií Ústeckého kraje. Pracovní rehabilitace je souvislá
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činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Cílem
pracovní rehabilitace je usnadnění vstupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce
a udržení stávajícího zaměstnání u osob, které kvůli zhoršení zdravotního stavu již nejsou schopny
vykonávat svoji dosavadní profesi.
Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu
zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo
jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření
vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.
Funkční prostupný systém sociální a pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením může
v konečném důsledku přispět i ke zvýšení účinnosti a zlepšení situace v oblasti zaměstnávání osob
se zdravotním postižením.
V září letošního roku schválila vláda Koncepci rodinné politiky, která byla zpracována Ministerstvem
práce a sociálních věcí ve spolupráci s Odbornou komisí pro rodinnou politiku a dalšími úřady státní
správy. Tento strategický dokument v oblasti podpory rodin je střednědobým výhledem na příštích
pět let.
Nejdůležitější opatření Koncepce rodinné politiky:
 Bezplatné předškolní vzdělávání (mateřské školy, dětské skupiny a mikrojesle, vyjma obědů).
 Výstavba startovacích bytů pro rodiny s dětmi za 3 mld. Kč ročně.
 Podpora částečných úvazků (slevy na sociálním pojištění pro zaměstnavatele).
 Navýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc na alespoň 250 tisíc Kč, tak aby odpovídal
navýšení minimální mzdy v minulých letech.
 Plošné fungování družin při všech základních školách včetně základních kroužků bezplatně.
 Další navýšení přídavků na dítě o 300 Kč.
 Zavedení novomanželských půjček.
 Plošné zavedení mikrojeslí.
 Zahájení debaty na úrovni tripartity o opatřeních, která by redukovala platové rozdíly dle
pohlaví.
 Zavedení institutu sdíleného pracovního místa.
 Navýšení peněžité pomoci v mateřství na 75 % předchozího příjmu.
 Přejmenování mateřské a rodičovské „dovolené“ na jiný vhodnější název.
 Úprava slevy na manželku, aby zohledňovala existenci dětí, např. přesunutí těchto finančních
prostředků do rodičovského příspěvku.
 Zvýšení porodného na 15 tisíc Kč pro všechny děti a na 3,5 násobku životního minima.
 Zavedení kampaně na podporu prevence neplodnosti.
 Navýšení dotací pro prorodinné aktivity pro obce a neziskový sektor.
 Po roce 2020 zajistit dlouhodobé financování dětských skupin ze státního rozpočtu.
 Zvýšení limitu 46 hodin měsíčně v předškolním zařízení pro děti do dvou let.
 Zavedení motivačního střídacího bonusu pro otce.
 Zlidštit a zkvalitnit porodní a poporodní péči v českých nemocnicích.
Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje od roku 2017 systémový projekt financovaný z ESF
„Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života“ na úrovni krajů. Cílem
projektu je zlepšit koordinaci celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin, a to
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prostřednictvím sítě krajských poradců a fungování celostátní a regionálních platforem. V rámci
projektu je vytvořena Metodika tvorby rodinné politiky na krajské a místní úrovni a dále v každém
kraji vznikl, s přihlédnutím k jeho specifikům, návrh koncepce rodinné politiky a návrh implementace
konkrétních prorodinných opatření. Ústecký kraj se do tohoto projektu zapojil vzhledem
ke skutečnosti, že v roce 2016 sám zahájil tvorbu koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje. V této
souvislosti vznikla odborná pracovní skupina k tvorbě koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje,
kterou schválila Rada Ústeckého kraje dne 18.05.2016 usnesením č. 58/111R/2016.
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II.

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Od roku 2015 rozhoduje kraj dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen
„Zákona“) v souladu s evropskými pravidly v oblasti veřejné podpory o poskytování dotací
na financování běžných výdajů, souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu stanoveném
základními činnosti u jednotlivých druhů sociálních služeb.
Financování sociálních služeb probíhá v režimu tzv. vyrovnávací platby. V souvislosti se změnou
režimu financování sociálních služeb se více propojila oblast financování a plánování. Finanční
prostředky na zajištění provozu služby, lze poskytnout pouze těm poskytovatelům sociálních služeb,
jejichž služba je součástí Základní sítě kraje na dané období. Těmto službám je v souladu se čl. 4
„Rozhodnutí Komise 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 vydáno Pověření“, resp.
Pověření Ústeckého kraje č. …… k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených
do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Pověření“).
Jednou ze součástí procesu schvalování žádosti o financování krajské sítě sociálních služeb dle § 101a
Zákona o sociálních službách na MPSV, je předložení schváleného SPRSS nebo Akčního plánu kraje,
jejichž součástí je vymezená Základní síť kraje na dané období.
S financováním sociálních služeb v režimu vyrovnávací platby dochází k optimalizaci služeb
zařazených v Základní síti kraje. V systému vyrovnávací platby je službám financována jen
tzv. provozní ztráta. Služby jsou tak postupně vedeny k efektivnějšímu a hospodárnějšímu využívání
finančních prostředků, které na provoz obdrží. Služba, která je v tomto systému podpořena, musí mít
vytvořeny předpoklady pro vícezdrojové financování. Služby, které nově žádají o zařazení do Základní
sítě kraje, musí splňovat parametry dle platné Metodiky zajištění sítě kraje.
Základní i Rozvojová síť kraje až do úrovně jednotlivých poskytovatelů a druhů služeb tvoří přílohu
Akčního plánu na daný rok. V rámci každoroční aktualizace je reagováno na změny v poskytování
sociálních služeb v jednotlivých regionech. Sítě sociálních služeb představují souhrn sociálních služeb
v kraji, které mohou být financovány z veřejných zdrojů. Sociální služby zařazené v Základní síti kraje
mohou být, na rozdíl od sociálních služeb v Rozvojové síti kraje, podpořeny také z rozpočtu
Ústeckého kraje. Sítě jsou obvykle aktualizovány vždy v předstihu v souvislosti s dotačním řízením
a dofinancováním, ale mohou být aktualizovány, i pokud dojde k podstatným změnám v poskytování
služeb nebo v případě reagování na nově zjištěné potřeby.
Od roku 2015 spravuje MPSV svou Síť sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností, v níž
jsou zařazeny sociální služby, které poskytují sociální služby ve více krajích. Tyto sociální služby jsou
financovány přímo z MPSV, které vypisuje svůj dotační program. Pokud chtějí sociální služby působící
na území Ústeckého kraje žádat o finanční prostředky z rozpočtu kraje v tzv. malých dotačních
titulech, musí být zařazeny i v Základní síti kraje a disponovat Pověřením, ke kterému by kraj mohl,
v případě finanční podpory služby, přistoupit.
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2.1

Financování sociálních služeb v Ústeckém kraji

2.1.1 Dotační programy kraje v roce 2017
Pravidla a podmínky pro poskytnutí finanční podpory, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu
a finanční vyúčtování poskytnuté dotace byly pro hlavní dotační program „Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2017“ (dále jen „Program“) uvedeny v platné „Metodice Ústeckého kraje
pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ (dále jen „Metodika pro poskytování podpory“), která byla
společně s vyhlášením tohoto Programu schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 108/31Z/2016 dne 05.09.2016. Pravidla a povinnosti týkající se ostatních dotačních titulů
vyhlašovaných Ústeckým krajem jsou součástí jejich samostatných metodik.
Finanční podpora byla poskytována v režimu veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem podle
Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU 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. Subjekty, jejichž sociální služby
jsou součástí Základní sítě kraje, obdržely od Ústeckého kraje Pověření, které obsahuje, mimo jiné
kalkulaci maximální výše vyrovnávací platby.
V souladu s vyhlášeným Programem (včetně jeho příloh) bylo s účinností od 01.01.2017 vydáváno
nové Pověření, nikoliv dodatek k Pověření, ve vazbě na změnu definování obsahu a rozsahu sociální
služby v Základní síti kraje a ve vazbě na změnu v kalkulaci vyrovnávací platby (vyjmutí přiměřeného
zisku z výpočtu). Pověření bylo vydáváno na subjekt nikoliv na jednotlivé identifikátory sociálních
služeb. Ve výpočtu optimální výše dotace došlo k rozšíření hlavních zdrojů financování sociální služby
o finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Při výpočtu vyrovnávací platby a optimální výše
dotace nebyl její součástí přiměřený zisk a při jejím výpočtu se vycházelo z údajů vykázaných
v závěrečném vyúčtování dotace za rok 2015. Pro rok 2017 došlo ke snížení administrativní
náročnosti Programu, při vyúčtování dotace bylo kontrolováno, zda poskytnutá dotace nepokrývá
více než 92 % celkových nákladů služby. Další změny dotačního řízení se týkaly konkrétních služeb
a výchozích hodnot nákladů pro stanovení výše vyrovnávací platby, optimální výše dotace a výše
jednotlivých koeficientů.
Při přípravě Programu pro rok 2017 bylo spolupracováno s vydelegovanou pracovní skupinou
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Ústeckého kraje.
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Dotační tituly kraje vyhlašované v roce 2017 lze rozdělit podle zdroje financování. U hlavního
a zároveň největšího dotačního programu se jedná o přerozdělování prostředků dotace ze státního
rozpočtu (MPSV) prostřednictvím kraje. Jedná se o dotační program „Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2017“, který Ústecký kraj vyhlašuje na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní
město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017 (Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí
dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2017 ze dne 03.01.2017). Ostatní vyhlášené
dotační tituly jsou podpořeny finančními prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje.
Ústecký kraj podal na MPSV žádost o dotaci na podporu sociálních služeb v kraji na rok 2017 ve výši
1 649 133 094 Kč. Dne 03.01.2017 obdržel Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu na rok 2017 v celkové maximální výši 864 190 000 Kč. Z této částky bylo minimálně
72 825 000 Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. Dne 13.06.2017 byla Dodatkem č. 1
k Rozhodnutí č. 1 alokace pro kraj navýšena o 111 665 000 Kč na platy, mzdy a jejich navýšení.
K navýšení alokace Ústeckému kraji došlo v souvislosti se zákonným navýšením platů sociálním
pracovníkům od 01.07.2017 na základě nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů.
Dne 06.10.2017 schválilo Ministerstvo financí ČR další dofinancování sociálních služeb v kontextu
novelizace tohoto nařízení vlády. Tyto finanční prostředky byly určeny na dokrytí deficitu
pro mzdovou a platovou sféru, tedy jak pro příspěvkové organizace krajů a obcí, tak i pro neziskový
sektor. Na základě Dodatku č. 2 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu na rok 2017 byla alokace navýšena o 79 903 105 Kč. Z celkové alokace finančních
prostředků od MPSV ve výši 1 055 758 105 Kč byla částka minimálně 264 393 105 Kč určena na platy,
mzdy a jejich navýšení včetně všech zákonných odvodů pro všechny druhy sociálních služeb
zařazených v Základní síti kraje.

Přehled dotačních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých Ústeckému kraji v Kč

Dotace celkem

2014

2015

2016

2017

724 074 100

811 756 000

863 910 500

1 055 758 105*

Pozn.: Zdroj rok 2014 webový portál MPSV, dotační program MPSV podpory A.
Zdroj rok 2015–2017 evidence KÚ ÚK.
* Celková výše prostředků v roce 2017 nezahrnuje přerozdělené finanční prostředky z roku 2016 a vratky z roku 2017.

V přehledu dotačních prostředků nejsou uvedeny dotační prostředky programu podpory B pro služby
s nadregionální a celostátní působností. Tento dotační titul vyhlašuje a administruje MPSV pro služby
s celostátní a nadregionální působnosti. Tabulka obsahuje pouze výši dotačních prostředků
poskytnutou ze státního rozpočtu na financování sociálních služeb. Celková výše prostředků v roce
2017 nezahrnuje přerozdělené finanční prostředky z roku 2016 a vratky z roku 2017.
Dotační titul Ústeckého kraje „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ byl vyhlášen
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 05.09.2016 usnesením č. 108/31Z/2016 dle § 10 c) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
na podporu sociálních služeb definovaných v Zákoně o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Finanční podpora byla poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká
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financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb.
Mohou být podpořeny pouze sociální služby uvedené v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji na rok 2017, tj. může být podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou
zařazeny do Základní sítě kraje.
O vyhodnocení dotačního programu na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji pro rok 2017 bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 021/3Z/2017 ze dne 20.02.2017.
Grafické znázornění celkové výše finančních prostředků a počtu podpořených/nepodpořených služeb
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Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ - dofinancování 1. kolo
Celková částka na dofinancování ve výši 34 780 922 Kč se skládala z částky 6 025 217 Kč, kterou tvoří
vratky poskytovatelů sociálních služeb, jejichž služby jsou financovány z Evropského sociálního fondu
– schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 033/4Z/2017 ze dne 24.04.2017, z částky ve
výši 25 484 325 Kč z vratek poskytovatelů sociálních služeb, jejichž služby jsou financovány
z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ – schváleno
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 032/4Z/2017 ze dne 24.04.2017, z částky ve výši
2 838 200 Kč z vratek z nově vypočítané optimální výše rozpočtů – schváleno usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 033/4Z/2017 ze dne 24.04.2017, z částky 235 000 Kč – odmítnutá
dotace jedním poskytovatelů sociálních služeb z důvodu financování sociální služby z jiných zdrojů
a nebyla s ním tudíž uzavřena Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace, z částky ve výši 197 680 Kč
z vratky poměrné části přiznané dotace od poskytovatele, který ukončil poskytování sociální služby
terénní programy k 30.04.2017. Dále je zahrnuta částka 500 Kč nerozdělená z první alokace řádného
termínu.
Dofinancování sociálních služeb bylo realizováno plošně, tj. pro všechny poskytovatele, kteří podali
žádost v Programu v řádném termínu. V případě, že poskytovateli byla v řádném kole přidělena
dotace odpovídající jeho požadavku v žádosti o poskytnutí dotace, nebyly mu již přiděleny finanční
prostředky při dofinancování.
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Dofinancování - mimořádný termín
V souvislosti s navýšením alokace finančních prostředků určených na podporu sociálních služeb
přistoupil Ústecký kraj k vyhlášení mimořádného termínu pro podávání žádosti o finanční podporu
od 01.07.2017. Finanční prostředky na dofinancování ve výši 111 655 000 Kč byly určeny pouze
na platy, mzdy a jejich navýšení. Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo o dofinancování sociálních
služeb dne 26.06.2017 usnesením č. 029/6Z/2017. V rámci posuzování žádostí byla upravena
zdrojová data pro stanovení vyrovnávací platby a optimální výše dotace, resp. došlo k úpravám
výchozích hodnot pro výpočet obvyklých mzdových nákladů. Současně byla poskytovatelům
přepočtena vyrovnávací platba a optimální výše dotace dle platné Metodiky Ústeckého kraje pro
poskytování finanční podpory poskytovatelů sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2017.
Poskytovatelům sociálních služeb byl vydán Dodatek k Pověření Ústeckého kraje k zajištění
dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého
kraje na období 2016–2018 a Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu
sociálních služeb.

Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ - dofinancování 2. kolo
V souvislosti se zákonným navýšením platů sociálním pracovníkům na základě nařízení vlády
č. 168/2017 Sb. schválilo Ministerstvo financí ČR dne 06.10.2017 další dofinancování sociálních služeb
na dokrytí deficitu pro mzdovou a platovou sféru, a to pro Ústecký kraj Dodatkem č. 2 k Rozhodnutí
č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2017. Alokace byla navýšena
o 79 903 105 Kč. Jedná se o druhé kolo dofinancování, ve kterém byly prostředky na navýšení platů
a mezd přerozděleny plošně bez nutnosti podávat žádost ze strany poskytovatelů sociálních služeb.
Následující tabulka je přehledem výše poskytnutých finančních prostředků a počtu podpořených
služeb celkem v rámci hlavního dotačního titulu kraje a jeho dofinancování.
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Přehled dotačních prostředků celkem „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ v Kč
MPSV
CELKEM
(bez dofinancování
1. kolo)

řádný termín

dofinancování
1. kolo*

dofinancování
mimořádný
termín

Alokované prostředky z MPSV

864 190 000

34 780 922

111 665 000

79 903 105

1 055 758 105

z toho na platy, mzdy a jejich
navýšení

72 825 000

111 665 000

79 903 105

264 393 105

dofinancování
2. kolo

Dotace celkem Kč

864 189 500

34 643 800

111 663 000

79 902 990

1 055 755 490

Vyplaceno Kč

829 347 558

34 509 400

111 663 000

79 902 990

1 020 913 548

532

453

442

367

500

271 522

2 000

115

Počet podpořených služeb
Nevyplaceno Kč
Pozn.: Zdroj KÚ ÚK

274 137

Dne 23.10.2017 rozhodlo Zastupitelstvo kraje usnesením č. 020/8Z/2017 o poskytnutí dotace
vybraným sociálním službám v celkové výši 5 053 173 Kč, které zůstaly kraji k dispozici z vratek
a nerozdělených finančních prostředků z dotačních titulů.
Částka je tvořena nerozdělenou částí finančních prostředků ve výši 139 237 Kč, částku ve výši
296 520 Kč tvoří nevyplacená 2. splátka dotace přiznané poskytovateli Vavřinec, z. s. z důvodu
ukončení poskytování sociální služby terénní programy, částku ve výši 139 700 Kč tvoří vratka
poskytovatele OPORA z důvodu ukončení poskytování sociálních služeb odborné sociální poradenství
a sociální služby odborné sociální poradenství, částku ve výši 169 600 Kč tvoří vratka poskytovatele
Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže z důvodu ukončení poskytování sociální
služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, částku ve výši 1 851 216 Kč tvoří vratky poskytovatelů
sociálních služeb, jejichž služby jsou financovány z Evropského sociálního fondu a částku ve výši
2 456 900 Kč tvoří odejmutá dotace poskytovateli Agentura Naděje.
Na základě vrácených nevyčerpaných prostředků bude ještě přerozdělena částka ve výši 150 000 Kč.
Toto přerozdělení bude projednáno na zasedání Zastupitelstva kraje dne 11.12.2017.

19

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018

Dalšími uvedenými dotačními tituly plnil kraj svoji povinnost zajistit dostupnost poskytování
sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
ve smyslu § 101a odst. 2 a § 95 písm. g) Zákona o sociálních službách.
Předmětem podpory dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 – malý
dotační program“ byly registrované sociální služby dle typologie služeb obsažené v Zákoně (§ 37–58,
§ 60–63, § 65–67 a § 69–70) v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení Zákona o sociálních službách. Dotační program byl vyhlášen Zastupitelstvem Ústeckého
kraje dne 27.06.2016 usnesením č. 125/30Z/2016.
Finanční podpora programů byla poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Byly
podpořeny pouze sociální služby, které zohledňuje Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém
kraji na rok 2017, tj. bylo podpořeno poskytování sociálních služeb, které byly zařazeny do Základní
sítě kraje. Z celkové alokované částky nebylo vyplaceno 53 000 Kč.
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 – malý dotační program“
2016

2017

10 500 000

10 500 000

Počet podpořených služeb

247

248

Počet nepodpořených služeb

15

51

Dotace celkem

Pozn.: Zdroj KÚ ÚK

Další dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017“ byl
určen na podporu registrovaných sociálních služeb dle typologie služeb obsažené v Zákoně
o sociálních službách, jejichž registrovanou cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách. Jednalo se konkrétně o služby odborné sociální poradenství (§ 37),
kontaktní centra (§ 59), služby následné péče (§ 64), terapeutické komunity (§ 68) a terénní
programy (§ 69). Program se nevztahoval na sociální služby, které nebyly poskytovány v oblasti
protidrogové politiky a na příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem. Program byl vyhlášen
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 27.06.2016 usnesením č. 126/30Z/2016. Finanční prostředky
z tohoto vyhlášeného programu byly vyčleněny na podporu Strategie protidrogové politiky
Ústeckého kraje na období 2015–2018.
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017“
§

druh služby

počet podpořených služeb

dotace v Kč

37

Odborné sociální poradenství

6*

59

Kontaktní centra

9

1 379 838

64

Služby následné péče

3

202 236

68

Terapeutické komunity

1

281 829

69

Terénní programy

8

809 275

CELKEM

27

325 166

2 998 344

Pozn.: Zdroj KÚ ÚK
*Jeden poskytovatel byl podpořen v rámci 5. dotačního programu kraje a v rámci dofinancování vybraných sociálních
služeb ve výši 520 393 Kč.
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Následující tabulka uvádí celkovou výši podpory sociálních služeb v oblasti protidrogových služeb
v jednotlivých dotačních titulech poskytovaných v letech 2016 a 2017.

Přehled podpory protidrogových služeb
rok

Podpora Ústeckého kraje na sociální
služby protidrogové politiky

Podpora vybraných sociálních služeb
v Ústeckém kraji
(5. dotační program)

CELKEM

2016

2 996 200

3 438 500

6 434 700

2017

2 998 344

520 393*

3 518 737

Pozn.: Zdroj KÚ ÚK
*Jeden poskytovatel byl podpořen v rámci 5. Dotačního titulu částkou 102 200 Kč a v rámci dofinancování vybraných
sociálních služeb částkou 418 193 Kč.

Zastupitelstvo Ústeckého usnesením č. 020/6Z/2017 ze dne 26.06.2017 vyhlásilo dotační program
„Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“
na úhradu 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 kraje.
Důvodem pro vyhlášení tohoto dotačního titulu je nedostatek certifikovaných programů školské
primární prevence rizikového chování, zefektivnění sítě poskytovatelů programů školské primární
prevence rizikového chování a zajištění kvalitních programů primární prevence rizikového chování,
především specifické prevence v adiktologii ve školském prostředí prostřednictvím odborníků
z protidrogových služeb v Ústeckém kraji.
Program je v souladu se 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. Z rozpočtu Ústeckého kraje byla pro dotační program
vyčleněna částka 125 000 Kč.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů byl dotační program zveřejněn 10.07.2017 a žádosti o dotace byly přijímány
v období od 14.08.2017 do 25.08.2017. V daném termínu doručily odboru sociálních věcí žádosti
o dotaci 4 organizace s celkovým požadavkem 100 000 Kč. Všechny doručené žádosti splnily
stanovené podmínky vyhlášeného programu a odpovídají danému účelu finanční podpory.
Certifikační proces, včetně udělení certifikátu, jsou podpoření žadatelé povinni splnit v termínu
do 31.12.2018. Důvodem je časová náročnost procesu, v rámci něhož je třeba zpracovat program
primární prevence, realizovat ho v necertifikované podobě ve školách pro potřebnou evaluaci
a teprve poté lze žádat o certifikační řízení Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, který proces zajišťuje v souladu
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s pověřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Certifikačním řádem. Vyhodnocení
dotačního programu bylo projednáno dne 02.10.2017 v Radě Ústeckého kraje usnesením
č. 023/25R/2017 a dne 23.10.2017 schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením
č. 024/8Z/2017. Podpořeny byly částkou 25 000 Kč organizace DRUG - OUT Klub, z.s., WHITE LIGHT I.,
z.ú., Oblastní spolek ČČK Litoměřice, Most k naději, z.s.
Na podporu aktivit zaměřených na podporu rodiny, tj. poradenství, vzdělávací a tréninkové aktivity
s cílem zvýšení rodičovských kompetencí, poradenství v oblasti rodiny a rodičovství, provozované
zejména v mateřských a rodinných centrech byl vyhlášen dotační program „Podpora Ústeckého kraje
v oblasti prorodinných aktivit 2017“. Dotační program byl vyhlášen usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 127/30Z/2016 ze dne 27.06.2016 dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit“
2016

2017

499 992

499 998

Počet podpořených organizací

16

11

Počet nepodpořených

6

3

Dotace celkem

Pozn.: Zdroj KÚ ÚK

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 030/4Z/2017 ze dne 24.04.2017 vyhlásilo dotační
program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji“ (dále jen „5. dotační program“)
na podporu vybraných a nově zařazených sociálních služeb do Základní sítě kraje definovaných
v Zákoně, který byl financován z rozpočtu Ústeckého kraje. V rámci rozpočtu kraje na rok 2017 byla
vyčleněna částka 13 266 988,23 Kč. Nevyplaceno zůstává v rozpočtu kraje 18 188,23 Kč.
Finanční podpora je poskytnuta z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 a byla určena pro právnické
a fyzické osoby, které poskytují vybrané sociální služby (domovy pro osoby se zdravotním postižením,
domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, odlehčovací služby (pobytová
forma), sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, týdenní stacionáře)
a pro služby nově zařazené do Základní sítě kraje na základě registrace. Tyto již služby byly či v době
rozhodnutí o přidělení dotace byly součástí Základní sítě kraje a zároveň byly pověřeny k poskytování
služeb obecného hospodářského zájmu.
V rámci tohoto dotačního titulu byly přerozděleny vrácené finanční prostředky z poskytnuté dotace
v roce 2016. Z celkové vyplacené částky bylo určeno na mzdy a platy celkem 1 130 100 Kč.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 018/7Z/2017 ze dne 11.09.2017 rozhodlo
o individuálním dofinancování sociální služby odborné sociální poradenství ve výši 237 580 Kč
s aplikací multidisciplinárního modelu na principu Cochem a poskytovatele adiktologické ambulance
a poradny pro děti a dorost ve výši 418 193 Kč.
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„Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji“ (5. dotační program)
2017
2016

Alokace
Dotace celkem

13 247 267

z toho na mzdy a platy

řádné kolo

individuální
dofinancování

13 266 988,23

655 773

13 248 800

655 773

1 130 100

Počet podpořených služeb

63

82

2

Počet nepodpořených služeb

4

9

0

Nevyplaceno

18 188,23

Pozn.: Zdroj KÚ ÚK

V rámci 5. dotačního titulu a jeho individuálního dofinancování bylo vyplaceno celkem 13 905 573 Kč.
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Přehled poskytnutých finančních prostředků na sociální služby v dotačních programech Ústeckého kraje v roce 2017 v Kč

oblast

§

druh služby

„Podpora sociálních
služeb v Ústeckém
kraji 2017“

služby sociální prevence a odborné sociální poradenství

počet
služeb

dotace v Kč

1. kolo
dofinancování
(OPZ, POSOSUK 2,
vratky, nevyplaceno)
počet
služeb

dotace v Kč

Dofinancování
mimořádný termín

počet
služeb

dotace v Kč

2. kolo
dofinancování

počet
služeb

dotace v Kč

„Podpora Ústeckého
kraje na sociální
služby 2017 – malý
dotační program“

„Podpora
Ústeckého kraje na
sociální služby
protidrogové
politiky 2017“

„Podpora vybraných
sociálních služeb v
Ústeckém kraji 2017“
(5. dotační program)
+ individuální
dofinancování

počet
služeb

počet
služeb

počet
služeb

dotace v Kč

37

Odborné sociální
poradenství

60

23 603 000

58

1 730 800

45

2 697 800

52

4 553 809

32

359 000

54

Raná péče

5

3 684 200

5

364 500

5

374 300

5

445 600

4

55

Telefonická krizová pomoc

2

3 047 600

2

89 200

1

218 100

56

Tlumočnické služby

5

1 562 100

4

141 800

1

22 200

4

57

Azylové domy

26

45 249 700

24

3 314 200

24

5 613 100

58

Domy na půl cesty

3

2 056 100

2

119 900

2

59

Kontaktní centra

9

7 196 100

9

365 600

60

Krizová pomoc

2

2 524 600

2

146 400

60a

Intervenční centra

1

551 350

61

Nízkoprahová denní centra

7

7 506 800

7

505 900

7

729 700

6

62

Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

40

39 366 300

39

3 543 800

33

4 107 600

63

Noclehárny

10

5 183 700

9

404 700

7

64

Služby následné péče

2

1 340 600

2

73 100

65

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

37

16 874 508

11

66

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a OZP

17

11 285 100

67

Sociálně terapeutické dílny

21

29 528 000

68

Terapeutické komunity

69

Terénní programy

32

20 066 900

22

1 480 800

22

1 947 100

16

1 474 914

20

757 000

70

Sociální rehabilitace

22

29 850 100

22

2 012 100

19

1 653 500

15

1 860 587

14

703 000

6

dotace v
Kč

891 173

dotace v Kč

34 160 748

207 000

24

5 075 600

2

129 000

7

3 483 900

173 500

4

95 000

18

1 994 600

20

5 117 000

19

811 000

113

60 105 000

231 100

2

184 290

2

93 000

11

2 684 390

8

1 067 600

6

272 200

41

10 281 338

1

256 800

1

17 200

1 379 838

5

počet
služeb

258

9

325 166

dotace v Kč

CELKEM

1

133 000

7

3 078 000

1

87 000

2

638 350

516 450

6

275 000

33

9 533 850

34

4 080 700

31

1 918 000

177

53 016 400

465 800

9

632 400

7

127 000

42

6 813 600

1

27 400

2

114 400

10

1 757 736

704 400

9

947 000

7

789 835

29

1 376 000

93

20 691 743

17

600 200

11

428 800

9

434 771

10

272 000

64

13 020 871

20

1 853 400

21

3 109 000

16

2 062 095

9

644 000

87

37 196 495
281 829

3

202 236

1

281 829

1

8

809 275

120

26 535 989

92

36 079 287

24

služby sociální péče

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018

39

Osobní asistence

14

18 608 600

13

1 022 700

13

2 275 200

11

1 870 033

6

400 000

57

24 176 533

40

Pečovatelská služba

38

44 441 900

35

2 293 100

34

8 186 900

26

4 126 003

6

587 000

139

59 634 903

42

Průvodcovské a
předčitatelské služby

1

565 100

1

28 500

1

58 800

43

Podpora samostatného
bydlení

8

5 001 400

6

424 000

8

912 000

6

875 800

2

73 000

44

Odlehčovací služby

21

18 240 900

20

613 800

20

2 865 100

14

1 677 699

7

303 000

45

Centra denních služeb

4

3 618 300

4

399 200

4

631 800

4

824 300

4

46

Denní stacionáře

17

9 836 200

15

679 900

17

1 421 700

15

1 404 800

47

Týdenní stacionáře

4

2 330 100

4

59 000

4

335 100

3

48

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

31

136 613 800

28

3 694 800

31

19 124 300

49

Domovy pro seniory

36

141 042 500

32

4 052 900

37

50

Domovy se zvláštním
režimem

30

139 766 600

20

2 544 600

51

Chráněné bydlení

22

46 724 000

18

52

Sociální služby
poskytované ve
zdravotnických zařízeních
ústavní péče

5

12 081 400

2

Celkem podpořených služeb

532

829 347 558

453

3

652 400

30

7 286 200

85

23 838 699

101 000

20

5 574 600

5

140 000

69

13 482 600

236 127

1

7 000

1

10 100

17

2 977 427

24

14 938 300

1

30 000

17

3 451 900

132

177 853 100

22 439 700

27

16 552 700

8

243 000

25

4 475 700

165

188 806 500

31

22 701 300

15

10 135 180

7

239 000

16

3 066 800

119

178 453 480

1 243 800

22

6 381 000

17

4 473 497

9

324 000

14

1 486 600

102

60 632 897

2 300

4

492 000

1

14 000

3

385 100

15

12 974 800

34 509 400

442

111 663 000

367

79 902 990

248

10 447 000

3

27

2 998 344

84

138 200

13 905 573 2 153 1 082 773 865

Pozn.: Zdroj KÚ ÚK
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2.1.2

Dotační programy kraje na rok 2018

Hlavní dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“ byl vyhlášen
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 11.09.2017 usnesením č. 022/7Z/2017, Program bude
financován z dotace ze státního rozpočtu, kterou Ústecký kraj obdrží na základě dotačního řízení
pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018.
Prostřednictvím internetové aplikace OKsystém-poskytovatel bylo požádáno o alokaci finančních
prostředků ve výši 2 285 241 471 Kč.
Pravidla a podmínky pro poskytnutí finanční podpory, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu
a finanční vyúčtování poskytnuté dotace byly schváleny společně s vyhlášením tohoto Programu
v platné „Metodice Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních
služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“.
V souladu s cílem 1.6 – Podpora jiných forem pomoci v návaznosti poskytovaných sociálních služeb
SPRSS na období 2016–2018 a Programem rozvoje Ústeckého kraje 2014–2020 byl usnesením
Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 018/6Z/2017 ze dne 26.06.2017 vyhlášen dotační program
„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018“. O poskytnutí dotace rozhodlo
Zastupitelstvo kraje usnesením č. 023/8Z/2017 dne 23.10.2017.
Na podporu plnění cíle Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015–2018
a v souladu s povinností kraje zajistit dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území
v souladu se SPRSS ve smyslu § 95 písm. g) Zákona o sociálních službách, byl vyhlášen usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 019/6Z/2017 ze dne 26.06.2017 dotační program „Podpora
Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2018“. O poskytnutí dotace, uzavření smluv
a přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování
sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální
působností rozhodlo Zastupitelstvo kraje usnesením č. 022/8Z/2017 dne 23.10.2017.
Dalším dotačním programem vyhlášeným usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/6Z/2017
ze dne 26.06.2017 je „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 - malý dotační program“.
Poskytnutím podpory podle tohoto programu plní kraj svoji povinnost zajistit dostupnost poskytování
sociálních služeb na svém území v souladu se SPRSS ve smyslu § 95 písm. g) zákona o sociálních
službách. O poskytnutí dotace, uzavření smluv a přistoupení k Pověření Ministerstva práce
a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně
podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností rozhodlo Zastupitelstvo kraje
usnesením č. 021/8Z/2017 dne 23.10.2017.
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2.1.3

Realizované individuální projekty kraje

Vedle vyhlašovaných dotačních titulů kraje jsou realizovány dva individuální projekty kraje
financované z prostředků EU a státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje.
Projekt „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“, registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/ 15_005/0005703, financovaný na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace
č. OPZ005-871-15/2016 z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, státního rozpočtu a ze spoluúčasti Ústeckého kraje. V rámci projektu jsou financovány
vybrané sociální služby, a to sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy
pro uživatele návykových látek a intervenční centra. Program je zaměřen na cílové skupiny osob
pečující o malé děti, rodiče samoživitele a osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi. Vyhlášení
programu schválilo Zastupitelstvo Ústeckého usnesením č. 023/3Z/2017 ze dne 20.02.2017. Celková
alokace výzvy pro Ústecký kraj činí 631 150 000 Kč. Na základě doporučení MPSV bude vyčerpáno
ve dvou po sobě jdoucích projektech.
Realizace projektu:
Rozpočet projektu:

01.04.2017–31.03.2020
270 961 074 Kč

Bylo přijato celkem 26 žádostí o finanční podporu v celkové výši 167 396 163 Kč. Bylo podpořeno
31 sociálních služeb celkovou dotací ve výši 158 360 500 Kč. Zbylá částka z celkové alokace ve výši
104 139 500 Kč bude využita pro další kolo dotačního řízení v následujícím období realizace projektu
pro nové sociální služby vstupující do projektu nebo navýšené kapacity sociálních služeb zapojených
do projektu, které mohou být zařazeny do Základní sítě kraje při pravidelných aktualizacích.

Projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3 (POSOSUK 3)“ bude zaměřen na podporu
azylových domů, sociálně terapeutických dílen a intervenčních center.
Realizace projektu:
Rozpočet projektu:

01.10.2019–31.03.2023
359 188 926 Kč

Předmětem podpory dalšího individuálního projektu s názvem „Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji 4 (POSOSUK 4)“ je podpora cílových osob se zdravotním postižením a osob
s kombinovaným diagnózami. Podpora bude probíhat v rámci zajištění dostupnosti sociálních služeb
sociální rehabilitace v terénní a ambulantní formě. Projektový záměr Ústeckého kraje byl projednán
v Komisi sociální a zdravotní dne 03.04.2017 a v Radě Ústeckého kraje dne 05.04.2017 pod č.
usnesení 040/11R/2017. Dále byl materiál projednán v Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne
24.04.2017 pod č. usnesení 035/4Z/201
Realizace projektu:
Rozpočet projektu:

01.11.2017–28.02.2019
(s finanční podporou služeb od 01.01.–31.12.2018)
71 894 000 Kč
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Ústecký kraj, prostřednictvím odboru sociálních věcí, každoročně v rámci stanovených priorit žádá
o finanční podporu v rámci dotačního programu MV – Program prevence kriminality. I v roce 2018 je
počítáno s podáním žádostí o dotaci v rámci dotačního programu MV – Program prevence
kriminality 2018. Projektový záměr odboru SV bude předkládán ke schválení do orgánů kraje
v návaznosti na vyhlášení dotačního programu pro rok 2018. Předpokládaná alokace je plánována
ve výši 265 000 Kč.
Dalším realizovaným individuálním projektem kraje je projekt „QUALITAS PRO PRAXIS 2“.
Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu „QUALITAS
PRO PRAXIS 2“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005743, prioritní osa OPZ: 2 – Sociální
začleňování a boj s chudobou, Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-18/2016.
V rámci klíčové aktivity č. 1 probíhá připomínkování karet sociálních služeb Ústeckého kraje
s následným pilotním sběrem dat. Obsahem klíčové aktivity č. 2 je podpora vybraných příspěvkových
organizací kraje při zavádění standardů kvality poskytování sociálních služeb a podpora při zpracování
rozvojových plánů jejich služeb. Třetí aktivitou projektu je vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb
v Ústeckém kraji. Poslední aktivitou je evaluace projektu.
Realizace projektu:
Rozpočet projektu:

01.03.2017–31.08.2018
5 905 907,87 Kč
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2.1.4

Projekty z oblasti zaměstnanosti

Vedle individuálních projektů v oblasti sociálních služeb realizuje odbor sociálních věcí další projekty
v oblasti zaměstnanosti.
Dne 01.06.2016 bylo na mimořádném jednání Rady Ústeckého kraje schváleno usnesením
č. 3/112R/2016 přijetí dotace v rámci projektů z oblasti zaměstnanosti. Celkové výdaje projektu
budou u obou realizovaných projektů financovány z Fondu rozvoje ÚK v letech 2016–2018
(29 měsíců).
Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku – CESTA,
registrační číslo CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001785. Hlavním cílem projektu je snížit počet mladých
lidí do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce a ani nejsou součástí vzdělávacího systému
v regionu Děčín, Varnsdorf, Rumburk a Šluknov, tzn. zvýšit jejich zaměstnanost a zaměstnatelnost.
Projekt bude realizován v regionálním partnerství Úřadu práce ČR, škol, místních samospráv
a neziskového sektoru.
Projekt je plánován na období 29 měsíců a řeší zejména místní regionální specifika mikroregionu
Děčínska při péči o cílovou skupinu osob mladších 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání
nebo v profesní přípravě.
Realizace projektu:
01.06.2016–31.10.2018
Rozpočet projektu:
23 683 116 Kč
Partneři projektu:
Evropská obchodní akademie, Děčín
Úřad práce České republiky
WomenNet o.s.
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
WHITE LIGHT I.
Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – TRANSFER, registrační
číslo CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786. Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost
a zaměstnatelnost mladých lidí do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí
vzdělávacího proudu v Ústeckém kraji (okresy CV, LN, LT, MO, TP a ÚL). Specifické cíle projektu se
zaměřuje na realizaci komplexu poradenských, vzdělávacích a dalších podpůrných aktivit projektu,
které budou aktivizovat cílovou skupinu a vrátí či zapojí ji na trh práce. Projekt se bude realizovat
v partnerství s ÚPČR krajskou pobočkou v Ústí n/Labem. Cílovou skupinou tvoří osoby mladší 30 let,
kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě.
Realizace projektu:
01.06.2016 – 31.10.2018
Rozpočet projektu:
99 378 864,60 Kč
Partneři projektu:
WHITE LIGHT I.
Člověk v tísni, o.p.s.
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
OMNI TEMPORE o.p.s.
DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.
PRO LITVÍNOV, o.p.s.
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
Most k naději
Úřad práce České republiky
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Projekt s názvem „INNOSTART - komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje“,
registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005654, podporuje relevantní dovednosti žáků
posledních ročníků odborných středních škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje s cílem
podpory jejich vstupu na trh práce. Cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání
a neaktivní osoby mladší 25 let.
Realizace projektu:
01.02.2017–31.01.2019
Rozpočet projektu:
8 931 640 Kč
Partneři projektu:
Střední škola EDUCHEM, a.s.
Střední škola technická, Most
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště
o.p.s.
Úřad práce České republiky
V březnu tohoto roku byla zahájena realizace individuálního projektu s názvem „Aktivně a s motivací
najdeme si novou práci“, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005657, jehož partnerem je
Úřad práce České republiky, YMCA v Ústí nad Labem a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem. Hlavním cílem projektu je podpora motivace účastníků k uplatnění se na trhu práce,
prostřednictvím komplexního vzdělávacího, pracovního a poradenského programu podpořit osoby
s nízkou úrovní kvalifikace a osoby se zdravotním postižením a zvýšit jim tak šanci uplatnit se na trhu
práce. (okresy ÚL, DC, MO).
Realizace projektu:
01.03.2017–28.02.2019
Partneři projektu:
YMCA v Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Úřad práce České republiky
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Další zdroje financování
V rámci programovacího období 2014–2020 k financování z operačních programů EU byl zřízen
v Ústeckém kraji projektový nástroj „Integrované územní investice Ústecko-chomutovské
aglomerace“ (dále jen „ITI“). Nositelem této integrované strategie je Magistrát města Ústí
nad Labem. Aglomeraci tvoří zejména města Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Most a Chomutov.
Jednu ze čtyř prioritních oblastí ITI tvoří oblast sociální soudržnost, která obsahuje 2 specifické cíle.
Cíl 4.1 – Zvýšení šance znevýhodněných osob na trhu práce a druhý cíl 4.2 – Zvýšení dostupnosti
a kvality sociálních služeb a rozvoj nástroje prevence sociálně-patologických jevů. Magistrát města
Ústí nad Labem vypisoval v roce 2017 tzv. „malé výzvy“ k možnému financování v rámci opatření Rozvoj sociálního bydlení a rozvoj nízkokapacitních pobytových forem sociálních služeb komunitního
typu a v rámci druhého opatření – Prevence sociálně-patologických jevů a prevence kriminality.
Zdrojem financování specifického cíle 4.1 bude IROP 2.1 s možným využitím na infrastrukturu
pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb terénní, ambulantní a pobytové formy, podporu rozvoje
infrastruktury komunitních center ve vztahu k sociálnímu začleňování a zvýšení uplatnitelnosti
na trhu práce. Dalším zdrojem financování bude OPZ 1.1 zaměřený na prostupné zaměstnávání
v Ústecko-chomutovské aglomeraci. Specifický cíl 4.2 je určen zejména pro obce.
Další finanční prostředky je možné získat též prostřednictvím Místních akčních skupin.
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2.2

Financování příspěvkových organizací kraje

Financování příspěvkových organizací kraje probíhá prostřednictvím účelové dotace – dotačního
programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ a provozního příspěvku zřizovatele. Kraj je
zřizovatelem celkem 14 organizací v oblasti sociální, které jsou provozovateli více jak 60 služeb. Jedná
se zejména o služby pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením, senioři a osoby
s chronickým duševním onemocněním. Od roku 2016 dochází ke snižování kapacit sociální služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením a navyšování kapacit sociální služby chráněného
bydlení. Stavebně technicky jsou služby domovů pro osoby se zdravotním postižením řešeny jako
„domácnosti“. Veškeré probíhající rekonstrukce stávajících objektů jsou cíleny jako „domácnosti“
s cílem naplňování doporučeného postupu MPSV pro materiálně technický standard. Dále vznikají
nové služby sociálně terapeutické dílny.
K aktivitám směřujícím k dalšímu rozvoji pobytových sociálních služeb, převážně k jejich humanizaci,
bylo předložení žádosti do výzvy č. 30 - podpora z Integrovaného regionálního operačního programu
v rámci investiční akce „Rekonstrukce objektu č. p. 118 Domov pro osoby se zdravotním postižením
Brtníky, p. o.“ S realizací této investiční akce se započne na přelomu měsíce září října 2017. Do 2.
kola výzvy č. 30 budou na rok 2018 zařazeny investiční akce „Domov pro osoby se zdravotním
postižením Brtníky - celková rekonstrukce objektu č. p. 122“.
Za účelem deinstitucionalizace je připravován projekt na demolici budovy "Teletníku" a výstavby
nového objektu, dále bude do projektu zahrnuta rekonstrukce Domova "Bez zámků" Tuchořice
a "Zámeček".
Příspěvkovým organizacím kraje se blíže věnuje dokument „Sociální služby zabezpečované
příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje“. Každoročně je orgánům kraje předkládána Informace
o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za daný kalendářní rok.

Přehled financování příspěvkových organizací v mil. Kč
2013

2014

2015

2016

upravený
plán
k 30.09.2017

plán 2018

příspěvek zřizovatele

187,7

181,3

203,3

236,6

247,2

334,9*

investiční prostředky

30,214

60,163

37,872

7,063

54,414

29,836

z toho IOP (IROP 2016)

0,064

2,149

44,5

76

11,2

85,3

Pozn.: * v případě, že vláda schválí 10 % navýšení platových tarifů.
Zdroj KÚ ÚK
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III.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V Ústeckém kraji je od 01.01.2018 poskytováno celkem 634 služeb dle § 37 až § 70 Zákona
o sociálních službách.
Na území Ústeckého kraje jsou také poskytovány sociální služby, jejichž poskytovatelé jsou
registrováni v jiném kraji. Dle údajů v registru poskytovatelů mohou mít celostátní působnost nebo
působí pouze v několika krajích.
Sociální služby jsou rozmístěny na celém území Ústeckého kraje. Jejich rozložení v místě podle
jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností je uvedeno v přehledech jednotlivých
regionů.
Přehled počtu jednotlivých druhů sociálních služeb a jejich kapacit je přehledem všech služeb
poskytovaných na území kraje, včetně sociálních služeb dle specifik (region č. 9).
Na základě zkušeností z praxe byla upravena Metodika zajištění sítě pro další plánovací období, kde
byla nově doplněna možnost převádění kapacit (lůžek) bez vydefinování optimální kapacity na daný
rok u sociálních služeb, které poskytují pobytové služby v oblasti služeb sociální péče, za předpokladu
předchozího schválení KÚÚK změny kapacit lůžek. Celkový počet lůžek poskytovatele musí být
zachován nebo snížen.

Přehled počtu služeb
2015

2016

2017

2018

Počet služeb celkem

645

619

623

634

Služby nezařazené

31

15

36

33

Počet služeb celkem ukončených k 31.12.

51

3

17

5

17

25

21

16

Počet nově vzniklých služeb celkem
od 01.01.
Pozn.: Zdroj KÚ ÚK

Sociální služby poskytované pod stejným identifikátorem v několika regionech jsou v tabulce
přehledu počtu služeb zahrnuty pouze jedenkrát.
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IV.

REGIONY ÚSTECKÉHO KRAJE

V této kapitole jsou podrobně popsány sociální služby poskytované v jednotlivých regionech kraje.
Popisy a SWOT analýzy jsou výsledkem společné práce členů pracovních skupin v regionech kraje.
Kapitola je rozdělena na jednotlivé regiony. Za analýzami následuje vyhodnocení priorit a cílů
definovaných na rok 2017. Na základě SWOT analýzy a evaluace naplnění priorit na rok 2017
definovaly pracovní skupiny priority regionu a cíle k jejich naplnění na rok 2018 na základě místní
znalosti. Při jejich definování byly také použity informace z dostupných strategických materiálů
jednotlivých regionů i aktuálně platných komunitních plánů obcí na místní úrovni.
Tabulky rozložení služeb v regionech podle místa poskytování služby obsahují počet všech služeb
a jejich stávajících individuálních okamžitých kapacit v regionu v oblasti služeb sociální péče
a v oblasti služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství dle registrovaného místa
poskytování. Optimální kapacity vyjadřují kapacity definované na základě zjištěné potřebnosti na rok
zpracovávaný plánem. Základní činnosti u některých druhů sociálních služeb, např. nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež, sociálně terapeutické dílny nebo sociálně aktivizační služby, jsou převážně
v praxi poskytovány formou práce ve skupině. U těchto služeb je uvedena i stávající okamžitá
kapacita skupinová. Naopak pro některé druhy sociálních služeb je typická práce s jednotlivcem,
neboť je nezbytné vycházet z jeho individuálních možností a schopností.
Všechny tyto kapacity vycházejí ze stávajícího systému poskytování sociálních služeb na základě
oprávnění k poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem. Tohoto způsobu definování okamžité
stávající 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.
Na tvorbě Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017 se podílely pracovní
skupiny v regionech 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 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. Petra Sochorová

péče

Bc. Marcela Postlerová

prevence a poradenství

Mgr. Jiřina Kafková

péče

PhDr. Jaroslav Zeman

prevence a poradenství

Mgr. Karel Klášterka

péče
prevence a poradenství

Bc. Ditta Hromádková
Mgr. Nikol Aková
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Přehled služeb dle regionů v grafickém znázornění ukazuje rozložení služeb v jednotlivých regionech
dle oblasti služeb sociální péče a oblasti služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství.

Přehled počtu služeb dle regionů
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Služby sociální
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4.1 Region Děčínsko
4.1.1 Oblast služeb sociální péče regionu Děčínsko
SWOT analýza
silné stránky









sociální služby mezi sebou vzájemně spolupracují
komunitně plánují města Benešov nad Ploučnicí,
Česká Kamenice a Děčín
existuje síť terénních služeb (lidé žijí co nejdéle
v přirozeném prostředí)
existuje domov se zvláštním režimem pro osoby
se závislostmi
probíhající humanizace pobytových služeb
poskytovatelé sociálních služeb mají zavedeny
Standardy kvality sociálních služeb
je zvýšený zájem o komunitní plánování mezi
poskytovateli sociálních služeb
veřejnost má více informací o sociálních službách

slabé stránky















příležitosti










zlepšení komunikace mezi institucemi a poskytovateli
sociálních služeb
provázání kvality poskytovaných služeb s výší finanční
podpory
větší podpora lokálních poskytovatelů ze strany měst
a obcí
navázání spolupráce poskytovatelů sociálních služeb
s obcemi
větší podpora politiků sociálním službám
využívání fondů EU, fundraisingu a sponzorů
větší zapojení veřejnosti do komunitního plánování
transformace pobytových služeb
stabilita a dlouhodobost dobrovolnictví

nedostatečná kapacita některých sociálních
služeb (domovů se zvláštním režimem, domovů
pro seniory, chráněné bydlení)
nedostatečné finanční ohodnocení pracovníků
v sociálních službách
neexistuje víceleté financování sociálních služeb
ze strany kraje nejsou ve financování vůbec
zohledněny služby komunitního typu (chráněné
bydlení, podpora samostatného bydlení)
nedostatečná kapacita služeb navazujících
na chráněné bydlení (sociální rehabilitace,
sociálně terapeutické dílny)
chybí sociální služby zaměřené na bydlení a péči
o duševně nemocné osoby
komunikace mezi zdravotnictvím – okresní správa
sociálního zabezpečení - poskytovateli sociálních
služeb – úřad práce
nevyhovující stav budov, ve kterých se poskytují
sociální služby (osoby se zdravotním postižením,
senioři)
nezájem donátorů o některé cílové skupiny,
zejména senioři a osoby se zdravotním postižením
systém hlášení změn na tři místa na kraj v různých
termínech a zvýšená administrativní zátěž
pro poskytovatele
metodiky vydávané krajem jsou složité, nejasné
a nejednoznačné
nízký zájem veřejnosti o proces komunitního
plánování

rizika









chybí systém víceletého financování sociálních
služeb
neprůhledný systém rozdělování finančních
zdrojů (zejména odůvodnění výše dotací
z Krajského úřadu Ústeckého kraje)
se stárnutím populace přibývá klientů sociálních
služeb včetně nároku na péči
nedostatek financí na investice do budov
sociálních služeb
nepoužitelnost rekvalifikantů v sociálních službách
nedostatek financí v sociální oblasti na všech
úrovních (sociální služby, výkon veřejného
opatrovnictví)
nejednotný výklad Standardů kvality sociálních
služeb

Zpracovala pracovní skupina pod vedením Bc. Romana Horna.
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V návaznosti na Metodiku zajištění sítě (bod č. XII) o vydávání souhlasného stanoviska kraje
subjektům k podávaným projektům v rámci Evropského sociálního fondu apod. budou od roku 2017
v plánu uvedeny tzv. přísliby, které byly na základě žádostí poskytovatelů projednány s odborem
sociálních věcí a předloženy orgánům kraje ke schválení. Schválení příslibu zajistí poskytovatelům
po ukončení realizace investičního projektu zařazení nově vzniklých nebo navýšených kapacit
do Základní sítě kraje, nebudou-li tomu bránit legislativní podmínky.
č. usnesení, datum konání
poskytovatel
druh sociální služby
kapacity

obsah příslibu

038/11R/2017 ze dne 05.04.2017
034/4Z/2017 ze dne 24.04.2017
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
domov pro seniory
domov se zvláštním režimem
navýšení o 36 lůžek DpS Kamenická
nová služba DZR Křešice 52 lůžek
Výjimka z Metodiky zajištění sítě.
Přesun ze stávajícího DZR Kamenická 46 lůžek do DZR Křešice.
Navýšení kapacity stávajícího DpS Kamenická ul. v kapacitě max. 36 lůžek.
Vznik nového zařízení DZR pro osoby s poruchou kongitivních funkcí.
Přesun 46 lůžek z DpS Kamenická a navýšení o 6, celková kapacita 52 lůžek.

realizace
projekt

č. usnesení, datum konání
poskytovatel
druh sociální služby
kapacity
obsah příslibu
realizace
projekt

č. usnesení, datum konání
poskytovatel
druh sociální služby
kapacity
obsah příslibu
realizace
projekt

2019 po ukončení realizace projektu
Program MPSV,
projekt „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“

036/16R/2017 ze dne 07.06.2017
028/6Z/2017 ze dne 26.06.2017
Cesta do Světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
chráněné bydlení
6 lůžek
Zařazení 6 lůžek do Základní sítě kraje po ukončení projektu.
2019
ITI ÚChA, výzva č. 11

017/22R/2017 ze dne 30.08.2017
023/7Z/2017 ze dne 11.09.2017
Fokus Labe z.ú.
sociálně terapeutické dílny
nová kapacita 1, skupinová 6
Zařazení kapacit poskytovatele Fokus Labe, z.ú.do Základní sítě kraje u nové sociální
služby v okamžité individuální kapacitě s místem poskytování v Děčíně ve výši 1 a 6
uživatelů ve skupinové kapacitě.
2019
ITI ÚChA, výzva č. 13,
projektu "Podpora rozšíření podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění
znevýhodněných osob ve Slunečnici"
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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
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

1

11

14

6

37

39

2

2

2

2

8

8

1

2

2

1

2

2

ORP Děčín celkem

1

11

14

6

37

39

2

2

2

2

8

8

1

2

2

1

2

2

Děčín

1

11

14

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

Pozn.: * Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje.

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
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

3

37

37

0

0

0

3

114

114

3

138

163

3

87

98

5

72

85

ORP Děčín celkem

3

37

37

0

0

0

3

114

114

3

138

163

3

87

98

5

72

85

Děčín

3

37

37

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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Vyhodnocení priorit na rok 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
v Děčíně, kde vznikla nová služba s kapacitou 13. 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

Cíl 2

Zvýšení kapacity služby domovy pro seniory

Nesplněno

Ke zvýšení kapacity služby domovy pro seniory nedošlo. 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.
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 zkvalitnění poskytované služby. Tato rekonstrukce je však zatím v počáteční
fázi a k její realizaci dříve než po roce 2018 pravděpodobně nedojde.
Cíl 3

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 v České Kamenici o 4 lůžka, 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

Cíl 2

Zvýšení kapacity služby chráněné bydlení

Zapojení klientů do rozhodovacích procesů o jejich životě

Nesplněno

Zapojení klientů do rozhodovacích procesů o jejich životě je považován za nesplněný, i přesto, že klienti všech
sociálních služeb mají stále lepší možnost zapojovat se do rozhodovacích procesů. Tento cíl je dlouhodobý
proces na státní, krajské i místní úrovni, což znemožňuje jeho splnění beze zbytku.

Cíl 3

Školení zaměstnanců zaměřené na transformaci a komunitní způsoby
poskytování sociálních služeb včetně všech ostatních forem dalšího vzdělávání

Splněno

Školení zaměstnanců zaměřené na transformaci a komunitní způsoby poskytování sociálních služeb včetně
všech ostatních forem dalšího vzdělávání se podařilo naplnit u všech poskytovatelů sociální služby Domov
pro osoby se zdravotním postižením.
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Priority na rok 2018

PRIORITA č. 1

Navýšení kapacity pobytových zařízení a terénních služeb pro seniory

Cíl 1

Zvýšení kapacity služby Domov se zvláštním režimem v Děčíně

Cíl 2

Zvýšení kapacity služby Domov pro seniory v Děčíně

Cíl 3

Stavební a prostorové úpravy budov se službami pro seniory v České Kamenici v souladu
s materiálně technickými standardy

Cíl 4

Zvýšení kapacity pečovatelské služby v Děčíně

PRIORITA č. 2

Pokračující humanizace a zapojení do procesu transformace pobytových zařízení
pro osoby se zdravotním postižením

Cíl 1

Zvýšení kapacity služby chráněné bydlení v Děčíně

Cíl 2

Zvýšení kapacity služby chráněné bydlení v České Kamenici

§ 39 - Osobní asistence
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

1

11

14

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

4

30

32

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

2

70

95

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

1

59

70

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Děčín

4

43

50

Česká Kamenice

1

29

35

Děčín
§ 40 - Pečovatelská služba

Děčín
§ 49 - Domovy pro seniory

Děčín
§ 50 - Domovy se zvláštním režimem

Děčín
§ 51 - Chráněné bydlení
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§ 39 – Osobní asistence
Osobní asistence je dostupná pro seniory a osoby se zdravotním postižením od 6 let věku ve městě Děčín,
v okrajových obcích a na Českokamenicku ji využívají rodiny, ve kterých žijí osoby z cílové skupiny. V mnoha
případech mají občané vlastní zdroje, nahrazující osobní asistenci nebo je využívána pečovatelská služba
a domácí komplexní péče. Služba v současné době dostatečně pokrývá poptávku v Děčíně, ale v případě
zvýšeného zájmu je poskytovatel schopen reagovat a navýšit individuální okamžitou kapacitu.

§ 40 – Pečovatelská služba
Jedná se o sociální službu, kterou poskytují subjekty ze všech měst regionu, ale i některé menší obce, kdy obec
zaměstnává v rámci všestranné péče o občany pracovníka, který zajišťuje zejména dovoz obědů a domácí
výpomoc (Těchlovice, Dobkovice). Cílovou skupinou jsou v naprosté většině senioři. Města Děčín a Jílové mají
v majetku domy, ve kterých je provozována pečovatelská služba v ambulantní i terénní formě. Terénní forma
je provozována v nejbližším okolí všech obcí v přirozeném domácím prostředí klientů. Menší obce zřizují
tzv. „Domy s pečovatelskou službou“, ale v podstatě jde spíše o podporované sociální bydlení (Janov, Růžová).
V některých obcích je zajištěn místní samosprávou dovoz teplých jídel, který se stává v poslední době
komerční záležitostí a je doplňkovou službou subjektů, nabízejících vaření pro veřejnost. Stejnou aktivitu
pro obyvatele obce je poskytována v Kytlicích.
Služba je velmi dobře dostupná zejména ve městech a větších obcích, v okrajových částech regionu je službou
známou, ale méně využívanou vzhledem k sociálním aktivitám obcí, sousedské a rodinné výpomoci. Vzhledem
ke snížení kapacity osobní asistence a odlehčovací služby, existuje předpoklad zvýšeného zájmu
o pečovatelskou službu.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Služba je dostupná jak ve městě Děčín, kde cílovými skupinami jsou osoby s mentálním postižením,
s kombinovaným postižením a duševním onemocněním se zaměřením zejména na zvýšení dovedností nutných
pro budoucí samostatné bydlení, tak i v České Kamenici, kde je služba poskytována osobám s chronickým
duševním onemocněním, osobám ohroženým závislostí nebo osobám závislým na návykových látkách. Služba
probíhá v přirozeném prostředí ve vlastních nebo nájemních bytech klientů. Službu využívají i lidé přicházející
z rodin, které již nejsou schopny nadále svému členovi rodiny poskytovat podporu a dávají přednost této
komunitní službě před jinou pobytovou službou.
Sociální služba je v současné době stabilizována a jeví se jako dostatečně zajištěná. Předpokládá se, že
poptávka po službě bude v budoucnu větší s ohledem na probíhající transformaci ústavních pobytových služeb
v kraji a v souvislosti s chystanou transformací psychiatrických léčeben. Na toto bude nutné reagovat zvýšením
kapacity.
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§ 44 – Odlehčovací služby (terénní a ambulantní)
V regionu je poskytována kromě pobytové i terénní a ambulantní forma odlehčovací služby. Terénní
i ambulantní forma služby je dobře dostupná v samotném městě Děčín a jeho okolí, přesto není příliš
využívána. Na Českokamenicku není víceméně dostupná. Důvodem malého využívání služby je s největší
pravděpodobností špatná informovanost o smyslu služby a o možnostech jejího využití. Cílovou skupinou jsou
zejména osoby se zdravotním postižením a senioři.

§ 44 – Odlehčovací služby (pobytové)
V regionu je poskytována pobytová forma služby, která je dobře dostupná v Děčíně. V současné době dochází
ke snížení optimální kapacity této služby, aby byla nabídka s poptávkou v co nejlepší shodě.
Na Českokamenicku není víceméně tato služba dostupná pro nezájem jak ze strany poskytovatelů, tak
i případných zájemců o službu. Důvodem je pravděpodobně malá informovanost o smyslu služby a možnostech
jejího využití. Cílovou skupinou služby jsou zejména osoby se zdravotním postižením a senioři. Do jisté míry je
u jednoho z poskytovatelů v rámci komplexní péče suplována hospicová péče.

§ 45 – Centra denních služeb
V regionu je provozováno zařízení, které nabízí přímou obslužnou péči (případně ambulantní péči) o seniory,
zejména o seniory s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerovou chorobou aj. poruchami kognitivních
funkcí). Služba dostatečně pokrývá poptávku v Děčíně.
Na Českokamenicku tato služba není příliš známa ani provozována, důvodem je poměrně malá aktivita
poskytovatele a neinformovanost širší veřejnosti. Důvodem mohou být také různé „kluby seniorů“ v okolních
městech a obcích, které nabízejí volnočasové aktivity. Menší obce a vzdálenější lokality jsou pokryty spíše
„sousedskou“ komunitou s aktivitami „na míru“ pro místní obyvatele.

§ 46 – Denní stacionáře
Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s mentálním postižením.
Poskytovatel podporuje zejména rozvoj schopností uživatelů vést běžný způsob života, včetně podpory jejich
nezávislosti v rozhodování o osobních záležitostech. Stacionář umožňuje klientům trávit čas aktivním
způsobem dle jejich individuálních potřeb v době, kdy se jim jejich blízcí nemohou věnovat. Tuto službu
využívají kromě občanů Děčína i občané okolních obcí a měst, přičemž poptávka v poslední době stagnuje.
Služba dostatečně pokrývá poptávku v regionu. Denní kapacita zařízení je 10 klientů.

§ 47 – Týdenní stacionáře
V minulosti byla tato služba poskytována, ale pro nezájem ze strany klientů byla zrušena. Tuto službu
v současnosti neposkytuje žádný subjekt v regionu, za poslední dobu nebyl projeven žádný zájem ze strany
veřejnosti. V rámci komunitních plánů měst Děčín a Česká Kamenice není tato služba zahrnuta v cílech
a opatřeních pro nejbližší období.
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§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
V regionu je služba poskytována ve čtyřech zařízeních, přičemž dvě vykazují minimální počet žadatelů
o umístění. Jeden z poskytovatelů přijímá přednostně zájemce z hlavního města Prahy. Všichni poskytovatelé
procházejí humanizací této pobytové služby v různém rozsahu a v různých formách. Všichni poskytovatelé
posunují své klienty do komunitních typů služeb, přičemž zájem o umístění do zařízení ze strany veřejnosti je
neměnný, kapacita se proto nesnižuje. Poskytovatelé spolupracují s obcemi a městy v opatrovnických
záležitostech. Všichni poskytovatelé nabízejí standardní fakultativní služby, jako např. doprava klientů
služebním vozidlem v rámci města i mimo něj.

§ 49 – Domovy pro seniory
Služba je v regionu poskytována v Děčíně, v České Kamenici a v Kytlicích, kde přednostně přijímají klienty
z Hlavního města Prahy. Domov pro seniory v Děčíně byl nově zrekonstruován, což má vliv na zkvalitnění péče,
nikoliv však na zvýšení kapacity. Objekt v České Kamenici svým charakterem a původním určením již
nevyhovuje současným nárokům na kvalitu poskytování sociální služby, což je v současné době nejpalčivějším
problémem českokamenického regionu. Cílovou skupinou jsou senioři od 65 let věku (v České Kamenici
od 62 let). Službu v jednotlivých městech využívají v drtivé většině občané obou těchto velkých měst, v malém
počtu i z okolních obcí. V evidenci poskytovatelů jsou v současné době vedeny desítky žadatelů o službu, což
znamená i do budoucna neklesající zájem a poptávku po tomto typu rezidenční péče. Navýšení kapacity této
služby je jednou z priorit, která v dlouhodobějším horizontu nebude zcela uspokojena vzhledem
k vzrůstajícímu počtu žadatelů, je plánováno významné navýšení kapacity poté, kdy bude rekonstruován
objekt v Děčíně – Křešicích.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
Tato služba je provozována ve městech Děčín a Česká Kamenice. V Děčíně jsou v současné době dva
poskytovatelé. Služba je určena pro osoby od 65 let věku, pro osoby s různými typy demencí včetně
Alzheimerovy choroby. Obě zařízení evidují desítky žadatelů. Dlouhodobě neuspokojená poptávka po této
službě nebude v budoucnu vyřešena ani rekonstrukcí budovy v majetku města. Počet žadatelů o tuto službu
dlouhodobě neklesá. V České Kamenici jsou cílovou skupinou muži, ženy nad 45 let osobám s chronickým
duševním onemocněním, osoby ohrožené závislostí nebo osoby závislé na návykových látkách. Služba není
určena osobám imobilním a pro osoby s Alzheimerovou demencí. Jsou zde poskytovány i fakultativní služby,
např. nákupy a doprovody klientů. V současné době má zařízení desítky aktuálních žádostí, což mnohonásobně
převyšuje možnosti poskytovatele. Přijímáni jsou zejména žadatelé, u kterých je předpokládána schopnost
v budoucnu přejít do návazných komunitních služeb jako je chráněné bydlení nebo podpora samostatného
bydlení.
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§ 51 – Chráněné bydlení
Služba je poskytována v obou velkých městech regionu, přičemž klienty chráněného bydlení jsou buď bývalí
klienti domova pro osoby se zdravotním postižením, kteří jsou schopni žít v komunitním typu bydlení, nebo je
služba poskytována klientům přicházejícím přímo z domácího prostředí. Zvyšuje se kapacita chráněného
bydlení, ale v domovech pro osoby se zdravotním postižením zatím počet lůžek neklesá. Do budoucna se dá
předpokládat nárůst chráněných bytů na úkor míst v domovech pro osoby se zdravotním postižením, popř.
i v domovech se zvláštním režimem, což je v souladu s optimalizací sítě sociálních služeb a s národní strategií
transformace a deinstitucionalizace pobytových služeb. Jde však o proces dlouhodobější v horizontu více než
jednoho roku. Uživateli služby jsou také bývalí obyvatelé Domova se zvláštním režimem v České Kamenici,
kteří mají dostatečné schopnosti pro bydlení ve vlastní domácnosti. Poskytovatel z České Kamenice má byty
i v Děčíně a mimo náš region v Ústí nad Labem. Některé subjekty plánují navýšení kapacity v následujících
letech z důvodu zvyšující se poptávky po této službě komunitního typu a z důvodu plánované transformace
domova se zvláštním režimem v České Kamenici.
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4.1.2 Oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství regionu Děčínsko

SWOT analýza
silné stránky













stávající fungující základna sociálních služeb
schopnost psát kvalitní projekty
široké spektrum adiktologických služeb
dobrá informovanost poskytovatelů díky
komunitnímu plánování
dobrá spolupráce poskytovatelů s Úřadem práce
v Děčíně
existence znalců – poradců pro dluhovou
problematiku
vysoký potenciál lidských zdrojů v sociálních službách
spolupráce služeb pro osoby s mentálním postižením
a duševním onemocněním
město Děčín vypisuje dotační řízení k financování
sociálních služeb
funguje komunitní plánování
služby nefungují konkurenčně a spolupracují
ochota ke vzdělávání ze strany poskytovatelů

slabé stránky













chybějící návaznost na sociální služby (startovací
byty, chybějící sociální bydlení)
nedostatečná kapacita odborného poradenství
v oblasti rodinného (vztahového) poradenství
chybějící azylový dům nebo noclehárna pro ženy
bez dětí
chybějící terénní programy pro osoby bez přístřeší
obtížné personální zajištění sociálních služeb
kvalifikovanými pracovníky
nedostatečný foundraising poskytovatelů sociálních
služeb
nekoncepčnost rozdělování finančních prostředků –
MPSV, krajský úřad, Město Děčín
nedostatek psychiatrů a psychologů
vysoká fluktuace zaměstnanců
existují i nekvalitní organizace
malá spoluúčast na případových konferencích
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
chybějící kapacita služeb sociální rehabilitace
a sociálně terapeutických dílen

příležitosti















dotační období ESF
provázanost a spolupráce magistrátu města
a neziskových organizací
zjednodušení legislativy
nákup sociálních služeb v rámci individuální projektů
větší podpora politiků
zvýšení prestiže sociální práce
nastavení kritérií pro měření kvality a efektivity
poskytovaných služeb
transformace psychiatrické péče
eliminace nefunkčních služeb a s tím související vyšší
podpora „zdravých“ služeb
spolupráce
s poskytovateli
sociálních
služeb
v Německu
efektivnější prezentace poskytovatelů sociálních
služeb prostřednictvím města
spolupráce s akademickou půdou
pořádání veletrhu sociálních služeb Děčínska
prezentace na stávajících zavedených akcích města

rizika













nedostatečné financování sociálních služeb
vysoká administrativa a její nenávaznost
krátkodobé financování
extrémně přísná legislativa pro poskytovatele
sociálních služeb
příliv sociálně slabých obyvatel
komplikovaná administrace projektů ESF
zneužívání sociální podpory i sociálních služeb, velké
množství osob, které nechtějí pracovat
nízká prestiž oboru - sociální služby
odliv perspektivních obyvatel
nízká finanční podpora ze strany Magistrátu města
Děčína
neetičnost komerčních služeb, např. protidluhových
poradců
stálé změny legislativy

Zpracovala pracovní skupina pod vedením Mgr. Lenky Plickové.
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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
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

9

16

61

18

1

2

0

2

0

0

0

0

2

2

26

4

3

6

84

6

1

2

12

3

ORP Děčín celkem

9

16

61

18

1

2

0

2

0

0

0

0

2

2

26

4

3

6

84

6

1

2

12

3

Děčín

9

16

61

18**

1

2

0

2

1

1

16

3

3

6*

84

6

1

2

12

2

1

1

10

1
0

0

0

1

Česká Kamenice
Místo poskytování neurčeno
Pozn.:

* Kapacita 1 nezařazena do Základní sítě kraje.
** 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
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

1

2

0

2

0

0

0

2

ORP Děčín celkem

1

2

0

2

0

0

0

2

Děčín

1

2

0

2

0

0

0

2
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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
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

2

5

20

10

2

2

31

2

3

7

22

8

3

6

0

10

4

5

42

9

ORP Děčín celkem

2

5

20

10

2

2

31

2

3

7

22

8

3

6

0

10

4

5

42

9

Děčín

2

5

20

10

2

2*

31

2

2

2**

19

3

3

6

0

10

4

5

42

7

1

5

3

5
0

0

0

2

Česká Kamenice
Místo poskytování neurčeno
Pozn.: * Kapacita 1 nezařazena do Základní sítě kraje.
** 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
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

1

2

5

8

ORP Děčín celkem

1

2

5

8

Děčín

1

2

5

8

Region Děčínsko, oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018
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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 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

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
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Vyhodnocení priorit na rok 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

Splněno

Dvě organizace zaregistrovaly nové služby terénní programy pro cílovou skupinu osoby žijící v sociálně
vyloučených lokalitách. Obě nové služby budou zahajovat svůj provoz od ledna 2018 a obě plánují kapacitu 2.
První služba bude pracovat v největší vyloučené lokalitě města Děčín v Boleticích nad Labem a druhá pokryje
levobřežní lokality města Děčína.

Cíl 2

Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Děčíně 3

Splněno

Jeden z poskytovatelů od února 2018 otevírá novou službu NZDM s kapacitou 2 pro mládež ve věku 15–26 let.
Vzhledem k tomu, že se v Děčíně 3 nenašel objekt vhodný pro umístění tohoto typu služby, bude nová služba
umístěna v Děčíně 1, v těsné blízkosti Děčína 3, na místě s velmi dobrou dostupností.

Cíl 3

Vznik azylového domu nebo noclehárny pro ženy bez dětí v Děčíně

Nesplněno

V roce 2018 je plánována výstavba nového objektu noclehárny pro muže na pozemku současného Azylového
domu pro muže a matky s dětmi. Stavba má sloužit jako noclehárna pro 12 mužů. Tímto by se uvolnily prostory
přímo v azylovém domě pro ženy bez dětí. Projekt by měl být spolufinancován v rámci dotací ITI.

PRIORITA č. 2

Rozvoj služeb pro práci s rodinou

Navýšení kapacity odborného sociálního poradenství v oblasti rodinného
Nesplněno
a vztahového poradenství v Děčíně
Cíl nebyl naplněn. Dlouhodobě se nedaří rozšířit kapacitu u stávajících poskytovatelů, nový poskytovatel
neprojevil zájem
Cíl 1

Cíl 2

Navýšení kapacit sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v ORP Děčín

Nesplněno

Cíl nebyl naplněn. Dlouhodobě se nedaří rozšířit kapacitu u stávajících poskytovatelů, nový poskytovatel
neprojevil zájem
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Priority na rok 2018
PRIORITA č. 1

Rozvoj služeb pracujících s osobami ohroženými sociálním vyloučením
a osobami bez přístřeší

Cíl 1

Vznik azylového domu nebo noclehárny pro ženy bez dětí v Děčíně

Cíl 2

Vznik terénní služby pro osoby bez přístřeší v Děčíně

PRIORITA č. 2

Rozvoj služeb pro práci s rodinou

Cíl 1

Navýšení kapacity odborného sociálního poradenství v oblasti rodinného a vztahového
poradenství v Děčíně

Cíl 2

Navýšení kapacit sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v ORP Děčín

§ 37 - Odborné sociální poradenství

Děčín

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

10

16

18*

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

2

31

39

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

1

1

3

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

2

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

1

8

16

§ 57 - Azylové domy

Děčín
§ 61 - Nízkoprahová denní centra

Děčín
§ 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Děčín - Rozvojová síť kraje
§ 63 - Noclehárny

Děčín
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§ 64 - Služby následné péče (ambulantní)
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

1

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

5

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

2

5

10

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

2

2

3

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Děčín

3

6

10

Děčín - Rozvojová síť kraje

1

2

8

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Děčín

4

5

7

Místo poskytování neurčeno (ORP Děčín)

0

0

2

Místo poskytování neurčeno (ORP Děčín)
§ 64 - Služby následné péče (pobytové)

Místo poskytování neurčeno (ORP Děčín)
§ 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Děčín
§ 67 - Sociálně terapeutické dílny

Děčín
§ 69 - Terénní programy

§ 70 - Sociální rehabilitace
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství pro osoby v krizi, ohrožené sociálním vyloučením, ohrožené návykovými látkami,
užívající návykové látky, imigranty, osoby řešící vztahové problémy, problémy v manželství, výchovné
problémy s dětmi apod. je poskytováno v celém regionu pouze ve městě Děčíně. Nejvyšší převis poptávky
nad nabídkou je v rodinném poradenství, kde jsou velice dlouhé čekací doby. Dlouhodobě se nedaří rozšířit
kapacitu u stávajících poskytovatelů, nový poskytovatel neprojevil zájem.
Kapacita odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním nebo duševním postižením odpovídá
poptávce.

§ 57 – Azylové domy
Služba je poskytována pouze ve městě Děčíně, což je pro klienty poměrně vhodné umístění v souvislosti
s hledáním práce. Je poskytována cílovým skupinám: muži, matky/otcové s dětmi a mladí dospělí ve věku
18–30 let.
Z uvedeného je patrné, že v regionu naprosto chybí lůžka pro ženy starší 30 let bez dětí.
Kapacita pro matky s dětmi a otce s dětmi se aktuálně jeví jako optimální. Mírné navýšení by bylo vhodné
pro samotné muže.

§ 58 – Domy na půl cesty
V regionu Děčínsko není žádný poskytovatel této služby, ale zájemci mohou využít domy na půl cesty v jiných
regionech po celé ČR. V roce 2010 byl v Děčíně zřízen dům na půl cesty o kapacitě 6 lůžek. Tento byl v roce
2011 uzavřen z důvodu velice nízké obsazenosti. Kurátoři odboru sociálních věcí magistrátu města neustále
poukazovali a nadále poukazují, na absenci tohoto zařízení, ale po jeho zřízení bylo zjištěno, že přestože počet
osob, které opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní péče či osob po výkonu trestu, je vysoký, služby
domova využije minimum z nich. V našem regionu je v současné době nabízena služba azylový dům pro mladé
lidi od 18 do 30 let. V azylových domech jsou poskytovány obdobné služby jako v domech na půl cesty
a zároveň mohou být volná lůžka obsazována i jinými osobami bez přístřeší.

§ 59 – Kontaktní centra
Uživatelům návykových látek a jejich blízkým slouží v regionu jedno zařízení přímo v Děčíně. Zařízení
kombinuje dvě sociální služby – kontaktní centrum a terénní programy, přičemž se tým pracovníků částečně
prolíná. Klienti kontaktního centra mohou v jediném okamžiku využít možnosti výměny injekčního materiálu,
testování na HIV, HCV a HbsAq, drobného ošetření, poradenství, sprchování, praní a sušení osobních věcí,
potravinového servisu, vyhledávání práce na internetu apod. Aktuální kapacita je dlouhodobě optimální.

§ 60 – Krizová pomoc
Službu v regionu Děčínsko neposkytuje žádná organizace. Klienti mohou využít poskytovatele se sídlem
v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou, terénní i ambulantní formu služby. Pobytová služba je určena
pro jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí.
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§ 61 – Nízkoprahová denní centra
Tato služba je poskytována v regionu ve dvou největších městech – v Děčíně a České Kamenici. Kapacita
v České Kamenici je plně využívána především v zimních měsících. Terénní forma služby však v regionu chybí,
a to zejména v uvedených městech. Vzhledem k faktu, že velká část osob bez přístřeší trpí psychickým
onemocněním, které jim znesnadňuje kontakt se společností, sami pomoc nevyhledávají a je tak nutná pomoc
terénních pracovníků, kteří s nimi pracují v jejich přirozeném prostředí.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Služby jsou v regionu poskytovány pouze ve městě Děčíně. Pracují s dětmi a mládeží ve věku 6–26 let
ze sociálně vyloučených lokalit přímo v Děčíně Podmoklech a městské části Boletice nad Labem. Další služba
zahájí poskytování služby v roce 2018 a bude určena mládeži ve věku 15–26 let. Pouze jedna ze služeb má
zatím registrovánu i terénní formu poskytování.
V menších městech jsou nabízeny jiné aktivity, a to především díky klubům, které vznikají převážně při školách.

§ 63 – Noclehárny
Přímo v Děčíně je poskytována jediná služba v regionu a je určena dospělým mužům. Lůžka nejsou celoročně
plně využívána, ale v zimním období je kapacita nedostatečná. V regionu zcela chybí noclehárna pro ženy.
Situace je obdobná jako u azylových domů pro ženy. Je potřebné, aby v Děčíně vznikla služba pro ženy
bez dětí.

§ 64 – Služby následné péče
Služby následné péče jsou v regionu Děčínsko poskytovány přímo v Děčíně a pracují s osobami závislými
na návykových látkách. Kapacita pobytové služby pro osoby závislé na návykových látkách je dostačující.
U cílové skupiny osoby s chronickým duševním onemocněním je situace v regionu zcela odlišná. Zařízení
tohoto typu na Děčínsku zcela chybí. Klienti, kteří již nejsou indikováni pro zdravotnická zařízení, ale stále ještě
nejsou schopni samostatného života, se tak nemají kam uchýlit. Optimální kapacitu pobytových i ambulantních
služeb je třeba navýšit právě pro cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním.

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tato sociální služba je v regionu poskytována terénní a ambulantní formou, a to v Děčíně a přilehlých obcích.
Dle poptávky o službu a zároveň dle pracovníků OSPOD je současná kapacita nedostatečná. Rodin, které tuto
službu potřebují, je v regionu Děčínsko minimálně 2x tolik, než s kolika je aktuálně služba schopna pracovat.
Kapacitu služby výrazně ovlivňuje časová náročnost dojíždění do přilehlých obcí. Dlouhodobě se nedaří rozšířit
kapacitu u stávajících poskytovatelů, nový poskytovatel neprojevil zájem.
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§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Služba je v regionu poskytována ambulantní i terénní formou. Nabídka služeb v současnosti uspokojuje
poptávku.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány v Děčíně a České Kamenici. Dílna v České Kamenici je určena
pro uživatele domova se zvláštním režimem, chráněného bydlení i uživatele z domácího prostředí.
V rámci projektu krajského úřadu došlo u tohoto typu služeb v posledních letech k navýšení kapacity, ale i tato
je již zcela naplněna a služby jsou nuceny další zájemce odkazovat na region Ústecko, kam jsou někteří klienti
nuceni dojíždět, přestože je pro ně doprava velice obtížná. Ti, kteří takovou cestu z jakéhokoliv důvodu
nezvládají, jsou odkázáni na pořadník žadatelů.
Poptávka po službě se s ohledem na probíhající transformaci pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením a na rozvoj komunitních typů služeb péče – podpora samostatného bydlení a chráněné bydlení
bude stále zvyšovat. Dále je předpoklad, že s chystanou transformací psychiatrických nemocnic se bude
zvyšovat poptávka po službě ze strany osob s chronickým duševním onemocněním.
U této služby probíhá činnost zejména ve skupině.

§ 69 – Terénní programy
Terénní programy poskytují děčínské organizace, a to terénní program pro osoby ohrožené návykovými
látkami a pro osoby ze sociálně vyloučených lokalit. Adiktologické terénní programy fungují v Děčíně, České
Kamenici a v Benešově nad Ploučnicí a jejich kapacita je hraniční. Ostatní terénní programy jsou poskytovány
především v Děčíně, v sociálně vyloučených lokalitách. V regionu Děčínsko je vysoký počet osob žijících
ve vyloučených lokalitách. Jsou to většinou osoby, kterým nevyhovují ambulantní služby, proto je třeba
poskytovat jim potřebné služby přímo v místě jejich bydliště. Terénní práci provádí také oddělení sociální
práce a služeb Magistrátu města Děčín.

§ 70 – Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je poskytována v rámci regionu Děčínsko pouze ve městě Děčín. Je poskytována
ambulantní a terénní formou. U všech služeb poptávka vysoce převyšuje nabídku. Zároveň zde platí, stejně
jako u sociálně terapeutických dílen, že poptávka po službě se s ohledem na probíhající transformaci
pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a rozvoj komunitních služeb péče (podpora
samostatného bydlení a chráněné bydlení) stále zvyšuje. Je předpoklad, že s chystanou transformací
psychiatrických nemocnic se bude zvyšovat poptávka po službě ze strany osob s chronickým duševním
onemocněním.
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4.2

Region Chomutovsko

4.2.1 Oblast služeb sociální péče regionu Chomutovsko

SWOT analýza
silné stránky











široká síť služeb sociální péče
podpora služeb v komunitních plánech
široká nabídka možností pro zvyšování
a prohlubování kvalifikace odborných pracovníků
podpora nových přístupů v péči o seniory
zájem o služby ze strany osob odpovědných
za komunitní plány
návaznost služeb sociální péče
spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb,
ochota pomáhat si a sdílet zkušenosti
spolupráce se samosprávou a podpora zřizovatelů
ochota poskytovatelů aktivně přizpůsobit služby
potřebám občanů v regionu
spolupráce se školami, možnost praxe pro učně
i studenty

slabé stránky














příležitosti








podpora terénní práce s důrazem využívat institut
neformálních podpůrců (dobrovolníci apod.)
rozšiřování pečovatelské služby a osobní asistence
v malých obcích
rozšiřování nabídky služeb pro osoby s demencí
v terénu
podpora spolupráce mezi zdravotním a sociálním
resortem na úrovni komunitní péče
rozšiřování nabídky služeb sociální péče
s krátkodobými pobyty
využívání při práci se seniory a zdravotně postiženými
nové technologie
účinnější podpora laických pečovatelů o osoby žijící
v domácnostech
podpora vzniku a provozu pečovatelských a terénních
služeb se zaměřením na klienty v terminálním stádiu

nedostatek pobytových a ambulantních služeb
pro osoby s problémovým chováním, závislé
na alkoholu a jiných omamných látkách
nedostatek pobytových služeb pro osoby
se specifickými potřebami (poruchy osobnosti a jiné
poruchy) – věková struktura: dospělí a senioři
vysoká administrativní náročnost a zátěž
pro pracovníky v sociálních službách
nedostatek zájemců o práci v sociálních službách
nerovné podmínky pro klienty týkající se
poskytovatelů mezi registrovanými
a neregistrovanými službami
nedostatečná flexibilita služeb pro osoby po návratu
ze zdravotnických zařízení zpět do místa bydliště
nedostatečné financování zdravotní péče v sociálních
zařízeních
nedostatečná orientace obyvatel v nabídce služeb
nedostatečné kapacity míst v některých službách
narůstající náklady na klienty s infekčním
onemocněním (MRSA)

rizika








nedostatečný počet zájemců v sociálních službách
narůstající počet osob závislých na pomoci druhé
osoby
narůstající administrativa
narůstající počet občanů, kteří nebudou mít nárok
na výplatu důchodu
nedostatek sociálních bytů pro sociálně slabé seniory
a zdravotně postižené
narůstající náklady na poskytování pobytových služeb
zvýšení předpokladu výskytu pracovní neschopnosti
u personálu, který pracuje s infekčními klienty

Zpracovala pracovní skupina pod vedením Mgr. Evy Šulcové.
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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
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

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
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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
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

3

38

48

0

0

0

7

398

399

6

574

574

4

207

233

3

57

85

ORP Chomutov celkem

1

30

35

0

0

0

2

117

118

2

260

260

2

80

96

0

0

28

Chomutov

0

0

5

1

29

30

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

3

57

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

1

10

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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Vyhodnocení priorit na rok 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.
Částečně
splněno
V Chomutově došlo od 01.04.2017 k registraci nové pečovatelské služby s okamžitou kapacitou 2. Služba
poskytovala službu bez zařazení do Základní sítě kraje. V ORP Kadaň nesplněno z kapacitních důvodů.
Cíl 2

Navýšení kapacit pečovatelské služby v ORP Chomutov a v ORP Kadaň

Priority na rok 2018

PRIORITA

Zajistit péči o narůstající počet osob závislých na pomoci druhé osoby v jejich původním
prostředí

Cíl 1

Navýšení kapacit služeb osobní asistence ORP Chomutov

Cíl 2

Navýšení kapacit pečovatelské služby v ORP Chomutov

Cíl 3

Navýšení kapacit pečovatelské služby v ORP Kadaň

§ 39 - Osobní asistence
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Jirkov

1

4

5

Místo poskytování neurčeno (ORP Chomutov)

0

0

2

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Chomutov

4

16

17

Místo poskytování neurčeno (ORP Chomutov)

0

0

4

Kadaň

1

10

12

Místo poskytování neurčeno (ORP Kadaň)

0

0

3

§ 40 - Pečovatelská služba
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§ 43 - Podpora samostatného bydlení
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Chomutov

0

0

5

Kadaň

0

0

5

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

4

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Chomutov

0

0

5

Místo poskytování neurčeno (ORP Kadaň)

0

0

5

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

1

29

30

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Místo poskytování neurčeno (ORP Chomutov)

0

0

16

Místo poskytování neurčeno (ORP Kadaň)

0

0

10

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Chomutov

0

0

5

Jirkov

0

0

5

Místo poskytování neurčeno (ORP Chomutov)

0

0

18

§ 44 - Odlehčovací služby (ambulantní a terénní forma)

Místo poskytování neurčeno (ORP Kadaň)
§ 44 - Odlehčovací služby (pobytová forma)

§ 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Chomutov
§ 50 - Domovy se zvláštním režimem

§ 51 - Chráněné bydlení

U služby chráněné bydlení je optimální individuální okamžitá kapacita na rok 2018 ve výši 18 lůžek v místě
poskytování neurčeno (ORP Chomutov) plánována k navýšení chráněného bydlení komunitního typu o 12 lůžek
a o 6 lůžek v chráněných bytech v souvislosti se schválenou Strategií reformy psychiatrické péče a péče
o duševní zdraví v Ústeckém kraji.
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§ 39 – Osobní asistence
Osobní asistenci poskytují na území Chomutovska dva poskytovatelé se sídlem v Chomutově a Jirkově.
Od zavedení této služby do praxe mají poskytovatelé v regionu Chomutovska prakticky ustálenou klientelu
složenou z dlouhodobých uživatelů bydlících spíše ve městech. Na venkově je tato služba méně dostupná,
často bývá nahrazována sousedskou výpomocí, která není dostatečná.
V současné době není stávající kapacita dostatečná ve městě Chomutově a v obcích nižšího stupně.
V případě snižování kapacity pobytových služeb pro seniory bude třeba rovnoměrně navyšovat kapacity
terénních služeb i osobní asistence.

§ 40 – Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je zajišťována na území měst Chomutov, Jirkov, Kadaň a Klášterec nad Ohří. Nedostatek
sociálních služeb mají většinou malé obce s nízkým počtem obyvatel, na jejichž území nejsou registrovaní
poskytovatelé. V menších obcích je tento nedostatek kompenzován neformální sousedskou výpomocí.
Stoupá počet zájemců o pečovatelskou službu, z čehož vyplývá potřeba navyšovat. Důvodem je vyšší dožití
populace a narůstající počet seniorů.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
V současné době není služba na Chomutovsku poskytována. V regionu je u některých uživatelů nahrazena
jinými terénními službami sociální péče (osobní asistence, pečovatelská služba). V současné době není
o touto službu zájem.

§ 44 – Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou poskytovány na území měst Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří a Chomutov. Terénní
formu služby provozuje v Chomutově jeden poskytovatel a pobytová forma je poskytována v Jirkově, Kadani
a Klášterci nad Ohří.
V případě restrukturalizace kapacit pobytových služeb v regionu Chomutovska lze oprávněně předpokládat,
že vznikne poptávka po terénních sociálních službách a spolu s vyšším počtem rodin pečujících o osobu
blízkou naroste poptávka po možnosti využívat krátkodobé pobyty na odlehčovacích službách.

§ 45 – Centra denních služeb
V současné době není služba centra denních služeb v regionu Chomutovska poskytována, u některých
uživatelů v regionu může být pokrývána jinými druhy služeb s podobným rozsahem základních činností.
V regionu není zaznamenána poptávka po této službě. Z komunitních plánů měst zatím nevyplývá potřeba
tuto službu zavádět.
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§ 46 – Denní stacionáře
Na území Chomutovska jsou registrovány dva denní stacionáře na území města Chomutova.
V Chomutově je zařízení poskytující služby denního stacionáře se zaměřením na dvě cílové skupiny. Cílovou
skupinou ve věkové hranici 1–8 let jsou osoby s tělesným postižením. Cílovou skupinou ve věkové hranici
17 let a výše jsou osoby s mentálním postižením, u nichž se může vyskytovat i jiné zdravotní postižení.
Kapacita na území Chomutova je vyhovující i pro spádovou oblast. Z komunitních plánů ostatních měst
v regionu nevyplývá potřeba službu zřizovat.

§ 47 – Týdenní stacionáře
V současné době není služba na Chomutovsku poskytována ani poptávána, není evidován ani žádný
neuspokojený zájemce o službu. Služba je poskytována v regionu Mostecka, dojezdová vzdálenost
pro potencionální zájemce není velká a nepředstavuje překážku. Z komunitních plánů měst nevyplývá
potřeba tyto služby zavádět.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Na území Chomutovska je služba poskytována v sedmi domovech pro osoby se zdravotním postižením.
Služby jsou zajišťovány na území měst a obcí Chomutov, Jirkov, Kadaň, Kovářská, Mašťov a Vejprty. Cílovou
skupinou jsou v regionu děti, dospělí i senioři se zdravotním, mentálním i kombinovaným postižením. Klesá
zájem o umísťování dětí a dospělých s mentálním postižením do ústavní péče. Naopak narůstá potřeba
služeb pro dospělé osoby a seniory se specifickými diagnózami (např. Parkinsonova choroba, Roztroušená
mozkomíšní skleróza). Současná kapacita služby pro děti a dospělé s mentálním postižením bude
do budoucna převyšovat poptávku, služby pro dospělé osoby a seniory se specifickými diagnózami chybí již
v současné době. V návaznosti na rozšiřování služeb chráněného bydlení bude vhodné postupně snižovat
počty míst pro děti a dospělé klienty s mentálním postižením.

§ 49 – Domovy pro seniory
Na území Chomutovska jsou v současné době poskytovány služby v šesti domovech pro seniory na území
měst: Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Mašťov a Vejprty.
Region Chomutovska se liší od ostatních demografickým vývojem obyvatelstva a vyznačuje se specifickým
složením obyvatelstva. Města Jirkov, Chomutov a Vejprty patří k městům s nejvyšším věkovým průměrem
obyvatel, což se výrazně projevuje i v počtech neuspokojených zájemců o službu. Současná klientela domovů
pro seniory zahrnuje i klienty s různými stupni demence, kteří dříve či později budou potřebovat zajistit jiné
podmínky a prostředí vhodné pro péči. Současná kapacita domovů pro seniory je optimální.
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§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
Na území Chomutovska je služba poskytována na území měst a obcí Chomutov, Jirkov, Mašťov a Vejprty.
Současná kapacita lůžek je nedostačující, nepokrývá aktuální potřebu zájemců o službu, a to převážně u osob
s problémovým chováním a psychiatrickými diagnózami. Tato skutečnost vyplývá z údajů o počtech zájemců
vedených v evidencích čekatelů. V poslední době dochází k prodlužování věku obyvatel i v regionu
Chomutovska. V návaznosti na zvyšující se věkovou hranici obyvatel dochází k nárůstu onemocnění, která
s sebou přinášejí funkční omezení spojená se ztrátou poznávacích schopností. Tyto schopnosti se u všech
cílových skupin domovů se zvláštním režimem výrazně snižují. Navýšení kapacit je nutné i ve prospěch lůžek
určených osobám závislým na návykových látkách a osobám s chronickým duševním onemocněním, kteří
vyžadují odlišné přístupy při poskytování péče. V ORP Chomutov i Kadaň není současná kapacita dostačující.

§ 51 – Chráněné bydlení
Na území Chomutovska je poskytována služba na území města Kadaň a Vejprty skupinovou formou.
V návaznosti na transformaci narůstá potřeba volných míst v této službě. Mimo tuto potřebu je plánováno
navýšení kapacit celkem o 18 lůžek, z toho pro chráněné bydlení komunitního typu o 12 lůžek a o 6 lůžek
v chráněných bytech, v souvislosti se schválenou Strategií reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví
v Ústeckém kraji. Komunitní plány měst Chomutova, Jirkova, Kadaně i Klášterce počítají s potřebou podpory
rozvoje služeb CHB v návaznosti na snižování kapacit v domovech pro osoby se zdravotním postižením.
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4.2.2 Oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství regionu Chomutovsko
SWOT analýza
silné stránky
















existence azylových domů v regionu Chomutovsko
existence sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi ve Vejprtech, Kadani, Chomutově, Jirkově
a Klášterci nad Ohří
existence
terénních
programů
v regionu
Chomutovsko - s cílovými skupinami uživatelé drog,
osoby ohrožené sociálním vyloučením, rodiny,
etnické a národnostní menšiny, osoby bez přístřeší
existence nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
v regionu Chomutovsko
existence funkční sítě poraden - odborné sociální
poradenství
v Chomutově,
Jirkově,
Kadani,
Vejprtech, Klášterci nad Ohří terénní formou
v ostatních oblastech regionu pro vybrané cílové
skupiny
existence kontaktního centra v Chomutově
a v Kadani
strategické, komunitní plánování měst v regionu –
z pohledu poskytování a rozvoje sociálních služeb,
spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
ve vybraných obcích
dobrá spolupráce mezi samosprávou a poskytovateli
služeb v regionu
existence sociálního podniku v Jirkově, Kadani
vznik komunitních služeb pro osoby s duševním
onemocněním v Chomutově
funkční systém prostupného bydlení v Jirkově
existence
dobrovolnického
centra
v Kadani
a v Chomutově

slabé stránky









příležitosti









příprava systému tzv. prostupného sociálního
bydlení pro osoby řešící problém s bydlením
v Chomutově, Kadani, Klášterci nad Ohří
provázanost strategických dokumentů kraje a obcí
v regionu
využití Evropských fondů při financování služeb
zřízení služba nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež v Jirkově
rozvoj spolupráce s Agenturou pro sociální
začleňování
rozvoj dobrovolnických center v regionu
rozvoj spolupráce s církvemi a náboženskými
společnostmi v regionu
rozvoj spolupráce s církvemi a náboženskými
společnostmi v regionu

nedostatek kvalifikovaného personálu na zajištění
sociálních služeb (nízká platová úroveň)
nekoncepční
financování
sociálních
služeb
a dlouhodobé podfinancování služeb
chybí služba nízkoprahové denní centrum pro osoby
bez přístřeší v Chomutově, Jirkově a Kadani
nedostatečná kapacita u služby azylové domy - cílová
skupina rodiny s dětmi v Chomutově
chybí služba noclehárna v Kadani pro ženy i muže,
v Chomutově pro ženy
nekoncepční
vstup
komerčních
subjektů
do sociálních služeb, zejména do služeb pro osoby
řešící problém s bydlením
nedostatečná dostupnost služeb na malých obcích
nedostatečná kapacita u služby odborné sociální
poradenství pro cílovou skupiny zadlužené osoby

rizika







nedostatek kvalifikovaného personálu na zajištění
sociálních služeb (nízká platová úroveň)
koncentrace osob z rizikových cílových skupin
v regionu
nekoncepční a nestabilní financování sociálních
služeb (riziko zániku služeb, pokles kvality
poskytovaných služeb)
absence víceletého financování sociálních služeb
(nízká jistota služeb)
udržitelnost služeb v návaznosti na vícezdrojové
financování (evropské fondy aj.)
nejistota právního prostředí při poskytování
sociálních služeb

Zpracovala pracovní skupina pod vedením Mgr. Filipa Ráži.
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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
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

13

16

5

19

2

7

20

7

0

0

0

0

1

4

20

6

9

20

195

24

0

0

0

0

ORP Chomutov celkem

6

9

5

9

1

4

10

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

8

84

12

0

0

0

0

Chomutov

5

7

5

7

1

4

10

4

3

6

60

7

Jirkov

1

2

0

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

0

0

0

0

1

4

20

6

5

12

111

12

0

0

0

2

2

6

60

6

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
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

2

2

0

4

0

0

0

2

1

1

14

3

ORP Chomutov celkem

2

2

0

4

0

0

0

2

1

1

14

3

Chomutov

2

2

0

4

0

0

0

2

1

1

14

3
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kapacita
indiv.

skup.

optimální
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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
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

6

16

81

16

1

3

12

4

1

2

6

2

8

25

0

31

2

3

25

9

ORP Chomutov celkem

3

7

27

7

1

3

12

4

1

2

6

2

4

11

0

13

2

3

25

9

Chomutov

1

2

15

2

1

3

12

4

1

2

6

2

3

9**

0

10

2

3

25

9*

Jirkov

2

5

12

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

0

0

0

Místo poskytování neurčeno
Pozn.: * Kapacita 5 pro Centrum duševního zdraví.
** Jeden poskytovatel poskytuje službu v Jirkově a v přilehlých obcích.
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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
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

2

4

0

4

ORP Chomutov celkem

2

4

0

4

Chomutov

2

4

0

4
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počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018
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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 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

Region celkem

4

131

137

0

0

0

0

0

1

3

30

36

0

0

0

0

0

0

ORP Chomutov celkem

3

91

97

0

0

0

0

0

1

2

20

18

0

0

0

0

0

0

Chomutov

1

36

42

1

10

10

Jirkov

2

55

55

1

10*

8

1

10

18

0

0

0

0

0

0

0

0

8

1

10

10

Místo poskytování neurčeno
ORP Kadaň celkem

1

40

40

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Kadaň
Klášterec nad Ohří

1

40

40

Pozn. * Kapacita 2 nezařazena do Základní sítě kraje, nebyla definována potřebnost.
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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 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

Region celkem

0

0

10

1

4

4

0

0

4

ORP Chomutov celkem

0

0

10

1

4

4

0

0

4

Chomutov

0

0

10

1

4

4

0

0

4

počet
služeb
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počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018
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Vyhodnocení priorit na rok 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
Splněno
v Chomutově
K navýšení kapacit došlo zřízením nové služby v Chomutově s kapacitou 1. Tím došlo k naplnění poptávky
po uvedeném typu služby. K navýšení došlo u služeb pro cílovou skupinu osoby se závislostí a ohrožené
závislostí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, etnické menšiny, oběti
násilí z nenávisti a rodiny s dětmi.
Cíl 1

Navýšení kapacit stávajících služeb zajišťujících odborné sociální poradenství
Splněno
v ORP Kadaň
Začátkem roku 2017 došlo ke vzniku 2 nových poskytovatelů a k rozšíření kapacit o 2 u služeb v Klášterci
nad Ohří pro osoby zadlužené a osoby se závislostí a ohrožené závislostí, čímž byla saturována poptávka
pro uvedené cílové skupiny. Zbývající optimální kapacita je nastavena pro další cílové skupiny, ve vztahu k nimž
(např. osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, oběti domácího násilí, osoby vedoucí
rizikový způsob života, osoby bez přístřeší) nejsou momentálně města Kadaň a Klášterec nad Ohří dostatečně či
vůbec pokryta.
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 se překlápí do dalšího roku.
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 se překlápí do dalšího roku.
Cíl 4

Cíl 5

Navýšení kapacit nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Chomutově

Splněno

Od 01.01.2018 se podařilo navýšit kapacitu stávajícího NZDM pro potřeby v lokalitě, která nebyla dostatečně
zajištěna. Stávající služby tak naplňují v lokalitách, ve kterých mají místo poskytování potřeby cílové skupiny
dostačující měrou.
Cíl 6

Navýšení kapacit nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Kadani

Splněno

Na počátku roku 2017 došlo k otevření nové služby v Radonicích. 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
K navýšení kapacity mělo dojít prostřednictvím podávání žádostí na zajištění uvedeného druhu služby
v polovině roku 2017 prostřednictvím výzvy č. 52 OPZ (KPSVL). Projekt nebyl schválen a k plánovanému
navýšení personálního obsazení i kapacity služby tak nedošlo. V rámci plánování kapacit služby a projednání
reálné potřebnosti v obci došlo ke zrušení tohoto cíle.
Cíl 7
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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

Částečně
splněno
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. V tuto chvíli se již se pracuje na projektové
dokumentaci pro úpravu prostor po sociální poradně, která v prostorách sídlila do současnosti. Od června 2018
se plánuje v Chomutově rozšíření kapacity pro uvedenou cílovou skupinu a to v parametrech 2+2, 2+3 a 2+5
v nových prostorách.
Cíl 1

Zajištění azylového bydlení pro celé rodiny v ORP Chomutov

Cíl 2

Zřízení služby dům na půl cesty v Chomutově

Splněno

Byla zaregistrována nová služba v Chomutově s kapacitou 4 lůžka. Předpoklad zahájení realizace služby je
plánován na leden 2018. Projekt na realizaci služby byl podán. V tuto chvíli se čeká na schválení. Prostory
ve spolupráci s městem jsou zajištěny. Termín schválení projektu se předpokládá do konce měsíce října 2017.
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. Cíl se tímto překlápí
do dalšího období.

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 průběhu roku
poskytovatel ladil soulad mezi svým záměrem a strategickým plánem obce, ve které má být služba realizována.
Zároveň monitoroval zájem cílové skupiny o daný typ služby. S ohledem na to, že se ukázalo, že cílová skupina
v obci nemá o tento o tento druh služby zájem, poskytovatel od svého záměru upustil.
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Priority na rok 2018
PRIORITA č. 1

Optimalizace sítě terénních a ambulantních služeb, jejichž kapacita není v regionu
dostačující

Cíl 1

Zajištění služeb pro osoby bez přístřeší zřízením služby nízkoprahové denní centrum
v Chomutově

Cíl 2

Navýšení kapacit stávajících služeb zajišťujících odborné sociální poradenství zaměřené
na řešení dluhové problematiky v Chomutově

Cíl 3

Zajištění služeb pro osoby bez přístřeší zavedením služby nízkoprahové denní centrum
v Kadani

Cíl 4

Navýšení kapacit nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Jirkově

PRIORITA č. 2

Rozvoj pobytových preventivních služeb

Cíl 1

Zajištění azylového bydlení pro celé rodiny v ORP Chomutov

Cíl 2

Zřízení služby domy na půl cesty v Chomutově

§ 37 - Odborné sociální poradenství
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Kadaň

4

4

5

Klášterec nad Ohří

2

2

4

Chomutov - Rozvojová síť kraje

2

2

4

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

1

36

42

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Kadaň

0

0

2

Chomutov - Rozvojová síť kraje

0

0

2

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Jirkov

1

2

5

Chomutov - Rozvojová síť kraje

1

1

3

§ 57 - Azylové domy

Chomutov
§ 61 - Nízkoprahová denní centra

§ 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
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§ 63 – Noclehárny
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Jirkov

1

10

8

Kadaň

0

0

8

Chomutov - Rozvojová síť kraje

0

0

4

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

1

3

4

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Chomutov

3

9

10

Jirkov

1

2

3

Klášterec nad Ohří

1

2

6

Chomutov - Rozvojová síť kraje

1

2

5

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

2

3

9

§ 66 - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Chomutov
§ 69 - Terénní programy

§ 70 - Sociální rehabilitace (ambulantní a terénní forma)

Chomutov
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Jedná se o sociální službu, která je v regionu poskytována v celkem široké škále nabídky činností. Ve městech,
obcích na Chomutovsku je nabízeno odborné sociální poradenství ve formě poraden pro rodinu a mezilidské
vztahy, ve formě dluhového poradenství, ve formě poradenství pro pozůstalé, sociálně právní poradenství –
pomoc při sepisování návrhů k soudu, pomoc při vyřizování sociálních dávek, pomoc při řešení problémů
spojených se závislostmi atp., dále například nabízí činnosti směřující k cílové skupině zdravotně postižených
osob. K cílovým skupinám patří osoby v krizi, oběti domácího násilí, osoby ohrožené sociálním vyloučením,
osoby se zdravotním postižením, osoby se závislostmi, oběti násilí z nenávisti atd. K rozdělení kapacity
na ambulantní a terénní dochází u typů činností v rámci odborného sociálního poradenství, které někteří
poskytovatelé nabízí i v terénu, konkrétně například u cílové skupiny zdravotně postižených nebo dluhového
poradenství. Zejména dluhové poradenství je nabízeno také v sociálně vyloučených lokalitách v regionu. V roce
2017 se podařilo rozšířit kapacitu některých služeb v regionu či navýšit kapacitu služeb stávajících. V dalším
roce je potřeba v Chomutově navýšit zejména kapacitu služeb poskytujících poradenství v dluhové
problematice. Kapacita ve vztahu k ostatním cílovým skupinám je v ORP Chomutov v současně době naplněna
dostatečně. V ORP Kadaň je potřeba zasíťovat region službami, které se zaměří na práci s cílovými skupinami,
jejichž poptávka není v současné době naplněna či je naplněna nedostatečně, jedná se např. o osoby sociálně
vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, oběti domácího násilí, osoby vedoucí rizikový způsob života,
osoby bez přístřeší.

§ 57 – Azylové domy
Azylové bydlení realizují v regionu poskytovatelé z řad jak příspěvkových organizací měst, tak neziskové
organizace. Cílovou skupinou azylových domů na Chomutovsku jsou muži, ženy, matky s dětmi, rodiny. V roce
2017 se podařilo navýšit kapacitu v regionu zřízením azylového domu v Jirkově. Přetrvávajícím problémem je
nedostatečná kapacita azylových domů pro rodiny s dětmi. V Chomutově se plánuje v následujícím roce
rozšíření kapacity pro uvedenou cílovou skupinu a to v parametrech 2+2, 2+3 a 2+5 v nových prostorách.

§ 58 – Domy na půl cesty
Dlouhodobé aktivity vedoucí ke zřízení tohoto typu služby v regionu bylo v roce 2017 dosaženo. Město
Chomutov společně s vybraným poskytovatelem vytipovalo dvě bytové jednotky pro zřízení této služby.
Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování byl podán projekt na financování této služby v rámci
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Služba je v současné době zařazena do Rozvojové
sítě kraje s kapacitou 4 pro osoby ve věku 18 – 26 let, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro osoby opouštějící výkon odnětí trestu svobody.

§ 59 – Kontaktní centra
Cílovou skupinou jsou osoby závislé na návykových látkách. K doplňkové nabídce těchto služeb patří zejména
poradenství pro rodiny uživatelů drog.
Kapacita služby pokrývá poptávku klientů. Je zřejmé, na základě poznatků z realizace terénních programů, že
dostupnost těchto služeb nedosáhne do všech oblastí regionu, nicméně řešením není navýšení stávající
kapacity, ale pokrytí regionu terénními programy.
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§ 60 – Krizová pomoc
V regionu Chomutovsko v současné době není poskytována služba krizová pomoc. Klienti mohou využít
poskytovatele s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou, terénní
i ambulantní formu služby. Pobytová služba je určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí.
Tato služba nebyla určena jako prioritní v komunitním plánování rozvoje sociálních služeb ve městech regionu.

§ 61 – Nízkoprahová denní centra
V regionu Chomutovsko je v současné době péče o osoby bez přístřeší zajišťována nedostatečně. Péče je
zajištěna převážně formou pomoci mimo rámec sociálních služeb, a to zejména v zimním období, například
teplá polévka pro lidi bez domova, oblečení ze sociálních šatníků od církevních organizací.
Kapacita tohoto typu služby rozhodně neodpovídá poptávce, nabídka není v regionu rovnoměrně rozložena.
V některých částech regionu tato služba výrazně chybí. Stávající služby jsou pro občany z jiných částí regionu
nedostupné. Sociální odbory měst na Chomutovsku v rámci terénní práce uvádějí vysoké počty osob
bez domova. Zřízení nízkoprahových center pro osoby bez domova patří mezi priority v rámci komunitních
plánů obcí v ORP Chomutov (Chomutov) i ORP Kadaň. Z tohoto důvodu patří zajištění péče o uvedené osoby
k jednomu z cílů.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Služba je na Chomutovsku poskytována cílové skupině od 6–26 let, každé zařízení má specificky definované
věkové rozmezí.
Tuto činnost doplňují v rámci jiných forem pomoci mateřská centra v regionu, dále pak téměř na všech školách
působí školní kluby. Městská policie v regionu, spíše ve větších městech, má své preventivní programy pro děti
a mládež.
V roce 2017 se podařilo navýšit kapacitu některých zařízení v oblastech, kde to bylo s ohledem na vysoký počet
osob z cílové skupiny žádoucí a to ve vybraných lokalitách v Chomutově a v Kadani, posílena byla také terénní
forma služeb a to v Kadani. V Klášterci došlo ke vzniku zcela nové služby. Dlouhodobě se jako nedostatečná
projevuje kapacita ve městě Jirkov, kde kapacita stávající služby neodpovídá poptávce. V návaznosti
na posílení služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je potřeba také pracovat s kapacitou
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, aby byla práce s rodinami kontinuální a komplexní.

§ 63 – Noclehárny
V regionu je služba poskytována v obcích Klášterec nad Ohří a Jirkov pro cílovou skupinu muži i ženy,
v Chomutově je stávající kapacita určena pouze pro muže. Na základě analýzy potřebnosti je nutné navýšit
kapacitu stávající služby a to pro ženy. Potřeba dále vyplývá z praxe pracovníků sociálních služeb ve zmiňované
oblasti a statistických dat o počtu osob bez domova. K zajištění komplexní péče je propojení se službou
nízkoprahové denní centrum nutností. Stejným příkladem je také Kadaň, kde v současné době není služba
noclehárna poskytována vůbec.
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§ 64 – Služby následné peče
V regionu Chomutovsko v současné době není poskytována služba následné péče. Tato služba nebyla určena
jako prioritní v komunitním plánování rozvoje sociálních služeb ve městech regionu.

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou realizovány v ORP Kadaň i ORP Chomutov ambulantní
i terénní formou s převažující aktivitou v sociálně vyloučených lokalitách. Provozovatelé služeb spolupracují
s oddělením sociálně-právní ochrany dětí v regionu. Sociálně aktivizační služby na Chomutovsku nabízí také
fakultativní činnosti jako například příprava dětí a mládeže pro další vzdělávání, individuální a skupinová práce
se školními skupinami spojená s prevencí rizikového chování, kariérové poradenství. V uplynulém roce se
podařilo naplnit optimální kapacitu služby ve městě Jirkov a tím došlo k dosažení optimálních kapacit v obou
ORP regionu Chomutovsko.

§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
V Chomutově jsou činnosti služby nabízeny cílové skupině osoby s chronickým onemocněním ve věku
od 19 let. Služba je nabízena v terénní formě. K nabízeným činnostem v rámci poskytování služby patří
například výuka na počítači, rukodělné – výtvarné práce, plavání apod. Změna kapacity a zavedení nové služby
pro další cílové skupiny není s ohledem na strategické dokumenty jednotlivých obcí potřeba.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Cílovou skupinou služby v regionu Chomutovsko jsou osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním
postižením ve věku od 16 let. Konkrétní aktivitou je provozování tvořivé dílny. Klienti služby v rámci podpory
pracovních návyků a dovedností pracují v kavárně.
Kapacita služby sociálně terapeutické dílny v regionu Chomutovsko se pracovní skupině jevila jako
nedostatečná a při jejím definování jsme vycházeli ze statistických údajů poskytovatelů služeb. Nicméně v roce
2017 se ukázalo, že cílová skupina nemá o daný druh sociální služby zájem a tak byla optimální kapacita v ORP
Kadaň anulována s tím, že stávající kapacita je pro celý region dostačující.
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§ 69 – Terénní programy
Služby v regionu Chomutovsko jsou poskytovány širokému spektru cílových skupin – osoby bez přístřeší, osoby
se závislostí, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, rodiny s dětmi, děti a mládež, osoby v krizi, etnické
menšiny atd. V regionu je poskytována také služba s nadregionální působností pro specifickou cílovou skupinu
osoby komerčně zneužívané.
Terénní programy v posledních třech letech zvýšily intenzitu působení zejména v sociálně vyloučených
lokalitách. Často jsou terénní programy provázány s jiným typem služeb, např. s kontaktními centry, azylovým
domem, odborným sociálním poradenstvím.
I přes široké spektrum poskytovatelů a služeb je v současné době kapacita nedostačující, jelikož není možné
stávající kapacitou uspokojit potřeby jednotlivých cílových skupin v celém regionu. Z tohoto důvodu je potřeba
navýšit kapacitu v ORP Kadaň a to v Klášterci nad Ohří, kde je kapacita terénních programů dlouhodobě
podhodnocena. V ORP Chomutov služby svou kapacitou dosahují téměř optimálních hodnot, nicméně
v Chomutově a v Jirkově je stále volná kapacita 1 a to pro cílovou skupinu osoby ohrožené sociálním
vyloučením či pro další cílové skupiny, u nichž nebudou služby schopny stávající kapacitou naplnit poptávku.

§ 70 – Sociální rehabilitace
Poskytování uvedené služby je zajišťováno v ORP Chomutov poskytovateli v návaznosti na vznik Centra
duševního zdraví v Chomutově. Služba je poskytována terénní a ambulantní formou pro cílovou skupinu osoby
s psychózami, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby se zdravotním postižením. Služby zajišťují
péči o osoby z celého regionu Chomutovsko a z tohoto důvodu je potřeba navýšit kapacitu z důvodu počtu
odmítnutých zájemců o službu, které poskytovatelé evidují. Kapacita bude průběžně navyšována v souvislosti
se schválenou Strategií reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji.
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4.3

Region Litoměřicko

4.3.1 Oblast služeb sociální péče regionu Litoměřicko

SWOT analýza
silné stránky










široká síť služeb sociálních péče a dostupnost služeb
sociální péče
návaznost služeb sociální péče
dostatečná kapacita pobytových služeb pro seniory
existence hospice Litoměřice
vysoký počet neziskových organizací
podpora vzdělávání poskytovatelů služeb krajem
zapojení poskytovatelů sociálních služeb do KPSVL obcí
III. typu
pozitivní přijímání služeb sociální péče většinou
veřejnosti
zapojení okresů do přípravy SPRSS ÚK

slabé stránky










absence služeb pro lidi s psychiatrickou diagnózou
(drogy, alkohol)
vyšší podíl nízkopříjmových rodin/klientů
(zadluženost)
financování stávajících služeb, vyrovnávací platba
nedostatek kvalifikovaných pracovníků
nerovnoměrné rozdělení financí do služeb
proces přiznávání příspěvku na péči
vysoká míra administrativy pro poskytovatele
služeb
chybí
zapojení
zdravotnických
pracovníků
do plánování
sociálních
služeb/nedostatečné
propojení mezi zdravotním a sociálním sektorem
absence KPSVL na území ORP

příležitosti







efektivnější přerozdělování financí
možnost víceletého financování pro služby z ESF
preference terénních služeb
zaměstnávání osob se zdravotním postižením
připravovaná novela Zákona o sociálních službách
vytvoření nového SPRSS ÚK

rizika









nestabilní legislativní prostředí
otázka financování z ESF
nedostatek financí uživatelů na úhradu služeb
zánik sociálních služeb
demotivace poskytovatelů (existenční nejistota)
připravovaná novela Zákona o sociálních službách
(zrušení typologie služeb)
snižování kvality služeb na úkor kvantity
zvyšování administrativní zátěže

Zpracovala pracovní skupina pod vedením Ing. Jindřicha Vinklera.
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V návaznosti na Metodiku zajištění sítě (bod č. XII) o vydávání souhlasného stanoviska kraje
subjektům k podávaným projektům v rámci Evropského sociálního fondu apod. budou od roku 2017
v plánu uvedeny tzv. přísliby, které byly na základě žádostí poskytovatelů projednány s odborem
sociálních věcí a předloženy orgánům kraje ke schválení. Schválení příslibu zajistí poskytovatelům
po ukončení realizace investičního projektu zařazení nově vzniklých nebo navýšených kapacit
do Základní sítě kraje, nebudou-li tomu bránit legislativní podmínky.

č. usnesení, datum konání

018/8Z/2017 ze dne 23.10.2017

poskytovatel

Město Hoštka

druh sociální služby

denní stacionář

kapacity
obsah příslibu
realizace

projekt

okamžitá individuální kapacita 1, skupinová kapacita 5
Zřízení denního stacionáře v rámci Polyfunkčního komunitního centra
v Hoštce.
2019
IROP, výzva č. 74, projekt “Polyfunkční komunitní centrum v Hoštce“
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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
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

1

1

1

15

61

61

1

3

3

3

8

8

2

9

9

5

10

10

ORP Litoměřice celkem

1

1

1

8

27

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

1

3

3

3

12

12

0

0

0

1

1

1

Čížkovice

1

1

1

Lovosice

2

11

11

1

1

1

4

20

20

1

2

2

Roudnice nad Labem

3

19

19

1

2

2

Straškov–Vodochody

1

1*

1

Litoměřice

ORP Lovosice celkem

ORP Roudnice n/L. celkem

1

0

0

1

0

0

1

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:. * Kapacity nezařazeny 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
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

3

42

42

1

4

4

6

322

322

7

470

499

6

455

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*

20

1

105*

40

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

0

0

20

2

64

64

2

182

182

Krabčice

1

28

28

1

86

86

Roudnice nad Labem

1

36

36

1

96

96

0

0

10

Místo poskytování neurčeno

0

0

Pozn:. * Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje. Z celkové registrované kapacity byla vydefinována potřebnost v regionu ve výši optimální individuální okamžité kapacity.
** Kapacita 2 nezařazena do Základní sítě kraje.
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Vyhodnocení priorit na rok 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 2017 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 2017 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 2017 k výstavbě či rekonstrukci zařízení pro tuto
cílovou skupinu klientů.
Cíl 3

Priority na rok 2018
PRIORITA

Zřízení služby pro klienty s psychiatrickou diagnózou

Cíl 1

Zřízení zařízení pro klienty s psychiatrickou diagnózou v ORP Litoměřice

Cíl 2

Zřízení zařízení pro klienty s psychiatrickou diagnózou v ORP Lovosice

Cíl 3

Zřízení zařízení pro klienty s psychiatrickou diagnózou v ORP Roudnice nad Labem

§ 50 - Domovy se zvláštním režimem
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Místo poskytování neurčeno (ORP Litoměřice)

0

0

18

Místo poskytování neurčeno (ORP Lovosice)

0

0

20

Místo poskytování neurčeno (ORP Roudnice n/L.)

0

0

10

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Litoměřice

2

55

61

Lovosice

1

18

22

§ 51 - Chráněné bydlení
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§ 39 – Osobní asistence
V rámci regionu Litoměřicko službu poskytuje pouze jeden subjekt. Osobní asistence byla na celém území
zajišťována alternativou jiných obdobných služeb, jako např. odlehčovací terénní službou či pečovatelskou
službou. Otázkou zůstává, zda se jedná o službu finančně nedostupnou klientům našeho regionu, nebo zda
tato služba je vnímána jako „nadstandardní“ k častěji využívané terénní pečovatelské službě anebo se tak děje
z jiných důvodů (svépomoc rodiny, svépomoc blízkých osob, neinformovanost apod.).

§ 40 – Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je v regionu zastoupena na celém území. Služba je poskytována buď samotnými městy
či obcemi, nebo neziskovými organizacemi. V roce 2017 bude tato služba rozšířena i pro oblast Chotiněves.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Podporu samostatného bydlení poskytuje pouze jeden poskytovatel v ORP Litoměřice, a to nezisková
organizace ve městě Terezín. Jedná se o terénní službu, která je poskytována v okruhu 10 km od Terezína,
ale je žádoucí rozšíření dojezdové vzdálenosti až do 30 km, a to zejména do oblasti Roudnicka, Úštěcka
a Ústecka. Služba je poskytována přímo v bytech uživatelů (v bytech ve vlastnictví či v pronájmu uživatele)
a v okolí bydliště (například doprovody k lékaři, na nákup atp.) Službu využívají lidé s lehkým až středně těžkým
mentálním postižením ve věku od 18 let do 64 let, kteří chtějí samostatně bydlet a potřebují k tomu podporu.
Kapacita služby je naplněna. Vzhledem k probíhající transformaci a odchodu uživatelů z domovů sociální péče
do chráněného bydlení je služba potřebná jako návazná služba na chráněné bydlení pro lidi, kteří potřebují
nižší podporu. Ti mohou přejít z chráněného bydlení a tím uvolnit místo v chráněných bytech a současně
se lépe začlenit do běžné společnosti. Je žádoucí rozšíření služby do oblasti Roudnicka a Lovosicka. Služba
se potýká s nedostatkem cenově dostupných nájemních bytů pro uživatele.
§ 44 – Odlehčovací služby
V ORP Lovosice je poskytována terénní služba pro osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým
onemocněním, s jiným zdravotním postižením, též s mentálním, tělesným, sluchovým, zdravotním,
se zrakovým postižením a pro seniory. Sociální služba je poskytována na území města Lovosice a jeho
spádových obcí a na území města Litoměřice. V Lovosicích je dále poskytována pobytová služba pro osoby
ve věku od 19 let s kombinovaným postižením, s tělesným, zdravotním a se zrakovým postižením, která službu
poskytuje klientům i mimo region Litoměřice, neboť ji využívají i klienti z dalších míst, např. Duchcov, Most,
Děčín, Ústí nad Labem, Louny, Praha, Slaný, Nový Bor.
V ORP Litoměřice ve Štětí je poskytována pobytová služba pro osoby s chronickým onemocněním a zdravotním
postižením ve věku od 19 let. Dále v ORP Roudnice nad Labem je poskytována terénní služba pro osoby
s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, s jiným zdravotním postižením,
s kombinovaným, mentálním, tělesným, sluchovým a se zrakovým postižením ve věku od 27 let. V Litoměřicích
jeden poskytovatel nabízí odlehčovací službu ve formě terénní i pobytové hospicové péče pro osoby
bez omezení věku, pro osoby s chronickým onemocněním, s kombinovaným onemocněním, mentálním
a se zdravotním postižením. Druhý poskytovatel v Litoměřicích poskytuje též odlehčovací službu ve formě
terénní hospicové paliativní péče pro stejnou cílovou skupinu, kdy je v rozmezí 24 hodin denně poskytována
služba za účelem udržení těžce nemocných a umírajících v domácím prostředí a v rámci pobytové služby se
jedná o přechodné zajištění péče o dlouhodobě nemocného pacienta a umožnění odpočinku pečující osobě.
Uživatelé využívají dlouhodobou i krátkodobou péči, kde je hlavním cílem odlehčit pečující osobě. Jako
fakultativní služby poskytují terénní služby dopravu klientům a dohledy nad klienty.
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§ 45 – Centra denních služeb
Službu centrum denních služeb poskytují v regionu poskytovatelé v ORP Litoměřice. Jeden v Litoměřicích
a druhý na Terezínsku v Českých Kopistech. Službu v Litoměřicích využívají osoby ve věku od 18 let do 64 let
s mentálním, kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením. Převážná většina zájemců o službu jsou lidé
s mentálním postižením po ukončení školní docházky ve speciální nebo praktické škole. Službu v Českých
Kopistech mohou využívat i osoby od 15 let do 64 let s chronickým duševním onemocněním. Cílem služby je
posílit samostatnost a soběstačnost lidí s postižením získáváním zkušeností s pracovní činností a trénováním
sociálních dovedností. Služba v Litoměřicích registruje z kapacitních důvodů větší počet zájemců, než je možné
momentálně uspokojit. Službu využívají nejen lidé z města Litoměřice, ale i z okolních obcí a Roudnicka. Služba
v Českých Kopistech má kapacitu dostačující. V Lovosicích ambulantní službu pro lidi se zdravotním postižením
zajišťují prostřednictvím jiných služeb. V ostatních městech tato služba není poskytována.
§ 46 – Denní stacionáře
Služba je v regionu zajišťována ambulantní formou. V ORP Lovosice přímo v Lovosicích pro osoby s chronickým
onemocněním, s mentálním, tělesným a se zdravotním postižením ve věku od 18–64 let.
V ORP Litoměřice ve Štětí pro osoby se zdravotním postižením ve věku od 19 let a seniory a v Roudnici
nad Labem pro osoby s chronickým duševním onemocněním, se sluchovým a zdravotním postižením ve věku
od 27 let a seniory. V Litoměřicích službu poskytují dvě zařízení, jedno z nich pro osoby s chronickým duševním
onemocněním osobám ve věku od 50 let a druhé je pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
ve věku od 3–64 let. Denní kapacita celkem je 48 klientů.
Denní stacionář v Roudnici nad Labem, v Litoměřicích a ve Štětí zajišťuje i svoz uživatelů. Do denních
stacionářů jsou přijímáni klienti nejen z měst, ve kterých je služba poskytována, ale i z blízkého okolí.
§ 47 – Týdenní stacionáře
V rámci celého regionu poskytuje tuto pobytovou službu jedno zařízení v Litoměřicích. V ostatních ORP služba
zcela chybí. Cílovou skupinou týdenního stacionáře jsou senioři ve věku od 65 let, kteří mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodů věku, kteří jsou plně nebo částečně mobilní. Služba je využívána nepravidelně,
neboť je poskytována na přechodnou dobu, pokud o seniora nemůže pečovat jeho blízký nebo rodina v jeho
domácím prostředí.
§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
V ORP Lovosice je služba poskytována v obci Čížkovice pro osoby s kombinovaným postižením, s mentálním
a se zdravotním postižením ve věku od 3 do 55 let a v obci Chotěšov pro osoby s kombinovaným postižením
a s mentálním postižením od 46 let věku.
V ORP Litoměřice je služba poskytována pro osoby s kombinovaným postižením a s tělesným postižením
ve věku od 18–80 let v obci Snědovice, dále pro osoby od 18 let věku v obci Skalice. Dále je služba poskytována
v ORP Litoměřice pro osoby ve věku od 26–65 let v obci Křešice (služba není poskytována imobilním osobám
vzhledem k technickým možnostem budovy) a pro osoby ve věku 55–65let v Litoměřicích. Některé domovy
jsou provozovány ve starších objektech, které mají určité, někdy i neodstranitelné bariéry. Jiné domovy
s pozdějším datem vzniku jsou provozovány v novějších, bezbariérových budovách. V rámci ORP Roudnice
nad Labem tato služba zastoupena není.
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§ 49 – Domovy pro seniory
V regionu je pobytová služba domov pro seniory zastoupena v ORP Lovosice v obci Libochovice pro seniory
ve věku od 65 let, v ORP Roudnice nad Labem v obci Krabčice a přímo v Roudnici nad Labem. V rámci ORP
Litoměřice je služba poskytována ve čtyřech zařízeních, z nichž jedno má rozšířenou působnost Ústecký kraj
a Hlavní město Praha. Většinou se jedná o zařízení s vyšší kapacitou. Některé domovy jsou provozovány
ve starších objektech, které mají určité, někdy i neodstranitelné bariéry.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
Na území ORP Litoměřice působí celkem tři poskytovatelé, z nichž pouze jeden je určen pro cílovou skupinu
osob nad 19 let ohrožených závislostí nebo závislé na návykových látkách a dále pro osoby s chronickým
duševním onemocněním i kombinovaným postižením. Další poskytovatel provozuje službu pro osoby
s chronickým duševním onemocněním a seniory ve věku od 55 let. Tato sociální služba je poskytována nejen
pro klienty Ústeckého kraje, ale i pro občany Hlavního města Prahy a některých dalších krajů. Celková kapacita
tohoto zařízení je vyšší než požadavky ze strany ORP Litoměřice a tudíž není ze strany kraje využívána. Třetí
zařízení, jehož cílovou skupinou jsou osoby ve věku nad 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
stařecké a Alzheimerovy demence, je přímo v Litoměřicích. Zařízení není bezbariérové, proto činí kroky
za účelem zajištění odpovídajících prostor.
V ORP Roudnice nad Labem je poskytována sociální služba v Roudnici nad Labem pro seniory ve věku od 65 let
a v obci Krabčice pro osoby nad 50 let s chronicky duševním onemocněním. Podmínkou přijetí do služby je
diagnostikovaná Alzheimerova nemoc či jiný typ demence.
V ORP Lovosice v obci Čížkovice je též poskytovaná služba pro osoby s chronickým duševním onemocněním
od 54 let věku a v obci Milešov pro osoby od 50 let věku. Tato služba je poskytována pouze osobám
se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence.
Navrhované navýšení počtu o 50 lůžek je určeno pro osoby s chronickým duševním onemocněním mimo
stařecké a Alzheimerovy demence (zejména schizofrenie) a pro osoby, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu závislosti na návykových látkách. Tato služba v rámci regionu zcela chybí.

§ 51 – Chráněné bydlení
Tato služba je poskytována rovnoměrně v rámci regionu Litoměřicka. V souvislosti s transformací sociálních
služeb začal další poskytovatel provozovat službu pro osoby od 18 let věku s mentálním a kombinovaným
postižením v lokalitách ORP Lovosice. Vzhledem k probíhající transformaci sociálních služeb se jeví jako
nezbytné průběžné navyšování kapacity služby. V současné době prostupuje služba chráněné bydlení
do oblastí regionu, které nebyly v předchozím období zastoupeny.
Služba chráněné bydlení vede k integraci klienta do společnosti a k rozvoji samostatnosti lidí se zvláštními
potřebami v osobním životě a podporuje jejich schopnost rozhodovat o vlastní budoucnosti.

Region Litoměřicko, oblast sociální péče

82

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018

4.3.2 Oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství regionu Litoměřicko

SWOT analýza
silné stránky


















široká a stabilní síť služeb a poskytovatelů
dobře funguje spolupráce mezi poskytovateli
a sociálně právní ochranou dětí
dobrá spolupráce mezi poskytovateli na Litoměřicku
poskytovatelé jsou schopni reagovat na vznikající
potřeby regionu
působnost Agentury pro sociální začleňování
v regionu
vysoká profesionální úroveň zaměstnanců v sociálních
službách
vznik chráněného bydlení pro lidi s psychickým
onemocněním v Roudnici nad Labem
podpora činnosti poskytovatelů ze strany města
Litoměřice i Roudnice nad Labem
široká nabídka služeb prevence pro děti a mládež
v rámci celého regionu
zlepšující se terénní a ambulantní práce s rodinami
ohroženými sociálním vyloučením
úspěšná integrace osob se zdravotním postižením
do většinové společnosti
zaměstnávání osob se zdravotním postižením
na volném trhu práce
snižuje se nezaměstnanost v regionu díky nabídkám
práce velkých firem
vznik pilotního bytu prostupného bydlení pro klientky
azylového domu v Roudnici
krizová pomoc v Roudnici
projekt sociálního bydlení ve Štětí
zvýšená možnost klientů nízkoprahových zařízení
pro děti a mládež získat zaměstnání díky silným
nadnárodním firmám

slabé stránky


















nedostatek odborného sociálního poradenství
a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
v nepříznivé životní situaci
nedostatek služeb psychologů, psychoterapeutů
a psychiatrů pro dospělé i pro děti
nedostatečná
kapacita
služeb
pro
osoby
s psychickým onemocněním
cílové skupiny, které propadají sítí služeb (senioři
s nízkým důchodem nebo bez nároku na důchod,
osoby
s psychiatrickou
diagnózou,
osoby
s kombinovaným postižením a závislostmi)
ve většině měst chybí prostupné bydlení pro klienty
odcházející z azylových domů
chybí dlouhodobá pobytová služba pro matky
s dětmi, které mají mentální postižení, nebo
psychiatrickou diagnózu
nízká dostupnost služeb na malých obcích,
nedostatek financí pro terénní služby
chybějící nabídka volnočasových aktivit pro osoby
s mentálním postižením, které bydlí v chráněném
bydlení
chybějící koncepce sociálního bydlení měst
nízký statut a finanční ohodnocení sociálního
pracovníka a pracovníka v sociálních službách
vysoká fluktuace sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních
službách
vzhledem
k finančnímu
ohodnocení a vysoké administrativní zátěži
politický vliv na financování a poskytování sociálních
služeb
nekoncepční sestavení základní sítě sociálních služeb
nejednotný přístup ÚP ve výplatách dávek
nepružnost v lokálním působení Agentury pro sociální
začleňování (přílišná danost vyloučených lokalit)
obtížně dostupné právní služby pro cílové skupiny
služeb prevence
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příležitosti











vznik bytové politiky měst
další programové období EU (vznik nového
finančního rámce)
sociální podnikání jako příležitost pro zaměstnávání
cílových skupin
návaznost na nový zákon o sociálním bydlení
zlepšení komunikace mezi krajem a obcemi
transformace psychiatrické péče
rozšíření komunitního plánování i do menších obcí
dlouhodobě garantovaná finanční podpora služeb
z veřejných zdrojů
vyšší zapojení dobrovolníků do sociálních služeb
vznik Centra duševního zdraví ve městě Litoměřice

rizika

















nejisté krátkodobé financování, termínově špatně
nastavený systém vyplácení dotací
nepřehledný a neustále se měnící systém financování
sociálních služeb ze státních zdrojů (velký dotační
titul)
nedostatek finančních prostředků na provoz služeb
nízká alokace finančních prostředků do sociálních
služeb, které poskytují neziskové organizace,
ze strany kraje (malý dotační titul)
nejistá výše finanční spoluúčasti měst na financování
sociálních služeb
nízký zájem o práci sociálního pracovníka
demotivující výše minimální mzdy a dávek klientů
roztříštěnost plánování různých subjektů (MAS,
komunitní plány měst atd.), vznik různých
strategických dokumentů bez vzájemné provázanosti
připravovaná změna Zákona o sociálních službách
udržitelnost financování ukončených IP projektů
nestabilní legislativa, opatření obecné povahy
narůstající počet sociálně vyloučených osob
nízká finanční gramotnost klientů
stárnoucí populace
stigmatizace osob vedoucí k vyloučení ze společnosti
udržitelnost navýšených mezd z roku 2017
u pracovníků v přímé péči do dalších let

Zpracovala pracovní skupina pod vedením Mgr. Petry Smetanové.
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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
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

6

12

0

17

1

2

12

2

0

0

0

0

2

3

20

4

3

8

99

9

0

0

0

0

ORP Litoměřice celkem

5

10

0

11

1

2

12

2

0

0

0

0

1

1

5

1

1

2

24

2

0

0

0

0

Litoměřice

4

8

9

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
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

5

13

59

15

2

4

23

4

6

11

54

11

7

14

0

14

3

8

41

13

ORP Litoměřice celkem

3

7

31

8

1

1

15

1

3

6

30

6

5

9

0

9

2

5

32

10

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

5*

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

4

0

0

0

0

1

2

10

2

1

4

0

4

1

3

9

3

Roudnice nad Labem

1

4

20

4

1

2

10

2

1

4

0

4

1

3

9

3

Pozn.: * Kapacita pro Centrum duševního zdraví.
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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 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

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

Region Litoměřicko, oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství

0

0

0

87

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018

Vyhodnocení priorit na 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
Organizace, která měla v plánu službu v Roudnici nad Labem zajišťovat, službu nezaregistrovala z důvodu nízké
poptávky. Služba je zajišťována dluhovou poradnou ve Štětí a prostřednictvím terénních programů jiného
poskytovatele.
Cíl 1

Navýšení kapacit odborného sociálního poradenství se zaměřením na podporu
Splněno
rodiny
částečně
Od 01.01.2017 poradna pro rodiny v Roudnici nad Labem navýšila okamžitou individuální kapacitu na 2.
Na Litoměřicku je stále 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

Navýšení kapacit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi tak, aby byly
Nesplněno
pokryty i obce 1. a 2. typu v návaznosti na potřeby OSPOD
Cíl trvá na Lovosicku a Litoměřicku. Roudnicko nebude navyšovat kapacitu této služby, protože ze strany obcí
není poptávka po službě tak velká, přestože byla v obcích prezentována a opakovaně nabízena.
Cíl 3

Cíl 4

Zřízení noclehárny v ORP Roudnice n. Labem

Nesplněno

Pracovní skupina prevence komunitního plánování v Roudnici nad Labem přehodnotila potřebnost služby
vzhledem k vysoké nákladovosti na službu, kterou by využíval velmi malý počet klientek. Cíl bude pro rok 2018
zrušen.
Cíl 5

Zřízení nízkoprahového denního centra v ORP Roudnice nad Labem

Nesplněno

Pracovní skupina Prevence Komunitního plánování v Roudnici nad Labem přehodnotila potřebnost služby.
Služba bude zajištěna jiným způsobem než registrovanou sociální službou. Cíl bude pro rok 2018 zrušen
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
Nesplněno
nad Labem dle potřebnosti
Zrušením nízkoprahového centra pro děti a mládež v červnu roku 2016 nedošlo, dle předpokladů
k očekávanému nárůstu klientů, proto nebylo nutné v roce 2017 rozšířit okamžitou kapacitu. Díky prezentaci
služby na základních a středních školách a na učilištích v Roudnici nad Labem postupně dochází k nárůstu počtu
klientů. Cíl bude přesunut do roku 2018.
Cíl 7

Zřízení služby terénní sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním
Nesplněno
v rámci Centra duševního zdraví
Cíl trvá, Centrum pro duševní zdraví zatím nebylo otevřeno. Vznik centra je součástí Implementace strategie
reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraj. Nadále probíhají kroky směřující k naplnění
tohoto cíle.
Cíl 8
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Priority na rok 2018
PRIORITA

Optimalizace sítě služeb pro rodiny s dětmi, děti a mládež a pro osoby, které vedou rizikový
způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Cíl 1

Navýšení kapacit odborného sociálního poradenství se zaměřením na podporu rodiny
na Litoměřicku

Cíl 2

Navýšení kapacit sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi tak, aby byly pokryty i obce
1. a 2. typu v návaznosti na potřeby sociální právní ochrany dětí na Litoměřicku

Cíl 3

Navýšení kapacit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi tak, aby byly pokryty i obce
1. a 2. typu v návaznosti na potřeby sociální právní ochrany dětí na Lovosicku

Cíl 4

Rozšíření kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Roudnici nad Labem

Cíl 5

Zřízení služby terénní sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v rámci
Centra duševního zdraví

§ 37 - Odborné sociální poradenství
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Litoměřice

4

8

9

Lovosice

0

0

1

Roudnice nad Labem

1

2

5

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

1

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

1

5

6

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

3

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Litoměřice

2

4

5

Lovosice

1

2

3

§ 61 - Nízkoprahová denní centra

Roudnice nad Labem
§ 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Roudnice nad Labem
§ 63 - Noclehárny

Roudnice nad Labem
§ 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
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§ 70 - Sociální rehabilitace

Místo poskytování neurčeno (ORP Litoměřice)

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

5

Plánovaná optimální individuální okamžitá kapacita ve výši 4 je plánována k navýšení sociální rehabilitace
v souvislosti se schválenou Strategií reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji.
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Služby poradenství jsou převážně soustředěny do největšího města regionu Litoměřic. Jedná se o Poradenské
centrum pro osoby ve finanční tísni a Manželskou a předmanželskou poradnu, která řeší jak problémy
v partnerských a manželských vztazích, tak i problematiku celé rodiny. Dále je to poradenství pro osoby
s psychotickým onemocněním. Specifickým zařízením, které poskytuje poradenské služby, je hospic, který
zajišťuje poradenství v oblasti paliativní péče.
Poradenství pro osoby se zdravotním postižením je poskytováno pouze na Roudnicku. Zde je také poskytována
specializovaná služba - Poradna pro rodiny, která je určena pro klienty s partnerskými, manželskými či
rodinnými potížemi, s problematikou rozvodovou či porozvodovou, s výchovnými problémy dětí, ale i s řadou
dalších vztahových či osobních nesnází.
Dluhovou problematiku jednotlivců i rodin pomáhají řešit také poradny v Lovosicích a Štětí.
Zvyšuje se potřeba poradenství pro rodiny s dětmi s výchovnými a jinými problémy v ORP Litoměřice a ORP
Lovosice.
Je potřeba posílit poradenství manželské, předmanželské a rodinné. Narůstá potřeba specializovaného
poradenství v oblasti drogové problematiky v rámci celého regionu Litoměřicko.

§ 57 – Azylové domy
Jedná se o významně zastoupenou a svým charakterem potřebnou sociální službu.
Azylový dům pro ženy je provozován ve všech ORP regionu. Služba azylového bydlení pro ženy je často spojena
se službou azylového domu pro matky s dětmi.
Na území regionu je v současné době služba azylového domu pro muže zajištěna v ORP Litoměřice a v ORP
Roudnice nad Labem. Kapacity obou azylových domů jsou plně využity po celý rok.
Azylové domy pro matky s dětmi fungují v ORP Litoměřice, ORP Lovosice a ORP Roudnice nad Labem.
Azylový dům pro rodiny s dětmi je zastoupen v ORP Litoměřice a v ORP Roudnice nad Labem.
Kapacita těchto služeb je vzhledem k situaci v regionu dostačující. Z hlediska provozu azylových domů
pro rodiny a matky s dětmi je důležité udržení plných úvazků pedagogických pracovníků. Tato pozice se
osvědčuje a je potřeba její posílení.
Dlouhodobě není řešena problematika cílové skupiny seniorů s velmi nízkým příjmem, dále osob s duševním
onemocněním, které v důsledku nemoci přišli o bydlení i o stálý příjem a osob dlouhodobě závislých
na alkoholu nebo propuštěných po výkonu trestu. V praxi se setkáváme s tím, že službu azylového domu
dlouhodobě využívají lidé patřící do těchto cílových skupin, jejich situace je často neřešitelná a potřeby vysoké
a specifické.
Stoupá počet klientek v Domově pro matky s dětmi s mentálním nebo psychiatrickým postižením. Pro tyto
ženy s dětmi chybí následná služba například ve formě chráněného bydlení, nebo sociálních bytů s podporou
sociální služby.
Na základě zkušeností z praxe zcela chybí dostupná odborná psychoterapeutická pomoc pro osoby, které jsou
klienty azylových domů. Stávající kapacita bezplatně dostupných psychologů nestačí pokrýt poptávku.
Poptávka po pobytové službě pro matky s dětmi (i vícečetné rodiny) převyšuje nabídku a azylové domy mají
plno neuspokojených žadatelů s dětmi. Velmi ohrožená je skupina matek s dětmi, které opouštějí AD a matky
s hraničním nebo nízkým intelektem.
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§ 58 – Domy na půl cesty
Na Litoměřicku není služba poskytována. Zachování stávajícího stavu pro pokrytí potřebnosti služby jsou
kapacity v sousedních regionech dostačující.

§ 59 – Kontaktní centra
Služba kontaktního centra je poskytována pouze ve městě Litoměřice – okamžitá kapacita jsou 2 klienti,
skupinová 12 osob. Tato kapacita vychází z 15 letých zkušeností s lidmi závislými na drogách, kdy je klientela
zařízení již ustálena a příjem nových uživatelů služby je podobný počtu odchodů uživatelů ze služby. Tato
kapacita je též ovlivněna možnostmi zařízení, a to jak prostorovými, tak počty zaměstnanců. Kontaktní práce
probíhá v kontaktní místnosti vždy za přítomnosti 2 pracovníků. V daný okamžik může být přítomno
v kontaktní místnosti až 10 uživatelů, kontaktní práce může probíhat se všemi přítomnými klienty v jednom
okamžiku, jde o předávání informací, o poradenství a motivační program především v oblasti sociální
a zdravotní, např. v oblasti bezpečného sexu, bezpečnějšího užívání návykových látek, informace o zdravotních
komplikacích spojených s užíváním drog a o sociálních důsledcích spojeným se životním stylem drogově
závislého klienta.
Stávající nabídka stačí pokrýt současnou poptávku. Je potřebné zajistit provoz stávajících služeb.

§ 60 – Krizová pomoc
Krizová pomoc je určena pouze mužům ve věku od 18–64 let. Jedná se o pobytovou formu, ve které klient
čerpá sociální poradenství a ubytování na dobu max. 7 dnů, včetně poskytnutí stravy a sociálně terapeutické
činnosti.
Cílem služby je stabilizace klientovy situace, její vyřešení nebo zprostředkování navazující sociální služby.
Služba působí v ORP Roudnice, klienti jsou především z této oblasti. Službu využívají nárazově i klienti
z Litoměřicka nebo Lovosicka. Služba působí v objektu spolu s azylovým domem pro muže. Krizová pomoc má
smluvní spolupráci s externím psychologem. Stávající nabídka stačí pokrýt současnou poptávku ze strany
mužů, na zvážení zůstává potřebnost žen, matek s dětmi i celých rodin.
Klienti mohou také využít poskytovatele se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou, terénní
i ambulantní formu služby. Pobytová služba je určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí.

§ 61 – Nízkoprahová denní centra
Služba nízkoprahového denního centra je poskytována v rámci ORP Litoměřice a ORP Lovosice. V Litoměřicích
denní centrum navazuje na službu noclehárny a je konektivitou službě azylového domu pro muže. V Lovosicích
služba navazuje na noclehárnu pro muže.
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.
Služba plní funkci místa prvního kontaktu, které nabízí uspokojení základních životních potřeb, a následně
zajišťuje a zprostředkovává služby podporující stabilizaci jedince a jeho návrat k běžnému způsobu života.
Služba nízkoprahového denního centra je poskytována v rámci ORP Litoměřice a ORP Lovosice. V Litoměřicích
denní centrum navazuje na službu noclehárny a je konektivitou službě azylového domu pro muže.
V Lovosicích služba navazuje na noclehárnu pro muže.
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§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Služba je v drtivé většině poskytována ambulantní formou v obcích s rozšířenou působností.
Služby nízkoprahového zařízení se odlišují zaměřením dle věku cílové skupiny (6–13 let, 12–18, popř. až 26 let).
Kapacita služeb je ovlivněna především prostorovými možnostmi poskytovatelů. Dobrou praxí je zřizování
těchto služeb přímo v potřebné lokalitě, jakékoliv vzdálení služby od míst, kde se vyskytuje její cílová skupina,
vede k poklesu zájmu o službu a snížení počtu uživatelů. Své opodstatnění má dělení služby podle věku dětí
tak, aby věková struktura uživatelů byla pokud možno homogenní. Věkové struktuře se zpravidla přizpůsobuje
provozní doba zařízení.
V Roudnici nad Labem prostřednictvím cílené prezentace služby na základních, středních školách a učilištích
postupně dochází k nárůstu počtu klientů. Proto ponecháváme navýšení kapacity do roku 2018.
Ve Štětí funguje volnočasový klub, který částečně nahrazuje službu nízkoprahových klubů.

§ 63 – Noclehárny
Služba noclehárny pro muže je specifická svou nárazovou využívaností zejména při výrazných výkyvech počasí.
V regionu je služba poskytována v Litoměřicích a Lovosicích.
V zimních měsících se poptávka po službě výrazně zvyšuje. Někteří poskytovatelé přistupují v době výrazných
mrazů k rozšíření služby o „nocleh na židli“.
Noclehárny jsou v regionu poskytovány vždy s propojením na další navazující služby. V Litoměřicích je ve stejné
budově s noclehárnou umístěno denního nízkoprahového centra pro muže a ženy a služba azylového domu
pro muže, v Lovosicích potom na noclehárnu navazuje denní nízkoprahové centrum pro muže.
V Litoměřicích je v provozu první noclehárna pro ženy s kapacitou čtyř lůžek. Služba je poskytována v rámci
objektu azylového domu pro ženy a azylového domu pro rodiny s dětmi.

§ 64 – Služby následné péče
Na Litoměřicku není služba poskytována. Zachování stávajícího stavu pro pokrytí potřebnosti služby jsou
kapacity v sousedních regionech dostačující.

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Služba je poskytována v každém z větších měst regionu (Litoměřice, Roudnice nad Labem, Lovosice a Štětí).
V ORP Litoměřice se mohou o pomoc obrátit i rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči v obtížné situaci.
Všichni poskytovatelé zajišťují terénní i ambulantní formu služby, s klienty se pracuje individuálně i skupinově
dle potřeby a zakázky.
Současné kapacity pokrývají poptávku rodin, které žijí na území větších měst regionu. Na základě spolupráce
se sociálně-právní ochranou dětí ve všech ORP regionu byla zmapována potřebnost menších obcí. V rámci
řešení této problematiky je potřeba navýšit kapacity terénních forem služeb a zaměřit se na pomoc a podporu
v rodinách žijících na venkově a v malých městech regionu zejména na Litoměřicku a Lovosicku.
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§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené jsou v regionu poskytovány v ORP Litoměřice
a Lovosice. Nabídka služeb je velice rozdílná co do rozsahu, časové nabídky i cílové skupiny.
Na Lovosicku je služba cílena na osoby se zdravotním postižením a seniory.
V Litoměřicích je služba cílena na osoby s chronickým duševním onemocněním, zejména osoby
s psychotickým a těžkým neurotickým onemocněním. S klienty se pracuje individuálně i skupinově.
Nedostatek je v rozmístění služeb. Většina služeb má lokální charakter. Jsou oblasti v regionu Litoměřicka
bez pokrytí, například Štětí, Libochovice a Lovosice.
Vzhledem k různosti cílových skupin i vzhledem k velmi rozdílné podobě poskytování uvedené služby je velice
obtížné doporučit optimální kapacitu poskytované služby.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Služba je poskytována v Litoměřicích, Lovosicích, Roudnici nad Labem a Terezíně. Cílovou skupinou jsou vždy
osoby s mentálním a kombinovaným postižením.
Činnosti jsou zaměřeny na testování, trénování a nácviky pracovních dovedností tak, aby si uživatel osvojil
pracovní, sociální návyky a tím se mohl zařadit na volný či chráněný trh práce.
Uživatelé přicházejí z celého regionu přímo z rodin, domovů pro osoby se zdravotním postižením
či chráněného bydlení. Kapacity jsou v daný okamžik dostatečné. Zcela chybí služby pro autisty a duševně
nemocné osoby.

§ 69 – Terénní programy
Terénní programy jsou poskytovány v Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Lovosicích a Štětí.
Podoba poskytování jednotlivých služeb se výrazně liší podle lokality. Terénní programy jsou poskytovány
v návaznosti na další služby, například u osob bez přístřeší na azylové domy, nízkoprahová denní centra nebo
kontaktní centrum.
Významným faktorem, který ovlivňuje kapacitu a možnosti služby je i velikost a dostupnost území, které
terénní pracovníci pokrývají. Programy ve vyloučených lokalitách na Roudnicku a Štětsku mají území
poskytování služby menší, počet klientů je ale výrazně vyšší. Problematika sociálního vyloučení se z důvodu
podnikatelských aktivit v oblasti komerčního ubytování částečně přesouvá z větších do menších obcí, např.
Terezín, Mlékojedy, Straškov-Vodochody.
Zcela specifickým je terénní program, který navazuje na služby kontaktního centra. Tyto programy pokrývají
prakticky celý region, ale vždy jen jeden den v týdnu v daném městě (Lovosice, Roudnice, Litoměřice, Štětí
a Úštěk/Hoštka).
Jedenkrát v měsíci vyjíždí terénní program K-centra na monitoring ORP vozidlem, díky tomu se dostane
do míst, která by v běžném terénu nemohla být pokryta.
Jeden z poskytovatelů se sídlem v Litoměřicích se věnuje specifické cílové skupině osob komerčně
zneužívaných, působnost programu je mimo region Litoměřicko, na Teplicku a Chomutovsku, ale je započítána
do celkové kapacity regionu.
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§ 70 – Sociální rehabilitace
Služba sociální rehabilitace je v regionu poskytována pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením.
Ve městě je také poskytována služba pro osoby s duševním onemocněním. Služba se specializuje na práci
s lidmi s psychotickým onemocněním. Jedním z důležitých cílů sociální rehabilitace je včasná prevence relapsu
onemocnění vedoucí k následnému snížení počtu hospitalizací klientů. Služba je poskytována ambulantně
a terénně.
Služby v Roudnici nad Labem jsou poskytovány především lidem s kombinovaným postižením. Většina
uživatelů pochází z celé ORP Roudnice nad Labem.
Na základě zkušeností z praxe zcela chybí odborná psychoterapeutická pomoc pro osoby s mentálním
postižením a osoby s duševním onemocněním. Stávající kapacita bezplatně dostupných psychologů nestačí
pokrýt poptávku.
Kapacita pro osoby s mentálním, fyzickým i kombinovaným postižením je v současnosti dostatečná.
V souvislosti se Strategií reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji, s přenášením péče a podpory pro lidi
s duševním onemocněním směrem z léčeben do komunity, vznikají zvýšené nároky na služby v regionech.
V OPR Litoměřicko je plánován vznik Centra duševního zdraví (CDZ) – nový nízkoprahový pilíř pro poskytování
zdravotně-sociálních služeb, který bude poskytovat individualizovanou péči a koordinovat další dostupné
služby s ohledem na potřeby klientů v jejich přirozeném prostředí prostřednictvím multidisciplinárního týmu.
Nezbytnou součástí je i rozšiřování terénní formy sociální rehabilitace do měst, oblastí regionu, kam
nedosáhne působnost CDZ, jak místní, tak i obsahem služby, prostřednictvím již vzniklého Terénního
komunitního týmu.
V rámci ORP Litoměřice je plánována volná kapacita v souvislosti se schválenou Strategií reformy psychiatrické
péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji.
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4.4.

Region Lounsko

4.4.1 Oblast služeb sociální péče regionu Lounsko

SWOT analýza
silné stránky






fungující spolupráce mezi poskytovateli
dostatečná nabídka služeb
spolupráce s úřadem práce (dotovaná místa)
podpora měst v regionu a zřizovatelů
komunitní plánování na obecní úrovni

slabé stránky











obtíže s oslovováním zájemců o službu osobní
asistence pokud zájemce potřebuje pokrýt více hodin
denně, je tak ve srovnání s ambulantními
a pobytovými službami drahá
chybějící kapacity domovů se zvláštním režimem
chybějící místní kapacity pečovatelské služby
nedostatečné zajištění cílové skupiny osob
s mentálním postižením a dalších osob se zdravotním
postižením, popř. „opatrovanců“ obcí
nedostatečná podpora menších obcí poskytujících
pečovatelskou službu – nejsou v základní síti služeb
chybějící služba chráněné bydlení
navyšování platů ohodnotilo pozice pracovníků
v sociálních službách a sociálních pracovníků
na konkurenceschopnou úroveň, ale v postupném
navyšování (k průměrné mzdě) se nesmí přestat
a u organizací platících formou mzdy nedochází
k automatickému navyšování z důvodu vyčkávání
na skutečnou výši dotací pro daný rok
nevyjasněné otázky v oblasti opatrovnictví
neochota financování sociálních služeb ze strany
některých obcí, kde žijí např. uživatelé terénních
služeb

příležitosti








zavádění paliativní péče – v pobytových zařízeních i
v terénních službách
zavádění služby chráněné bydlení pro cílové skupiny
osob s mentálním, zdravotním postižením a popř.
hraničních klientů – opatrovanci obcí, osoby
s psychiatrickými diagnózami
zařazovat nové služby a změny do sítě průběžně,
nikoli jen 2x ročně
lepší zpětná vazba pro žadatele o změny v síti
a dalších změnách – nyní není průběžně znám „stav
žádosti“
zřízení odbornosti „zdravotní sestra v sociálních
službách“
využívání veřejné služby

rizika




chybějící sociální pracovníci v sociálních službách
poskytovaných ve zdravotnictví
rušení některých služeb z důvodu aktuálně
nenaplněné kapacity – osobní asistence, podpora
samostatného bydlení
obavy z Karet služeb – aby neznamenaly další nárůst
administrativy a nebyly nevhodným nástrojem
financování, samo výkaznictví „karet“ znamená nárůst
personálního vytížení u poskytovatelů

Zpracovala pracovní skupina pod vedením Mgr. Petra Antoniho.
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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
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region Lounsko celkem

2

6

14

7

44

49

1

2

10

2

3

4

0

0

0

2

6

6

ORP Louny

0

0

2

3

21

23

0

0

2

1

2

3

0

0

0

1

2

2

3

21**

22

1

2

3

1

2

2

1

4

4

1

4

4

0

0

0

Louny
Místo poskytování neurčeno

0

0

2

0

0

1

0

0

2

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

1

4

5

0

0

2

0

0

0

1

4

4

0

0

1

0

0

2

0

0

0

Libočany

ORP Podbořany

0

0

1

Podbořany

0

0

0

Blšany
Místo poskytování neurčeno

0

0

1

Pozn:. * Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje.
** Kapacita 2 nezařazena do Základní sítě kraje. Terénní forma služby je poskytována dle potřeb uživatelů v Lounech, Žatci, Vroutku a všech jejich spádových obcích.
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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
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

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

0

2

1

79

79

1

34

34

1

52

52

0

0

10

Pozn.: * Kapacita vyhrazena pro reformu psychiatrické péče.
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Vyhodnocení priorit na 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. Aktuálně byla zahájena plánovaná rekonstrukce Domova v Lounech, která
bude trvat cca do roku 2019. 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 o 1. Na Podbořansku jeden poskytovatel
uvažoval o zavedení pečovatelské služby v plánované chybějící kapacitě, zatím ale nebylo přikročeno
ke konkrétním krokům k registraci služby.

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
V roce 2017 nedošlo k rozšíření služby chráněné bydlení. Dva poskytovatelé ovšem učinili konkrétní reálné
kroky k naplnění tohoto cíle. V jednom případě se čeká na získání vhodných pronajatých prostor
pro poskytování služby, předpoklad zahájení je začátek roku 2018. V případě druhém se rekonstrukce prostor
pro chráněné bydlení protáhne na celý rok 2018 a služba by měla být poskytována od roku 2019.
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Priority na rok 2018

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

Cíl 2

Navýšení kapacit pečovatelské služby v souladu s poptávkou uživatelů služeb

Cíl 3

Navyšování kapacit osobní asistence v souladu s poptávkou uživatelů služeb

Cíl 4

Zavádět a zkvalitňovat paliativní péči*

Cíl 5

Navýšení počtu sociálních pracovníků
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Cíl 6

Úspěšné zavedení nových sociálních služeb chráněné bydlení v regionu

v sociálních

službách

poskytovaných

* měřítkem bude počet poskytovatelů, kteří paliativní péči zavádějí, vzdělávají personál, apod.

PRIORITA č. 2

Zajištění péče pro „hraniční skupiny klientů“ (alkoholici, psychotici, zdravotně postižení
a lidé po mrtvicích, popř. z jiného důvodu nesoběstační)

Cíl 1

Rozšíření služby chráněné bydlení v rámci regionu pro aktuální cílovou skupinu (osoby
s mentálním postižením) v Lounech, Žatci a Podbořanech, dále rozšíření cílové skupiny
o další osoby se zdravotním postižením, popř. opatrovanců obcí a dalších

§ 39 - Osobní asistence
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Louny

0

0

2

Žatec

2

6

11

Místo poskytování neurčeno (ORP Podbořany)

0

0

1

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Louny

3

21

22

Žatec

1

16

18

Místo poskytování neurčeno (ORP Podbořany)

0

0

1

§ 40 - Pečovatelská služba
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§ 43 - Podpora samostatného bydlení
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Místo poskytování neurčeno (ORP Louny)

0

0

2

Žatec

1

2

6

Místo poskytování neurčeno (ORP Podbořany)

0

0

2

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

1

2

3

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Místo poskytování neurčeno (ORP Louny)

0

0

2

Místo poskytování neurčeno (ORP Žatec)

0

0

2

Místo poskytování neurčeno (ORP Podbořany)

0

0

2

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

1

8

10

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Místo poskytování neurčeno (ORP Louny)

0

0

30

Místo poskytování neurčeno (ORP Žatec)

0

0

20

Místo poskytování neurčeno (ORP Podbořany)

0

0

10

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Místo poskytování neurčeno (ORP Louny)

0

0

4

Žatec

1

7

11

Petrohrad

0

0

4

Místo poskytování neurčeno (ORP Podbořany)

0

0

2

§ 44 - Odlehčovací služby (terénní forma)

Louny
§ 44 - Odlehčovací služby (pobytová forma)

§ 47 - Týdenní stacionáře

Žatec
§ 50 - Domovy se zvláštním režimem

§ 51 - Chráněné bydlení

Region Lounsko, oblast služeb sociální péče

101

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018

§ 39 – Osobní asistence
Osobní asistence je v rámci regionu poskytována v Žatci a nejbližším okolí. Její aktuální situace je rozporuplná,
protože jeden poskytovatel v letošním (i předchozím) roce navýšil hodinový měsíční objem služby (ale
současně hlásí problém s financováním služby) z důvodu nárůstu klientů. Druhý poskytovatel v Žatci hlásí
setrvale stagnující zájem o služby. Poskytovatel v Lounech poskytování osobní asistence ukončil k 31.12.2017.
Pracovní skupina se přesto domnívá, že je to služba, jejíž cílová skupina v regionu existuje a současná kapacita
a dostupnost služby není dostatečná. Problémem může být cena a obtížné odlišení od pečovatelské služby
v základních úkonech. Z těchto důvodů je plánováno navýšení optimálních kapacit.

§ 40 – Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je co do počtu poskytovatelů nejpočetněji zastoupená sociální služba. Poskytují ji z pozice
registrovaných poskytovatelů ORP v regionu (Podbořany, Žatec, Louny), tak i některé další obce (Nové Sedlo,
Měcholupy), dále dva neziskové subjekty. Cílovou skupinou jsou dominantně senioři, dále pak osoby
se zdravotním postižením. Je zaznamenán nárůst poptávky po službě v souvislosti se stárnutím populace.
V regionu jsou hojně zastoupeny také tzv. domy s pečovatelskou službou, jedná se o 8 objektů s kapacitou
převyšující 300 bytů. Jeden poskytovatel navyšuje na Lounsku kapacitu služby od 01.01.2018. Další
poskytovatel bude žádat navýšení kapacity v pololetí 2018.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Podpora samostatného bydlení je registrovaná v Žatci. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením.
Jedná se o službu, která by pomohla řešit sociální začleňování nejen zde uvedené cílové skupiny, ale také např.
osob s psychiatrickými diagnózami. Její rozšíření a fungování v celém regionu Lounska je žádoucí.

§ 44 – Odlehčovací služby
Služba dostupná v celém regionu s akcenty na sídla ORP Louny, Žatec, Podbořany, terénní formou okolí Loun
a Postoloprt. Formy a cílové skupiny jsou pobytová pro osoby s mentálním i kombinovaným postižením Žatec, terénní pro region s akcentem na Lounsko a Postoloprtsko, dále je poskytována v obci Libočany – (1 km
od Žatce) jako nepřetržitá služba pro osoby se zdravotním postižením pro celý region a v Podbořanech.
Jedná se o službu, která začíná oslovovat potenciální uživatele. Její význam roste. Prioritou je navýšení kapacit
napříč regionem, a to v souvislosti s poptávkou po službě (ambulantní a terénní forma). Zajistit informovanost
veřejnosti o službě.

§ 45 – Centra denních služeb
Tato služba není v regionu zastoupena a komunitní plány ani aktuální záměry poskytovatelů služeb
nenasvědčují zájmu tuto službu v regionu provozovat. Často je tato služba suplována osobní asistencí,
odlehčovacími službami nebo některým ze „stacionářů“.
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§ 46 – Denní stacionáře
Denní stacionáře jsou provozovány v Žatci a v Lounech, v obou případech je cílová skupina osoby s mentálním
postižením.

§ 47 – Týdenní stacionáře
Tuto službu v rámci regionu poskytuje pouze jeden poskytovatel, a to pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Služba je v regionu zastoupena jedním poskytovatelem v Žatci a jedním v Tuchořicích, v obou případech jsou
cílovou skupinou osoby s mentálním postižením, popř. kombinovaným postižením. Prioritou je zvyšování
kvality poskytovaných služeb, zajištění prostupnosti služby pro uživatele k dalším službám – chráněné bydlení,
podpora samostatného bydlení. K tomu by mělo dojít začátkem roku 2018, kdy jeden z poskytovatelů sníží
kapacitu o 2 ve prospěch služby chráněné bydlení. Důvodem proč k této změně nedošlo už v roce 2017 je
obtížné shánění vhodných prostor k provozování služby chráněné bydlení v Žatci.

§ 49 – Domovy pro seniory
Zastoupení této služby koresponduje s ORP v regionu, domovy pro seniory jsou v Žatci, Lounech
a Podbořanech. Domovy zajišťují služby i pro další obce regionu. Domovy prochází obdobím, kdy se mění jejich
klientela. Obyvatelé domovů jsou v průměru starší a jejich zdravotní stav je v průměru komplikovanější
než před účinností Zákona o sociálních službách.
Kapacita je aktuálně vyhodnocována jako dostatečná vzhledem k potřebám regionu. Prioritou je zkvalitňování
služby – jednolůžkové pokoje, služby „na míru“ z pohledu poptávky uživatelů – humanizace pobytových
zařízení. Aktuálně probíhá velká rekonstrukce jednoho z domovů, kde se na přechodnou dobu nebudou
přijímat noví klienti.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
V regionu Lounsko je služba poskytována ve Vroutku, Žatci, Lounech a Podbořanech. Kapacita lůžek je
obsazena převážně uživateli z regionu a jedná se o cílovou skupinu seniorů trpících stařeckou demencí
a Alzheimerovou chorobou. Všichni poskytovatelé evidují neuspokojené žádosti o poskytnutí služby. Jedná
se aktuálně o službu, po které je v regionu největší poptávka, a to i přesto, že o cílovou skupinu se starají také
poskytovatelé dalších sociálních služeb. Tuto cílovou skupinu jsou schopni zajistit stávající poskytovatelé služeb
formou rozšíření služby, pokud tomu napomohou vhodné prostorové možnosti a zejména zajištěné
financování služeb.
V regionu existuje také konkrétní poptávka (cca 20 míst) po službě pro cílovou skupinu osob s alkoholovými
typy demencí.
Prioritou je navyšování kapacity vzhledem k aktuální poptávce. Navýšení vychází z počtu neuspokojených
žádostí o službu, navýšení ponechat v působnosti stávajících poskytovatelů formou rozšíření služby. Prioritou
je také zajištění služby pro cílovou skupinu osob s alkoholovou demencí, popř. osob s kumulací psychiatrických
diagnóz.
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§ 51 – Chráněné bydlení
Služba je v rámci regionu poskytována pouze v Žatci a to pro osoby s mentálním postižením. V průběhu roku
2018 je avizováno navýšení kapacity služby v Žatci a to ihned poté, co poskytovatel zajistí vhodné prostory
pro službu. V Petrohradě dojde v roce 2018 k přípravě prostor novým poskytovatelem s předpokládaným
zahájením provozování služby v roce 2019. Dle názoru členů pracovních skupin komunitního plánování by tato
služba mohla být nabízena, např. osobám se zdravotním postižením bez přístřeší, opatrovancům obcí, popř.
dalším.
Prioritou je rozšíření služby v rámci regionu pro aktuální cílovou skupinu v Lounech a Podbořanech, dále
rozšíření cílové skupiny o další osoby se zdravotním postižením, popř. opatrovanců obcí a dalších.
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4.4.2 Oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství regionu Lounsko

SWOT analýza
silné stránky









zpracované komunitní plány měst Žatec, Louny,
Postoloprty (9)
síť poskytovatelů sociálních služeb (9)
fungující stávající služby (8)
provázanost služeb (vzájemná spolupráce) (5)
kvalifikovaný personál (3)
existence KP ÚK (střednědobého plánu) (2)
dotační programy měst a obcí (pro vyrovnávací platbu i
doplňkové služby) (2)
spolupráce s úřadem práce (1)

slabé stránky












příležitosti












udržení stávajících služeb (9)
rovnoměrné zasíťování – služby dostupné (6)
vznik chybějících služeb (6)
návaznost služeb (předávání – odkazování) (5)
sociální bydlení (3)
Agentura pro sociální začleňování Postoloprty (3)
dotační tituly ESF (2)
dotační programy MAS (2)
Komunitní centrum Postoloprty – zázemí pro služby
(2)
informovanost o službách (1)
zvyšování zaměstnanosti (0)

administrativní zátěž poskytovatelů (10)
nejistota financování - pozdě (7)
nedostatek pracovníků v sociálních službách (6)
nízké platy v sociálních službách (5)
nezájem občanů o služby pokud je nepotřebují (3)
nedostupnost některých sociálních služeb
v okrajových částech regionu (Podbořansko, menší
obce) (2)
nejasnosti ve vyrovnávací platbě (2)
chybějící služby pro hraniční klienty (2)
nepružný systém (složitý) změny pouze 2x ročně (1)
absence bezbariérových služeb (sociálně
aktivizačních služeb a azylových domů) (1)
nevyužívání dotačních titulů ze strany obcí (0)
nedostatek dalších odborných pracovníků (0)

rizika













stálé změny legislativy a metodik – dezorientace
(7)
nedostatek finančních prostředků na soc. služby (6)
nedostatek pracovníků (5)
nízké platy v sociálních službách (5)
zvyšující se zadluženost klientů (4)
přetížení a vyčerpanost pracovníků (syndrom
vyhoření) (3)
závislosti klientů (2)
zvyšující se počet klientů ze sociálně vyloučených
lokalit + dětí (2)
nízký sociální statut pracovníků v soc. službách (2)
ukončení poskytování stávajících služeb (2)
nedostatečná kapacita některých služeb (1)
nejistota zaměstnání v sociálních službách (0)

Zpracovala pracovní skupina pod vedením Venuše Firstlové.
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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
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

8

13

27

12

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

2

3

0

2

Podbořany

2

3*

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

4

1

3

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

18

2

0

0

0

0

4

1

3

6

4

1

2

18

2

Pozn.: * Kapacita 1 nezařazena, nebyla definována potřebnost.

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
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

0

0

0

2

ORP Louny celkem

0

0

0

2

Postoloprty

0

0

0

2
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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
2018

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

stávající okamžitá
kapacita

Region celkem

6

10

40

14

4

9

49

9

2

6

33

7

3

6

0

5

1

1

5

5

ORP Louny celkem

3

4

14

4

2

4

43

4

1

3

15

3

2

2

0

2

0

0

0

3

Louny

2

3

9

3

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

1

1

5

1

1

1

5

1

0

0

0

1

0

0

0

1

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.: * Kapacita 2 nezařazena do Základní sítě kraje. V regionu poskytuje službu poskytovatel z Mostu zaměřenou na drogovou problematiku, další poskytovatel z Ústí nad Labem poskytuje službu v Postoloprtech.
** Poskytovatel se sídlem v Žatci pokrývá Louny, Žatec, Postoloprty, Podbořany a spádové obce.

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

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

§ 67

stávající okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

§ 69

Sociálně terapeutické dílny
počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

§ 70

Terénní programy
počet
služeb

Sociální rehabilitace

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

stávající okamžitá
kapacita

Region celkem

0

0

0

1

ORP Louny celkem

0

0

0

1

Postoloprty

0

0

0

1
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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 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

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

108

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018

Vyhodnocení priorit na rok 2017
PRIORITA

Rovnoměrné zasíťování služeb odborného sociálního poradenství
a sociální prevence v regionu Lounsko

Částečně
splněno
V ORP Podbořany byla nově registrována služba odborného sociálního poradenství s okamžitou kapacitou 2.
Pracovní skupinou bylo doporučeno zařazení služby do Základní sítě kraje. V ORP Žatec aktuální potřeba
zasíťování nebyla shledána. Diskutovány byly možnosti zasíťování ve spolupráci s Agenturou pro sociální
začleňování pro Postoloprtsko, dostupnost služeb v okrajových oblastech regionu ve spolupráci s Místními
akčními skupinami. Někteří poskytovatelé avizují podání projektových žádostí v rámci ESF (např. prevence
Cíl 1

Posílení kapacit odborného sociálního poradenství v ORP Podbořany a Žatec

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.
Částečně
splněno
Podařilo se posílit personální zajištění služby u stávajícího poskytovatele o 0,5 úvazku. Potřeba posílení kapacity
služby o 1 i nadále trvá.
Cíl 4

Posílení kapacity kontaktního centra v ORP Žatec

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 od 01.07.2017 kapacitu stávající poskytovatel. V ORP Podbořany není poskytovatel služby
pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, které se vyhýbají institucionální péči.
Potřeba zasíťování pro tuto cílovou skupinu i nadále trvá.
Cíl 6

Cíl 7

Vznik služby sociální rehabilitace v ORP Žatec

Nesplněno

Potřeba byla avizována v ORP Žatec, kde se nenašel poskytovatel služby. Dle výstupů z komunitního plánování
zde potřeba i nadále trvá.
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Priority na rok 2018

PRIORITA

Rovnoměrné zasíťování služeb odborného sociálního poradenství
a sociální prevence v regionu Lounsko

Cíl 1

Vznik azylového domu pro ženy v ORP Žatec

Cíl 2

Vznik nocleháren v ORP Louny a ORP Žatec

Cíl 3

Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Postoloprtech

Cíl 4

Posílení kapacity kontaktního centra v ORP Žatec

Cíl 5

Posílení kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v ORP Žatec

Cíl 6

Posílení kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ORP Podbořany

Cíl 7

Zasíťování služby terénní programy pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách v ORP Podbořany

Cíl 8

Vznik služby sociální rehabilitace v ORP Louny

Cíl 9

Vznik služby sociální rehabilitace v ORP Podbořany

Cíl 10

Vznik služby sociální rehabilitace v ORP Žatec

§ 37 - Odborné sociální poradenství

Podbořany

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

2

3

2

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

2

56

60

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

1

3

4

§ 57 - Azylové domy

Žatec
§ 59 - Kontaktní centra

Žatec
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§ 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

2

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Louny

0

0

10

Žatec

0

0

6

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Podbořany

0

0

2

Žatec

3

6

8

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

1

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Podbořany

0

0

1

Žatec

1

4

2

Postoloprty - Rozvojová síť kraje

0

0

1

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Louny

0

0

3

Žatec

0

0

1

Postoloprty - Rozvojová síť kraje
§ 63 - Noclehárny

§ 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

§ 67 - Sociálně terapeutické dílny

Petrohrad
§ 69 - Terénní programy

§ 70 - Sociální rehabilitace (ambulantní a terénní forma)
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Služba je v regionu poskytována pro poměrně rozsáhlou skupinu osob, které se ocitly v krizi z důvodu
nepříznivé sociální situace, kterou bez podpory služby nejsou schopni řešit, popř. jsou ohrožené sociálním
vyloučením. Poměrně rozsáhlou cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením a osoby
pečující. Aktuálně je služba rovnoměrně pokryta v celém regionu a není potřeba navyšování kapacity.
Poskytovatelé nabízejí rovněž doplňkové aktivity, např. půjčovnu pomůcek, senior taxi, prodej náhradních
součástek a drobnou údržbu pomůcek, výdej potravinové pomoci apod.
Vzhledem k tomu, že poradenstvím lze předcházet mnohem závažnějším sociálním problémům klientů,
doporučuje pracovní skupina zachovat stávající kapacity v regionu.

§ 57 – Azylové domy
Azylové domy pro muže jsou v Lounech a v Žatci. Dále funguje v Žatci azylový dům pro matky, rodiny s dětmi,
které se ocitly v bytové krizi. V Lounech je provozován azylový dům pro ženy, pro osoby v krizi (oběti násilí,
oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi, které ztratily bydlení) s kapacitou 9 lůžek. Vzhledem
k zahájení rekonstrukce bylo rozšíření kapacity o 1 lůžko odloženo na rok 2019.
V regionu chybí azylový dům pro ženy (bydlení pro samotné ženy bez dětí), jeho potřebnost je avizována
ze Žatecka.
V Podbořanech tato služba není provozována žádným poskytovatelem. Zájemci o službu z této lokality jsou
odkazováni do Žatce, příp. do jiných regionů.

§ 58 – Domy na půl cesty
Na Lounsku není služba poskytována. Zachování stávajícího stavu, pro pokrytí potřebnosti služby jsou kapacity
v sousedních regionech dostačující.

§ 59 – Kontaktní centra
Služba je v regionu registrována jako ambulantní se sídlem v Žatci, ale pokrývá celý region Lounska. Zájemci
o službu často vyhledávají pomoc i mimo region (např. pracoviště v Mostě vykazuje zájemce z regionu Lounska
a naopak). Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené návykovými látkami a osoby závislé na návykových látkách
starší 15 let. Služba je určena též abstinujícím osobám, jejich rodinným příslušníkům či jiným blízkým osobám.
Dlouhodobě avizována potřeba zvýšení kapacity.

§ 60 – Krizová pomoc
V Žatci se jedná se o 1 krizové lůžko v rámci služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v Žatci, a to
po dobu nezbytně nutnou k zajištění vhodného umístění nebo náhradního řešení. Cílovou skupinou jsou osoby
v krizi, osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovaným postižením.
V Lounech je klientům nabízena ambulantní forma služby v detašovaném pracovišti poskytovatele
s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem.
Klienti mohou také využít poskytovatele se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou, terénní
i ambulantní formu služby. Pobytová služba je určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí.
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§ 61 – Nízkoprahová denní centra
Služba není v regionu Lounsko registrovaná. Potřeba nebyla zaznamenána.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je provozováno v Žatci. Cílovou skupinou jsou děti a mládež
ohrožené společensky nežádoucími jevy od 6–26 let. Služba je realizována ambulantní formou a terénní
formou.
V Lounech je absence nízkoprahového centra kompenzována jinými aktivitami při městské knihovně.
V Podbořanech a v Postoloprtech služba zastoupena není, službu částečně nahrazují aktivitami domů dětí
a mládeže. Dle názoru členů pracovní skupiny to však není ideální řešení.
Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování byla definována potřeba a v Postoloprtech je připravován
projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež s předpokládanou individuální okamžitou kapacitou
2 /skupinovou 20/.

§ 63 – Noclehárny
Služba v regionu Lounsko registrována není. Klientům (mužům i ženám) je v případě zájmu doporučována
služba v okolí (Most, Lovosice, Praha). Potřeba služby je avizována z ORP Louny s kapacitou 10 lůžek, v ORP
Žatec 6 lůžek.

§ 64 – Služby následné péče
Aktuálně není registrován žádný poskytovatel pro region Lounsko. V regionu není evidována přímá poptávka.

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Aktuálně je služba dostupná v celém regionu Lounsko. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi v tíživé sociální
situaci, kterou rodiče nedokážou sami řešit. V regionu Žatecka a Podbořanska eviduje pracovní skupina
požadavek na rozšíření cílové skupiny o rodiny s dětmi, které mají především výrazné výchovné problémy
(záškoláctví, trestná činnost, šikana, drogy, apod.) Jako problematická se také jeví stávající pracovní doba
služby (do 16.00 hod.), a to z důvodu intenzivnější práce s celým rodinným systémem apod. Někteří
poskytovatelé nabízejí i řadu doplňkových aktivit, např. sociální šatník, potravinovou banku, kurzy vaření, kurzy
ručních prací atp. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je vnímána jako významný nástroj pomoci
pracovníkům sociálně-právní ochrany dětí, a to především jako prevence razantních opatření (umístění dětí do
náhradní rodinné péče, dětského domova, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, výchovného ústavu).
Pracovní skupina proto doporučuje posílení kapacity služby v ORP Podbořany a ORP Žatec.
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§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Služba je dostupná uživatelům z celého regionu. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením
a senioři. Velmi aktivní jsou v regionu senior kluby a řada dalších nestátních neziskových organizací, které svou
nabídkou vhodně doplňují registrované sociální služby.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s kombinovaným postižením
a osoby s mentálním postižením od 16–64 let. V Podbořanech služba zastoupena není, požadavek
na zasíťování služby je avizován z Petrohradu pro osoby s chronickým duševním onemocněním.

§ 69 – Terénní programy
V ORP Louny aktuálně zajišťuje službu poskytovatel se zaměřením na osoby v krizi, osoby bez přístřeší, etnické
menšiny a osoby v sociálně vyloučených lokalitách. Na Postoloprtsku zahájil poskytování služby pro osoby
ohrožené a závislé na návykových látkách poskytovatel z Ústí nad Labem.
Další poskytovatel z Mostu se zaměřením na osoby ohrožené závislostí a závislé na návykových látkách, které
se vyhýbají institucionální péči, zahrnuje oblast Lounska i Žatecka. Dle informací odboru sociálních věcí,
poskytovatelů sociálních služeb a výstupů komunitního plánování je kapacita v ORP Louny dostačující.
V ORP Žatec zajišťuje službu jeden poskytovatel pro poměrně širokou cílovou skupinu osob bez přístřeší, osob
ohrožených závislostí nebo závislých na návykových látkách, osob v krizi, osob ve vyloučených lokalitách
a osob vedoucí rizikový způsob života. Aktuální potřeba navýšení kapacity dle informací odboru sociálních věcí
města Žatce, výstupů komunitního plánování a pracovní skupiny, nebyla shledána.
ORP Podbořany dlouhodobě avizuje potřebu zasíťování pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí nebo
závislých na návykových látkách.

§ 70 – Sociální rehabilitace
Potřeba služby byla avizována v ORP Žatec, kde se nenašel poskytovatel služby. Dle výstupů z komunitního
plánování zde potřeba i nadále trvá. Potřeba bude v roce 2018 částečně řešena poskytovatelem s celokrajskou
působností terénní formou a službou ambulantní, kterou se poskytovateli z Podbořanska nepodařilo tento rok
zaregistrovat, obě se zaměřením na osoby s chronickým duševním onemocněním.
Obě služby se zaměřením na osoby s chronickým duševním onemocněním. V souladu s koncepcí reformy
psychiatrické péče podporuje pracovní skupina v regionu vznik ambulantních i terénních služeb pro uvedenou
cílovou skupinu.
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4.5

Region Mostecko

4.5.1 Oblast služeb sociální péče regionu Mostecko
SWOT analýza
silné stránky











dobře fungující komunitní plánování sociálních
služeb
možnost praxe studentů v zařízeních sociálních
služeb (výchova nové generace kvalifikovaných
pracovníků)
dostupný katalog sociálních služeb – informovanost
o sociálních službách
snaha o zachování soukromí, pohodlí a navození
pocitu domácího prostředí, možnost zařídit si
bytovou jednotku svými věcmi z domova,
preferování jednolůžkových pokojů
fungující standardy poskytování sociálních služeb
stabilita, pracovní nasazení a vzdělání vč. praxe
personálu
dobrá spolupráce a finanční podpora ze strany
zřizovatele
podpora zaměstnanosti v regionu – poskytovatelé
sociálních služeb jsou významnými zaměstnavateli
v regionu
stále se zvyšující kvalita poskytovaných služeb
nárůst osob dožívajících v domácím přirozeném
prostředí

slabé stránky










nedostatek finančních prostředků (krácení rozpočtu,
postupné ubývání sponzorů, prohlubující se finanční
krize)
absence sociálních služeb pro osoby s duševním
chronickým onemocněním a osoby s etylickou
demencí
absence sociální služby podporované samostatné
bydlení v ORP Most a ORP Litvínov
absence sociální služby chráněné bydlení v ORP Most
absence sociální služby denní stacionář v ORP
Litvínov
malá informovanost o možnosti čerpání příspěvku
na péči v domácím prostředí
absence sociálních lůžek v ORP Most
nedostatek dobrovolníků v sociálních službách
nedostatečná kontrola využívání příspěvku na péči
v domácím prostředí

příležitosti
















zřízení služby domov se zvláštním režimem
pro cílovou skupinu osoby s duševním chronickým
onemocněním (schizofrenie, ethylismus apod.)
podpora procesu transformace uživatelů z domova
pro osoby se zdravotním postižením do služby
chráněné bydlení
podpora zřízení denního stacionáře pro cílovou
skupinu osoby s mentálním postižením v ORP
Litvínov
podpora zřízení sociální služby chráněné bydlení
v ORP Most a rozšíření kapacity sociální služby
chráněné bydlení v ORP Litvínov
zřízení
chybějící
sociální
služby
podpora
samostatného bydlení v ORP Most i Litvínov
rozšíření služeb pro osoby, které budou zůstávat
v přirozeném
prostředí
za
pomoci
terénní
pečovatelské služby
dostatečná kontrola efektivnosti využití příspěvku
na péči
podpora terénních a ambulantních služeb, které
umožní pečující rodině setrvat v zaměstnání
existence dobrovolnického centra
dostatečné množství škol se zaměřením na sociální
služby (SŠ, VOŠ) – zdroj dobrovolníků, praktikantů,
potenciálních pracovníků
možnost spolupráce s ostatními poskytovateli
možnost využití sociálních dávek Úřadu práce (dávky
pomoci v hmotné nouzi) k úhradě sociální služby
zvyšování odbornosti pracovníků
možnost spolupráce s Agenturou pro sociální
začleňování a Místní akční skupinou

rizika









prohlubující se finanční krize:
málo pracovních míst pro osoby s handicapem
neochota klientů finančně se podílet na sociální
službě
méně sponzorů
zvyšující se náklady
postupné snižování finančních prostředků
na sociální služby z rozpočtů krajů i měst
nárůst počtu žadatelů s nízkými příjmy, zvyšující se
počet žadatelů s příjmy zatíženými exekucí
legislativa (přemíra administrativy) pro běžný chod
organizací
vysoké pracovní nasazení pracovníků, hrozba
vyhoření
demotivující nízké finanční ohodnocení zaměstnanců
pracujících v sociální oblasti (všechny profese) –
jejich odchod do jiných finančně lépe ohodnocených
oborů
rodiny i uživatelé chtějí být „přepečováni“ = ze strany
uživatelů chybí snaha o zachování soběstačnosti
a stávajících dovedností

Zpracovala pracovní skupina pod vedením Ing. Lenky Mauleové.
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V návaznosti na Metodiku zajištění sítě (bod č. XII) o vydávání souhlasného stanoviska kraje
subjektům k podávaným projektům v rámci Evropského sociálního fondu apod. budou od roku 2017
v plánu uvedeny tzv. přísliby, které byly na základě žádostí poskytovatelů projednány s odborem
sociálních věcí a předloženy orgánům kraje ke schválení. Schválení příslibu zajistí poskytovatelům
po ukončení realizace investičního projektu zařazení nově vzniklých nebo navýšených kapacit
do Základní sítě kraje, nebudou-li tomu bránit legislativní podmínky.

č. usnesení, datum konání

poskytovatel

druh sociální služby

029/11R/2017 ze dne 05.04.2017
028/4Z/2017 ze dne 24.04.2017

Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.

domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)
domovy se zvláštním režimem (DZR)
domovy pro seniory

kapacity

DOZP v ul. Zátiší snížení kapacity o 25, přesun DZR z ul. Křížatecké do ul.
Zátiší a navýšení kapacity o 4, přesun 16 klientů DZR cílové skupiny etylici
z ul. Křížatecké do ul. Zátiší, vznik DOZP v novém místě poskytování s
kapacitou 18 + ul. Husova s kapacitou 7.

obsah příslibu

Rekonstrukce prostor DSS Litvínov, p.o. zařízení v ulici Křížatecká 16 a v ul.
Zátiší 177, přestěhování 18 klientů s vysokou mírou podpory z DOZP v ulici
Zátiší do nových prostor.

realizace

projekt

2018–2019

IROP, výzva č. 49
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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
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

3

11

15

6

47

50

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

5

13

13

0

0

6

Litvínov

1

4

4

0

0

1

Lom

1

3

3

Meziboří

1

6

6

Region Mostecko, oblast sociální péče

0

0

3

Místo poskytování neurčeno

0

0

1

1
0

0

2

2

2

0

0

0

2

5
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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
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

2

13

13

0

0

0

4

181

181

7

650

650

4

120

170

2

70

75

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

3

3

3

175

175

4

244

244

3

89

114

2

70

70

1

121

121

2

137*

137

2

53

78

1

9

9

1

4

4

2

107

107

1

36

36

1

61

61

1

50

50

Litvínov
Meziboří

1

3

Nová Ves v Horách

3

0

0

0

Pozn.: * Kapacita 9 nezařazena do Základní sítě kraje.
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Vyhodnocení priorit na rok 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 o 1. 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

Ke 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.
Zřízení domova se zvláštním režimem pro tuto cílovou skupinu v ORP
Nesplněno
Litvínov
Ke 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. Žádný jiný poskytovatel neprojevil zájem zřídit tuto službu.
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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Priority na rok 2018

PRIORITA č. 1

Zajištění sociálních služeb pro seniory, handicapované osoby a osoby s mentálním
postižením

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

Cíl 2

Zřízení domova se zvláštním režimem pro tuto cílovou skupinu v ORP Litvínov

PRIORITA č. 3

Navýšení kapacity v regionu u sociální služby chráněné bydlení

Cíl 1

Navýšení stávající kapacity chráněného bydlení v Litvínově v souvislosti s transformací
domova pro osoby se zdravotním postižením

Cíl 2

Zřízení chráněného bydlení v ORP Most

§ 39 - Osobní asistence
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

3

11

15

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

3

34

37

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Místo poskytování neurčeno (ORP Most)

0

0

5

Litvínov

0

0

1

Místo poskytování neurčeno (ORP Litvínov)

0

0

5

Most
§ 40 - Pečovatelská služba

Most
§ 43 - Podpora samostatného bydlení
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§ 46 - Denní stacionář
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

5

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Místo poskytování neurčeno (ORP Most)

1

31

56

Místo poskytování neurčeno (ORP Litvínov)

2

53

78

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

5

Litvínov
§ 50 - Domovy se zvláštním režimem

§ 51 - Chráněné bydlení

Most
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§ 39 – Osobní asistence
Jedná se o terénní sociální službu, která je v regionu poskytována jen v ORP Most. O tuto službu je ze strany
klientů zájem, avšak z důvodu nedostatečného personálního zajištění a finanční náročnosti nemůže být
v současné době poptávka plně uspokojena. Klienti jsou odkazováni na pečovatelskou službu. Služba je
poskytována bez časového omezení v přirozeném sociálním prostředí klientů. Tuto službu často supluje
pečovatelská služba nebo domácí komplexní péče. V ORP Litvínov tato služba zcela chybí.

§ 40 – Pečovatelská služba
Tato terénní služba je na Mostecku poskytována jak ze strany města Mostu, Lomu a Meziboří, tak
i neziskovými a soukromými organizacemi v celém ORP Most a ORP Litvínov. V ORP Litvínov poskytují tuto
sociální službu 3 poskytovatelé, kapacita služby je v současné době dostačující. V přilehlých obcích měst Mostu
a Litvínova je využitelnost velmi nízká, převládá zde většinou vzájemná „sousedská výpomoc“. Služba je určena
především seniorům, kteří se z důvodu nemoci či věku nedokáží sami postarat o svou osobu či domácnost.
Díky této službě mohou co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí. Cílovou skupinou služby
jsou osoby ve věku od 27 let s chronickým onemocněním či zdravotním postižením a dále senioři. V celém
regionu Mostecka je služba velice dobře dostupná. Nejvíce je využívaná pro pomoc se zajištěním stravy,
pomoc s nákupy, s běžným úklidem domácnosti a při osobní hygieně. Je poskytována i uživatelům v sociálně
vyloučených lokalitách, kteří splňují podmínky cílových skupin a nachází se v tíživé sociální situaci, především
na ubytovnách. Vzhledem ke stárnutí populace je předpoklad dalšího rozvoje této služby a zachování kapacity
s možností navýšení dle momentální individuální potřebnosti.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
V celém regionu Mostecka není v současné době žádný poskytovatel poskytující tuto sociální službu. Tato
služba nebyla určena jako prioritní v komunitním plánování rozvoje sociálních služeb ve městech regionu.

§ 44 – Odlehčovací služby
Tato služba je poskytována ambulantní a pobytovou formou v Meziboří. V Mostě je poskytována pobytová
forma. Odlehčovací služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, lehkého či středního mentálního postižení, o které je
jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Služba je hojně využívána zejména ze strany pečujících
rodin vážně nemocných včetně nevyléčitelně nemocných klientů po celý rok. Největší zájem o službu je od jara
do podzimu. V Meziboří dochází od 01.01.2018 ke snížení kapacity vzhledem k tomu, že ze strany cílové
skupiny osob s lehkým či středním mentálním postižením nebo dlouhodobým duševním onemocněním není
o tuto službu projevován zájem, díky němuž by byla původní kapacita služby plně naplněna.

§ 45 – Centra denních služeb
V regionu Mostecko v současné době není tato služba poskytována. Tato služba nebyla určena jako prioritní
v komunitním plánování rozvoje sociálních služeb ve městech regionu.
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§ 46 – Denní stacionáře
Tato ambulantní sociální služba je poskytována pouze v ORP Most, na území ORP Litvínov tato služba zcela
chybí. V budoucnu se předpokládá zřízení denního stacionáře v ORP Litvínov, tento záměr koresponduje
i s Komunitním plánem sociálních služeb v Litvínově. Denní stacionáře jsou určeny jak seniorům, tak i dětem
a mládeži. Všechna zařízení nabízející tyto služby jsou nyní na území města Mostu s místní působností.
Cílovou skupinou jsou děti od 1–17 let, dále klienti od 18–54 let a senioři od 55 let. Nejvíce je služba využívána
dětskými klienty a handicapovanými občany s bydlištěm v ORP Most.
Cílem služby je zvyšování kvality života klientů s těžkým stupněm závislosti, rozvoj jejich návyků, dovedností
a schopností, postupné začleňování do běžného života. Pro klienty je zajištěn formou fakultativní služby odvoz
do zařízení (tam i zpět).

§ 47 – Týdenní stacionáře
Tato služba zcela chybí v celém regionu Mostecka. V ORP Litvínov byla poskytována do konce roku 2015, kdy
byla ukončena z důvodu nízké poptávky ze strany klientů.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Tato pobytová služba je poskytována v Mostě, Litvínově, Meziboří a na Nové Vsi v Horách. Služba je
poskytována celoročně a nepřetržitě, cílovou skupinou jsou uživatelé od 18 let s různým stupněm mentálního,
zdravotního postižení a osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením.
Tato služba je většinou umístěna v budově společně s domovem pro seniory. V regionu poskytují službu dvě
velkokapacitní zařízení. Služba je poskytována všem osobám z celého regionu, které patří do cílové skupiny
bez ohledu na trvalé bydliště. I nadále je počítáno s postupnou transformací služby, zejména velkokapacitních
zařízení, kdy budou postupně přecházet stávající uživatelé do služby chráněné bydlení.

§ 49 – Domovy pro seniory
Na Mostecku je tato pobytová služba rovnoměrně rozmístěna v Mostě, Litvínově a Meziboří. V současné době
jsou domovy pro seniory součástí celků organizací, které poskytují další sociální služby, např. domovy
se zvláštním režimem nebo domovy pro osoby se zdravotním postižením. Počet zájemců o tuto službu
se vzhledem k dostupnosti sítě snižuje, naopak přibývá poptávka právě po domovech se zvláštním režimem.
Uživatelům domovů pro seniory je nabízená široká škála společenských aktivit (kulturní, sportovní, výlety,
rekreace aj.) Volnočasové aktivity jsou nabízeny s cílem, co nejdéle zachovat schopnosti a dovednosti klientů
a s cílem zpříjemnit pobyt v domovech pro seniory. V současné době je nabídka služby dostačující.
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§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
Tuto pobytovou službu poskytují v rámci regionu Mostecko poskytovatelé v Mostě, Litvínově a Meziboří.
Domovy se zvláštním režimem jsou umístěny v jednom objektu se službou domovy pro seniory nebo domovy
pro osoby se zdravotním postižením. Naprostá většina uživatelů je z Mostecka a nejbližšího okolí, přestože si
žádost do zařízení mohou podat žadatelé z celé ČR. Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových
a dvoulůžkových pokojích. V regionu se dle poptávky jeví jako nedostačující kapacita sociální služby domovy
se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osoby s etylickou demencí či s chronickým psychiatrickým
onemocněním typu schizofrenie, organický psychosyndrom apod. Jeden poskytovatel poskytuje sociální službu
v Litvínově, cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, ale jen pro muže nad 41 let.

§ 51 – Chráněné bydlení
Služba je v regionu Mostecko poskytována ve městě Meziboří a Litvínov. Ve městě Meziboří má služba formu
ambulantní nebo terénní. Ambulantní forma je poskytována v hlavní budově poskytovatele sociální služby
a forma terénní v bytech a domech v běžné občanské zástavbě města Meziboří. Cílovou skupinou skupinového
bydlení jsou osoby s lehkým, středním mentálním postižením či dlouhodobým duševním onemocněním ve
věku od 19–64 let, které potřebují dohled jiné fyzické osoby. Cílovou skupinou individuální bydlení jsou osoby
s lehkým, středním mentálním postižením či dlouhodobým duševním onemocněním ve věku od 19–64 let,
které nejprve využívaly službu skupinové formy a u kterých došlo ke zlepšení sociálních dovedností do té míry,
že zvládají individuální bydlení. Ve městě Litvínově je sociální služba chráněné bydlení poskytována cílové
skupině klientů s lehkým, středním mentálním postižením či dlouhodobým duševním onemocněním ve věku
od 19–64 let. Služba umožňuje klientům žít v samostatných domácnostech v blízkosti základních veřejných
služeb.
Tato služba zcela chybí v ORP Most. V celém regionu chybí navazující služba pro klienty, kteří překročí věk
cílové skupiny, tj. 64 let.
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4.5.2 Oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství regionu Mostecko

SWOT analýza
silné stránky













znalost cílové skupiny a schopnost reagovat
na měnící se potřeby, vyplývající z terénu a dobré
praxe poskytovatelů
zkušení a kvalifikovaní poskytovatelé
široká a pestrá nabídka sociálních služeb
fungující systém sociálních služeb s tradicí
a prověřenou kvalitou
dostupné sociální služby pro většinu cílových skupin
bezplatné využití sociálních služeb
kvalitní vzájemná komunikace a předávání
informačních toků mezi jednotlivými NNO především
díky pracovním skupinám a komunitnímu (lokálnímu)
plánování
odborné vedení jednotlivých poskytovaných služeb
kvalitně zavedený systém dobrovolnictví –
dobrovolnické centrum a využívání činnosti
dobrovolníků v sociálních službách
působnost Agentury pro sociální začleňování v rámci
celého regionu

slabé stránky








zcela chybějící nebo nedostatečně kapacitně pokryté
některé druhy sociálních služeb (odborné sociální
poradenství – konkrétně občanská, dluhová
a drogová problematika, nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež, azylové domy pro rodiny s dětmi,
apod.) a to zejména v ORP Litvínov a menších obcích
nekontinuální pracovní úvazky – negativní vliv
na poskytovatele, zaměstnance i uživatele služeb
uměle vytvoření závislosti uživatele na některých
službách, záměrné dlouhodobé a neefektivní
působení služby na uživatele
nedostatečná osvěta problematiky sociálních služeb,
nedostatečné šíření dobré praxe poskytovatelů mezi
širší veřejnost, ale i odbornou veřejnost
vysoká nezaměstnanost

příležitosti
















prohloubení
spolupráce
mezi
jednotlivými
poskytovateli služeb – využít již existujících
příležitostí pro setkávání v rámci KP, LP a PS KÚ
a aktivně se těchto setkání účastnit, vzájemně
spolupracovat a komunikovat
možnost
finančního
čerpání
z EU
v rámci
individuálních projektů a s tím spojené víceleté
financování služeb
zapojení měst a obcí do spolupráce s ASZ a využití
nabídky v rámci KPSVL
doplnění definované potřebnosti, tj. nedostačujících
kapacit nebo zcela chybějících u některých služeb
spolupráce relevantních subjektů při řešení případu
kumulace patologických jevů – nezaměstnanost,
zadluženost, drogy, alkohol poskytují prostor
pro vznik a rozšíření sociálních služeb
posílení propagace poskytovatelů služeb
informovanost široké veřejnosti a představitelů obcí
prostřednictvím plánovaných setkání
rozvoj komunitního plánování a vzájemná spolupráce
mezi městy Litvínov a Most a krajským úřadem, rozvoj
strategických a komunitních plánů měst do menších
obcí v rámci ORP
rozšiřování kapacit a cílových skupin u stávajících
osvědčených poskytovatelů
transformace psychiatrické péče
dobrovolnictví

rizika











nejistota v sociálním systému – nesystémové dávky,
stále přibývající administrativa, nenávaznost, změny
působnosti
stále se opakující příliv a migrace sociálně slabých
obyvatel v regionu, kteří nemají žádný vztah
k bydlení a sousedskému soužití, jsou tak častými
podněty pro konflikty se „starousedlíky“
závislost uživatelů na službě – neúčelné, neodborné,
neefektivní poskytování sociální služby
díky některým nekvalitním poskytovatelům klesá
důvěryhodnost a pověst u všech poskytovatelů služeb
realizace služeb bez zkušeností nebo návaznosti
na další službu
kolísavý zájem uživatelů o službu ovlivněný ročním
obdobím – např. nízkoprahové zařízení, noclehárny
problematika společenských norem - zneužívání
sociálních dávek samotnými uživateli
bytová politika

Zpracovala pracovní skupina pod vedením Petry Sochorové.
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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
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

16

29

68

31

1

4

9

4

0

0

0

0

1

1

15

1

7

16

204

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

176

15

1

1

12

2

Most

11

19

52

19

1

4

9

4

1

1

15

1

5

9

116

9

1

1

12

2

Obrnice

1

3

0

3

1

4

50

6

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.
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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
2018

stávající
okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

stávající
okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

stávající
okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

stávající
okamžitá
kapacita

Region celkem

9

25

103

26

1

2

35

2

2

5

16

5

7

25

0

28

2

4

6

5

ORP Most celkem

5

15

58

16

1

2

35

2

0

0

0

0

4

18

0

20

1

2

4

2

Most

4

12

48

13

1

2

35

2

3

14*

4

16

1

2

4

2

Obrnice

1

3

10

3

1

4

0

4

ORP Litvínov celkem

4

10

45

10

Litvínov

4

10**

45

10

0

0

0

0

2

5

16

5

3

7

0

8

1

2

2

3

2

5

16

5

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, kapacita 1 nezařazena do Základní sítě kraje.
*** 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
2018

stávající
okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

stávající
okamžitá
kapacita

Region celkem

1

2

8

2

1

2

0

2

ORP Most celkem

1

2

8

2

1

2

0

2

Most

1

2

8

2

1

2

0

2
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počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018
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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 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

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 2018

Region celkem

1

20

20

ORP Most celkem

1

20

20

Most

1

20

20

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018
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počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018
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Vyhodnocení priorit na 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. Vznikl nový poskytovatel s kapacitou 1.
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. Od 01.01.2017 došlo ke zřízení
nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež od 6 do 15 let ve městě Most, a to ambulantní i terénní
formou. Zařízení se nachází v lokalitě „Stovky“, která je hned po Chanovu, druhou největší sociálně vyloučenou
lokalitou ve městě.
Cíl 1

Navýšení kapacit u sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v celém
Splněno
regionu s vyšší potřebností v ORP Litvínov
Cíl byl splněn. Došlo k navýšení kapacit sociálně aktivizační služby pro rodiny. V Mostě došlo k navýšení kapacity
o 1, v Litvínově zaregistroval službu nový poskytovatel s kapacitou 5.
Cíl 2

Cíl 3

Vznik odborného poradenství zaměřeného na minimální právní poradenství,
dluhovou problematiku nebo zřízení občanské poradny orientované
na cílovou skupinu rodiny s dětmi v ORP Litvínov

Částečně
splněno

Cíl splněn částečně. Služba odborného poradenství zaměřená na minimální právní a dluhovou problematiku je
nově poskytována v rámci služeb Komunitního centra Janov. Došlo navýšení kapacity o 1. Služba je poskytována
ve spolupráci s právníkem. Potřeba vzniku zřízení občanské poradny orientované na cílovou skupinu rodiny
s dětmi stále trvá.

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.
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PRIORITA č. 3

Podpora a rozvoj pobytových sociálních služeb pro rodiny s dětmi

Cíl 1

Zřízení azylového bydlení pro rodiny s dětmi v regionu

Splněno

Cíl byl splněn. Od 01.01.2018 by mělo dojít k otevření sociální služby azylové domy pro cílovou skupinu rodiny
s dětmi. Služba bude poskytována v Mostě, v šesti bytech s kapacitou 20 lůžek. Dostupnost služby bude
zajištěna non-stop. Maximální doba ubytování je 1 rok.

Priority na rok 2018

PRIORITA č. 1

Rozvoj a podpora nabídky terénních a ambulantních služeb zaměřených na cílovou skupinu
pro rodiny s dětmi, děti a mládež

Cíl 1

Navýšení kapacit nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách
Litvínov-Janov ve formě terénní i ambulantní

Cíl 2
Cíl 3

Navýšení kapacit u sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v celém regionu s vyšší
potřebností v ORP Most
Vznik odborného poradenství zaměřeného na minimální právní poradenství, dluhovou
problematiku nebo zřízení občanské poradny orientované na cílovou skupinu rodiny s dětmi
v ORP Litvínov

PRIORITA č. 2

Rozvoj nabídky služeb pro osoby se zdravotním postižením za účelem podpory
soběstačnosti v běžném životě

Cíl 1

Navýšení kapacit služeb sociální rehabilitace v ORP Litvínov

§ 37 - Odborné sociální poradenství
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

4

7

9

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Obrnice

1

4

6

Litvínov

1

3

5

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

1

10

14

Litvínov
§ 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

§ 63 - Noclehárny

Most
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§ 64 - Služby následné péče
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

1

1

2

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

4

12

13

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Most

3

14

16

Litvínov

2

5

6

Most
§ 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Most
§ 69 - Terénní programy
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Služba odborného sociálního poradenství je v regionu poskytována v široké nabídce. Region Mostecka je
charakterizován především výskytem sociálně vyloučených lokalit, ve kterých dochází ke kumulaci sociálněpatologických jevů (závislosti, dluhy, nezaměstnanost, migrace a příliv nepřizpůsobivých a sociálně slabých
obyvatel). V souvislosti s danou problematikou regionu je odborné poradenství zaměřeno na pomoc
a podporu rodinám (občanská poradna, poradenství v oblasti bytové politiky, minimální právní poradenství,
dluhové poradenství) na podporu osob ohrožených rizikovým chováním (závislosti na návykových látkách,
alkoholu, gamblerství apod.).
V ORP Most jsou služby odborného poradenství poskytovány jak v dostatečných kapacitách, tak i v široké
nabídce druhů těchto služeb jak pro město Most tak i přilehlou obec Obrnice. V současné době nejsou pokryty
menší obce v sousedství, jako např. Patokryje a Želenice, ale klienti vyhledávající tento druh služby nemají
problém službu vyhledat dojet si pro radu, popř. poradenství do Obrnic.
V ORP Litvínov jsou služby poskytovány, ale s ohledem na strukturu obyvatel sociálně vyloučené lokality
s vysokým počtem osob žijících rizikovým způsobem života a také dle strategických plánů a komunitního plánu
obce, jsou stále v nedostačujících kapacitách s nedostatečnou specifikací služby, a to především v sociálně
vyloučené lokalitě Litvínov-Janov. Služba je poptávána ze strany klientů, kteří se často dostávají
do nepříznivých životních situací a velmi by využili rozšíření nabídky odborného poradenství v oblasti dluhové
problematiky, minimální právní poradenství, občanská poradna, poradna pro rodiny s dětmi atd.

§ 57 – Azylové domy
S ohledem na složení obyvatel v regionu, počtu sociálně vyloučených lokalit, výskytu sociálně-patologických
jevů a zvyšujícímu se počtu domácího násilí, je velmi častým jevem ztráta bydlení. Proto je tato služba
požadována a počet lůžek nedostatečný v celém regionu. Není zde poskytovatel, který by nabízel službu
azylového domu pro rodiny s dětmi.
V ORP Most je služba poskytována pro matky s dětmi a pro muže zvlášť. Od 01.01.2018 by zde měla začít
fungovat nová sociální služba pro rodiny s dětmi. Díky ní se v případě, že se kompletní rodina dostane
do nepříznivé životní situace a dojde ke ztrátě bydlení, nebude nutné rodiny v případě umístění rozdělit, čímž
se předejde negativním vlivům, jako jsou např. nekompletnost rodiny, vyšší výdaje, negativní vliv na děti,
zvýšená administrativa na úřadech v případě výplaty dávek sociální péče a dávek státní sociální podpory.
Po zahájení této služby by měla být kapacita dostačující.
V ORP Litvínov tato služba zcela chybí a v komunitním plánu obce se se zřízením služby nepočítá. Částečně je
ze strany města sanována ubytovnou města, kde mají zřízeno i krizové bydlení pro rodiny s dětmi. Tato forma
bydlení není příliš vhodná pro rodiny s dětmi, protože na ubytovně města bydlí i jednotlivci a také slouží jako
azylové bydlení pro osoby bez přístřeší.

§ 58 – Domy na půl cesty
Tato služba je poskytována pouze v ORP Most, ve městě Most. Nabídka této služby je uspokojivá. V ORP
Litvínov není tato služba poskytována. Poptávka ani potřeba po této službě zatím není registrována.
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§ 59 – Kontaktní centra
Cílovou skupinou jsou osoby závislé na návykových látkách, alkoholu a patologické hráčství. Služba je
poskytována na území města Mostu. V návaznosti na tuto službu slouží také nabídka služeb poradenství
pro rodiny osob se závislostním chováním.
Aktuální kapacita služby pokrývá poptávku klientů, zejména na Mostecku. Klienti z Litvínova za službou
dochází/dojíždí, lze však předpokládat, že v případě detašovaného pracoviště v Janově, alespoň s omezeným
provozem, by klienti byli se službou v intenzívnějším kontaktu. Dostupnost této služby nemůže dosáhnout
na celý region, nicméně v případném posilování kapacit terénních programů by mohlo dojít k uspokojujícímu
pokrytí potřeby klientů.

§ 60 – Krizová pomoc
V regionu Mostecko není služba poskytována. Klienti mohou využít poskytovatele se sídlem v Ústí nad Labem,
který nabízí pobytovou, terénní i ambulantní formu služby. Pobytová služba je určena pro jednotlivce i rodiny
s dětmi po dobu max. 7 nocí.

§ 61 – Nízkoprahová denní centra
V regionu Mostecko je služba poskytována pouze na území ORP Most s kapacitou dostatečnou. Zatím není
evidována větší míra potřebnosti a navyšování kapacit není v plánu ani jednoho ORP v regionu.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Služba je v regionu poskytována pro cílovou skupinu dětí ve věku od 6–26 let. Služba je velmi vyhledávaná
a potřebná v souvislosti s výskytem velkého počtu sociálně vyloučených lokalit v celém regionu, s tím souvisí
i vysoký počet dětí žijící v těchto lokalitách, které jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služba nabízí
vzdělávací aktivity, preventivní služby, poradenství a to vše by mělo vést ke snížení a předcházení rizikového
stylu života dětí a mladistvých a minimalizuje faktory rizikového způsobu chování. Vedle tohoto druhu služby
jsou v regionu nabízeny i jiné alternativy trávení volného času v podobě mateřských center, volnočasových
klubů v rámci základních škol, nízkoprahové zařízení Městské policie v Janově, knihovny, základní umělecká
škola a také sportovní kluby. I přes širokou nabídku těchto služeb je kapacita služby nízkoprahového zařízení
stále nedostatečná, a to zejména v ORP Litvínov.
V ORP Most je služba poskytována ve městě Most, Chanov a Obrnicích. V Mostě je služba poskytována
v optimální kapacitě a v současné době není reflektována potřeba navýšení. V Chanově je služba poskytována.
Je velmi žádaná a potřebná z důvodu velkého počtu dětí a mládeže ohrožených rizikovým chováním, kteří žijí
přímo v sociálně vyloučené lokalitě. V Obrnicích je služba poskytována v dostatečné kapacitě pro děti od 15–
26 let, ale chybí zde služba pro cílovou skupinu dětí od 6–15 let, které v současné době nemají možnost využít
tento druh služby. Na základě potřebnosti nejen lokality, ale i poptávky ze strany klientů je plánováno rozšíření
kapacit pro výše uvedenou cílovou skupinu dětí.
V ORP Litvínov je služba poskytovaná v nedostatečné kapacitě. Se stále narůstajícím počtem dětí a mládeže
ohrožených rizikovým způsobem života, kteří žijí v sociálně vyloučené lokalitě, je nutné navýšit kapacitu
a rozšířit službu na ambulantní a terénní formu poskytování. Potřebnost terénní formy vyšla z faktu, že ne
všechny děti službu v komunitním centru využívají, přesto by uvítaly vhodnou formu trávení volného času
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právě v jejich přirozeném prostředí. Volnočasové aktivity dětí a mladistvých v této lokalitě částečně sanuje
město Litvínov nízkoprahovým zařízením Městské policie. Přesto kapacita služby, která je v současné době
v této lokalitě, neuspokojuje potřeby všech klientů, kteří mají o službu zájem. Navýšení kapacit je v plánováno
již registrovaným poskytovatelem, a to v souvislosti s otevřením Komunitního centra v Janově. Služba bude
poskytována jak formou ambulantní tak i terénní v celé sociálně vyloučené lokalitě.

§ 63 – Noclehárny
V rámci regionu funguje pouze jedna noclehárna, a to pro muže v Mostě. V rámci Mostu je dlouhodobě
vnímána potřeba noclehárny pro ženy s kapacitou optimálně 3 lůžka. V současné době probíhají přípravy
rekonstrukce prostor, ve kterých je již služba poskytována. K rekonstrukci by mělo dojít v roce 2018 nebo
2019, financována bude z rozpočtu města či jiných zdrojů. V rámci této rekonstrukce budou upraveny prostory
noclehárny pro muže a zároveň vybudovány prostory pro noclehárnu pro ženy s kapacitou 3 lůžka.
V Litvínově není potřeba zřízení této služby vnímána. Město sanuje službu městskou ubytovnou, která není
plně využita, jsou zde volné kapacity v případě ubytování. Prostory jsou zrekonstruované a působí zde sociální
pracovníci obce. Poptávka zprostředkovaná například přes úřad práce nebo pracovníky obce nebyla
zaznamenána a to ani v souvislosti s uzavřením jedné ubytovny.

§ 64 – Služby následné péče
Služby následné péče jsou poskytovány v ORP Most. Jsou využívány lidmi abstinujícími od závislostního
chování (drogy, alkohol, patologické hráčství) při podpoře své abstinence, často ve spolupráci se svoji rodinou
či jinými jim blízkými osobami. Jde hlavně o závislé osoby, které se po léčbě vracejí do svého původního
prostředí z důvodů rodinných vazeb a pracovního vztahu, nebo se vracejí po výkonu trestu k rodině a ve vazbě
absolvovali výkon trestu na specializovaném oddělení, nebo osoby, které kontrolovaně abstinují už alespoň tři
měsíce. Služby využívají také klienti z Litvínova a nevzniká potřeba vytvoření stejné služby v ORP Litvínov.

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou v ORP Most a v ORP Litvínov poskytovány ambulantní
i terénní formou jak v sociálně vyloučených lokalitách a tak i v centru města.
Nabídka této sociální služby nepokrývá poptávku a potřebu v celém regionu Mostecka, a to zejména
v souvislosti se stále se zvyšujícím počtem rodin žijících zejména v sociálně vyloučených lokalitách rizikovým
způsobem života. V současné době je zapotřebí adekvátnějšího rozložení služby v regionu, aby byla služba
poskytována rovnoměrně a cíleně na lokality, kde je reflektována potřeba.
V ORP Most je služba poskytována ve městě Most a Obrnicích. V Mostě je služba poskytována v optimálních
kapacitách.
V ORP Litvínov je služba poskytována v optimálním rozložení a výši. Ze strany obce je reflektována potřeba po
tomto druhu služby v rámci celého ORP. Obec vycházela ze svých strategických plánů, analýzy sociálně
vyloučené lokality a dat ze strany sociálně-právní ochrany dětí. Nabídka této služby pokrývá poptávku jak
v sociálně vyloučené lokalitě Janov, tak v centru města. Tato služba je důležitá z důvodu stále se zvyšujícího
počtu rodin, které nezvládají řešit svou rodinou situaci a potřebují pomoc a podporu při řešení svých
problémů, které jsou zejména způsobeny kumulací sociálně patologických jevů v této lokalitě. V souvislosti
s migrací obyvatel v rámci ORP Litvínov se v současné době rýsují problémy i v přilehlé obci Horní Jiřetín, kde
již jeden poskytovatel působí a svou službu nabízí terénní formou.
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§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
V regionu Mostecko v současné době není potřeba po tomto druhu služby ze strany ani jednoho ORP. Přestože
v celém regionu se nacházejí sociálně vyloučené lokality, kde dochází často k výskytu sociálně patologických
jevů, migraci obyvatel, stále narůstající kriminalitě a nedostatku kapacit jiných služeb, které by napomohly
řešit napětí a problémy místních obyvatel, jsou dnes ohroženou skupinou senioři žijící v těchto lokalitách.
Možné zřízení této služby v regionu by napomohlo seniorům žijícím v sociálně vyloučených lokalitách vytvořit
přijatelné podmínky pro aktivní a důstojné stáří v jejich přirozeném prostředí.
V ORP Most je služba poskytována pouze pro osoby se zdravotním postižením. Zcela zde chybí nabídka
sociálně aktivizačních služeb pro seniory.
V ORP Litvínov také není tato služba poskytována.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutická dílna se nachází v ORP Litvínov, kde nabízí službu dva poskytovatelé. Přičemž jedna je
určená pro osoby s mentálním postižením pro cílovou skupinu od 18 do 64 let věku. Služba je poskytována
ve formě kavárny již na dvou místech v Janově a přímo v centru Litvínova. Klienti pracují v kavárně a mají zde
možnost se naučit komunikačním, sociálním, pracovním a hygienickým návykům, které by mohli později
uplatnit na chráněném či běžném pracovním místě. Na začátku poskytování byli klienti pouze ze zařízení
sociální péče a v současné době službu využívají i klienti z celého regionu, tedy i klienti žijící v domácnostech.
Druhá služba je určena pro osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným
zdravotním postižením ve věkové skupině 19–64 let. Mezi základní činnosti služby patří pomoc při osobní
hygieně, nácvik stolování v jídelně, příprava pokrmu v kuchyňce, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní
osobu, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků, a to především činností v keramické
dílně, nácvikem výtvarných technik atd. Služba byla zřízena především pro osoby po absolvování povinné
školní docházky, které nemají další uplatnění a zůstávají izolované v domácím prostřední. V současné době je
kapacita služby dostatečná.

§ 69 – Terénní programy
Poskytování služeb terénních programů sehrává důležitou roli v rámci celého regionu Mostecka a to z důvodu,
že služba obsáhne široké spektrum cílových skupin a tak sehrává klíčovou roli pro klienty, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci. Nově došlo k navýšení kapacit pro město Most a jeho spádové obce. Důležitou roli sehrává
služba zejména v drogovém terénu a při práci s jednotlivci v řešení tíživých životních situací napříč celým
regionem.

§ 70 – Sociální rehabilitace
Služba je poskytována v rámci celého regionu. V ORP Most i Litvínov jsou kapacity optimální.
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4.6

Region Šluknovský výběžek

4.6.1 Oblast služeb sociální péče regionu Šluknovský výběžek

SWOT analýza
silné stránky










systematické plánovaní v oblasti sociálních služeb
je zájem o pobytové i terénní služby
kvalita služeb se zvyšuje
existence fungujících místních pracovních skupin
podílejících se na vzniku strategických dokumentů –
tvorba optimální sítě sociálních služeb SPRSS ÚK
zvyšuje se kvalita personálu
vybavenost se zlepšuje
spolupráce institucí v regionu (PMS, ÚP, MAS)
v praxi je realizována transformace pobytových
zařízení
existence sousedské spolupráce a pomoci, využívají se
přirozené vazby v prostředí bez zásahu sociálních
služeb, a to především v oblastí se špatnou dopravní
obslužností (koncový výběžek)

slabé stránky











není zajištěna adekvátní síť služeb pro osoby
s duševním onemocněním, včetně alkoholových
demencí, osoby se specifickou duální diagnózou
a nízkopříjmové klienty
i přes dostatečný informační servis představitelů
měst a obcí o sociálních službách, podpora z této
strany je vnímána jako velmi nízká se zažitými
společenskými stereotypy k cílovým skupinám
chybí pobytová odlehčovací služba
nedostatek financí na kvalifikovaný personál
chybí sociální pracovníci
chybí služba týdenního stacionáře, která by řešila
poptávku osob
zvyšující se administrativní nároky ze strany KÚ
po přechodu financování sociálních služeb na kraje
chybí terénní mobilní hospicová péče

příležitosti







transformace zařízení je podporována
přechod financování na kraje
fungující místní pracovní skupina podílející
se na vzniku strategických dokumentů – tvorba
optimální sítě sociálních služeb SPRSS ÚK
potřeba zvyšování komplexní informovanosti
o sociálních službách
dotační tituly v gesci MPSV, ÚK, EU – fondy
spolupráce s Fokusem a podpora vzniku CDZ

rizika









majetek uživatelů a rodiny nelze zapojit
do financování pobytové služby – chybí legislativa,
pouze dobrovolně (roste vnitřní dluh, doplatek
poskytovatele)
nekoncepční a nestabilní zásahy do systému
financování sociálních služeb - absence víceletého
financování
příspěvek na péči nepokrývá náklady na službu –
není kontrola jeho využívání z ÚP
vysoká koncentrace služeb pro osoby se zdravotním
postižením z jiných regionů (ústavy)
málo pracovních příležitostí pro klientelu
odliv pracovníků do zahraničí (SRN) a jiných profesí

Zpracovala pracovní skupina pod vedením Bc. Marcely Postlerové.
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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
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

3

7

14

7

19

22

3

10

21

1

5

8

0

0

0

0

0

2

ORP Rumburk celkem

3

7

14

6

13

16

3

10

16

1

5

8

0

0

0

0

0

2

Rumburk

1

2

2

0

0

1

1

5

6

Jiříkov

1

2

3

1

5

8

Krásná Lípa

0

0

5

1

2

2

1

5

5

Šluknov

0

0

1

2

3

2

1

2

2

0

0

2

0

0

0

Velký Šenov
Dolní Poustevna
Vilémov

1

3

3

1

1*

1

Místo poskytování neurčeno
ORP Varnsdorf celkem

0

0

0

Varnsdorf
Místo poskytování neurčeno

1

6

6

1

6

6

1

2

2

1

3

3

0

0

5

0

0

3

0

0

5

0

0

0

0

0

5

0

0

0

Pozn.: * Kapacita 1 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
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

0

0

4

0

0

14

3

70

70

2

93

93

5

390

390

6

59

61

ORP Rumburk celkem

0

0

4

0

0

14

3

70

70

2

93

93

4

320

340

5

55

57

1

10

10

2

24

26

1

21

21

1

6

6

1

4

4

1

4

4

1

4

4

Rumburk
Jiříkov

1

2

176

176

Krásná Lípa

1

95

95

Lipová

1

49

49

Staré Křečany

1

54

1
1

6

17

54

Šluknov
Velký Šenov

17

76

76

6

Dolní Poustevna
Vilémov
Místo poskytování neurčeno

0

0

4

0

0

14

ORP Varnsdorf celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

1

70

50

Varnsdorf
Chřibská

1

70*

25

Místo poskytování neurčeno

0

0

25

Pozn.: * Z celkové registrované kapacity 70 lůžek je zařazeno do Základní sítě kraje na základě vydefinované potřebnosti 25 lůžek. Část z celkové kapacity využívají i jiné kraje.
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Vyhodnocení priorit na rok 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 v roce 2017 prozatím nedošlo, je
plánované navyšování kapacit od 01.01.2018.
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.
Částečně
splněno
Jsou realizovány počáteční dílčí kroky k naplnění tohoto cíle v rámci ORP Rumburk. Cíl má dlouhodobý
charakter, existuje již studie proveditelnosti, řeší se technická příprava možného místa pro poskytování sociální
služby, tj. vodovodní přípojka.
Cíl 3

Příprava vzniku služeb denního a týdenního stacionáře v 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.

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 dle potřeb regionu, potřeba v ORP trvá. Domy se zvláštním režimem mají nejvyšší kapacitu
v regionu v rámci pobytových služeb, ovšem s různorodou specifikací cílových skupin, což minimalizuje vstup
určitých cílových skupiny do těchto zařízení. V ORP Varnsdorf žádá od 01.01.2018 jeden poskytovatel sociální
služby o zařazení do Základní sítě kraje, s cílem rozšíření prostoru pro neumístitelné a těžko umístitelné klienty,
např. s různými typy demencí (alkoholových). Tito klienti nemohou využít služby domů se zvláštním režimem
v tomto regionu z důvodu cílové skupiny nebo kapacity zařízení. Klienti jsou pak opakovaně hospitalizováni
v psychiatrických nemocnicích a LDN, dále v jiných typech služeb, které ale nemohou pokrýt zcela adekvátně
jejich potřeby (azylové domy).
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Priority na rok 2018

PRIORITA č. 1

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

Cíl 2

Nárůst kapacity služby podpora samostatného bydlení v ORP Rumburk

Cíl 3

Vznik služeb denního stacionáře v ORP Rumburk

Cíl 4

Vznik služeb týdenního stacionáře v ORP Rumburk

Cíl 5

Podpora vzniku terénní a pobytové odlehčovací služby v ORP Rumburk

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 sociálnězdravotní diagnózou

§ 39 - Osobní asistence
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Jiříkov

1

2

3

Krásná Lípa

0

0

5

Šluknov

0

0

1

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Rumburk

0

0

1

Jiříkov

1

5

8

Šluknov

2

3

2

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Rumburk

1

5

6

Místo poskytování neurčeno (ORP Rumburk)

0

0

5

Jiřetín

0

0

5

§ 40 - Pečovatelská služba

§ 43 - Podpora samostatného bydlení
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§ 44 - Odlehčovací služby (ambulantní a terénní forma)
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

3

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

4

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

2

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

14

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Místo poskytování neurčeno (ORP Rumburk)

0

0

20

Chřibská

1

70

25

Místo poskytování neurčeno (ORP Varnsdorf)

0

0

25

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

2

24

26

Místo poskytování neurčeno (ORP Rumburk)
§ 44 - Odlehčovací služby (pobytová forma)

Místo poskytování neurčeno (ORP Rumburk)
§ 46 - Denní stacionáře

Místo poskytování neurčeno (ORP Rumburk)
§ 47 - Týdenní stacionáře

Místo poskytování neurčeno (ORP Rumburk)
§ 50 - Domovy se zvláštním režimem

§ 51 - Chráněné bydlení

Rumburk
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§ 39 – Osobní asistence
Služba osobní asistence je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení v přirozeném prostředí osob. Zájem o službu osobní
asistence roste, využívat ji chtějí osoby s chronickým onemocněním a osoby se zdravotním postižením, což
vyplývá ze širšího zákonného pojetí základních činností služby v porovnání se službou pečovatelskou.
V poslední době mají také zájem o službu klienti, kteří opouštějí ústavní zařízení v rámci integrace do běžného
života. V současné době není dostatečná kapacita v Krásné Lípě. V případě snížení kapacit v odlehčovací
službě, jak plánuje poskytovatel v Krásné Lípě, se bude rovnoměrně navyšovat kapacita v terénních službách
a osobní asistenci.
Další rozvoj této služby zajistí vyšší míru prevence sociálního vyloučení dotčených cílových skupin a zajistí
podporu cílovým skupinám v možnosti delšího setrvání v přirozeném domácím prostředí. Region
pro poskytování sociální služby je náročný svojí velkou rozlohou území, náročností na dojezdy, časové
a dopravní náklady.

§ 40 – Pečovatelská služba
Tato služba zaznamenala v regionu poměrně silný rozvoj v posledních letech a lze očekávat (v souběhu
s osobní asistencí a odlehčovací službou) další vysokou dynamiku. Nezastupitelnou roli hrají v této službě
tzv. pečující osoby (osoby blízké v domácnostech uživatelů). Službu poskytují v regionu města a obce, jedna
nezisková organizace, jeden privátní subjekt a jedna příspěvková organizace.
Nárůst poptávky v některých obcích, a to především v okrajových částech Šluknovského výběžku neroste. Jsou
spíše využívány zdroje v rámci sousedské pomoci. Dále je pečovatelská služba nahrazena péči ze strany
blízkých osob. V souladu s demografickým vývojem, kdy dochází ke stárnutí populace, je nutné zajistit
dostatečnou kapacitu a nabídku služeb pro seniory. Neméně důležité je prohlubovat vzájemnou spolupráci
mezi službami a nadále zlepšovat informovanost klientů.
V současné době se zvyšuje s rozvojem rekonstrukce bytů na Sídlišti ve Šluknově, poptávka po zajištění této
služby, jelikož zde bydlí převážně senioři.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Služba má terénní charakter, je poskytována v bytech uživatelů. Je velmi efektivní, náklady na bydlení si hradí
uživatel. Asistence probíhají na základě dohody většinou v bytě uživatele, ale také v místní komunitě.
Uživatelé služby bydlí ve svých bytech v lokalitě Šluknovska – Rumburk, Vilémov, Dolní Poustevna. Cílovou
skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, převažují uživatelé s mentálním postižením, kteří opouštějí
domovy pro osoby se zdravotním postižením. V poslední době také přibývají lidé s duševním onemocněním.
Jejich počet narůstá, přičemž tito klienti vyžadují specifickou podporu. Podpora samostatného bydlení v oblasti
pomoci lidem s duchovním onemocnění napomáhá v jejich stabilizaci a rozvoj této služby taktéž snižuje riziko
sociálního vydělení ze společenských struktur, a je v zájmu uživatelů směr navyšovaní kapacit v této oblasti
podporovat. Rozvoj služby se týká především ORP Rumburk (Rumburk, Vilémov). Potřeba rozvoje této služby
je žádoucí v souvislosti s rozvojem veřejného opatrovnictví, jelikož se potýká s klienty, kteří mají snížené
mentální schopnosti, často ve spojení s duševním onemocněním. Opatrovanci nechtějí do zařízení
rezidenčního typu, mají silné citové vazby k místu, kde bydlí a současně podporu potřebují.
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§ 44 – Odlehčovací služby
Odlehčovací službu poskytuje na Šluknovsku jediný poskytovatel ambulantní a terénní formou, který má záměr
transformovat službu do osobní asistence. V ORP Varnsdorf (Krásná Lípa) poskytovatel odlehčovací služby,
chce transformovat službu na osobní asistenci, přičemž volné kapacity budou ponechány. Pobytová forma se
zatím v regionu neposkytuje. V ORP Rumburk jeden poskytovatel sociální služby má záměr na základě
poptávky realizovat pobytové odlehčovací služby. Tento plán je ovšem dlouhodobého charakteru, jelikož tomu
předchází složitý proces technického zajištění budovy, kde by služba měla být realizována. V rámci tohoto
záměru poskytovatel služby již realizuje minimální kroky v tomto období. Již existuje studie proveditelnosti,
bude vypracována architektonická studie po vybudování vodovodní přípojky k objektu. Pobytové odlehčovací
služby jsou přínosnou alternativou pro běžně poskytované pobytové sociální služby a podporuje záměry
transformace. Určité varianty této služby poskytovatelé nabízejí, jedná se zejména o krátkodobé pobyty
uživatelů.

§ 45 – Centra denních služeb
V současné době není služba v regionu poskytována. U některých klientů může být pokrývána jiným druhem
služby s podobným rozsahem činnosti.

§ 46 – Denní stacionáře
Služba se v regionu neposkytuje, i když služba velmi dobře napomáhá procesu transformace. V ORP Rumburk
se jeden poskytovatel sociální služby snaží reagovat na pokrytí této poptávky. V rámci tohoto procesu
realizuje minimální možné kroky v tomto období (existuje studie proveditelnosti). Více kroků, může realizovat
až po technickém zajištění objektu, vhodném pro realizaci. S ohledem na předpokládaný demografický vývoj
je možné předpokládat, že vznikne poptávka. Jedná se o žádoucí kombinaci preventivně ambulantních služeb.

§ 47 – Týdenní stacionáře
Služba se v regionu neposkytuje. V ORP Rumburk projevil na základě poptávky jeden poskytovatel sociální
služby záměr, který má dlouhodobý charakter, realizovat pobytovou formu odlehčovací služby. V rámci tohoto
záměru již realizuje minimální kroky v tomto období, tj. již existuje studie proveditelnosti, bude vypracována
architektonická studie po vybudování vodovodní přípojky k objektu, kde je možná realizace služby. S ohledem
na demografický vývoj se předpokládá, že se bude poptávka po službě zvyšovat. Jedná se o žádoucí kombinaci
preventivně ambulantních služeb s využitím možnosti odpočinku klientů na lůžku. Tuto službu je vhodné
kombinovat se zajištěním dopravy uživatelů služeb. Služba týdenního stacionáře v podstatě podporuje záměry
transformace, přičemž vede k řešení složitých situací, které vznikají v rodinném prostředí seniorů a osob
se zdravotním postižením, ale také osob s duševním onemocněním. Tato služba nese výrazné transformační
prvky.
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§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Šluknovský výběžek se stal v historii regionem, ve kterém se silně koncentrovaly právě služby sociální péče,
resp. bývalé ústavy sociální péče. Jednalo se o ústavy v Brtníkách, Jiříkově, Horní Poustevně a v Krásné Lípě.
Dva z nich jsou historicky v působnosti Hlavního města Prahy. Jednalo se o jev, který vznikl v předcházejícím
politickém systému, kdy řada zařízení sociální péče, která se orientovala na lidi s postižením, např. z území
Hlavního města Prahy, sídlila mimo hlavní město, v „okrajových částech republiky“. Stejným způsobem také
postupovaly i orgány nejprve Severočeského a následně Ústeckého kraje (resp. okresu Děčín), což vedlo
k potvrzení zmíněného trendu a poměrně vysoké koncentraci pobytových služeb pro osoby s mentálním
a zdravotním postižením v regionu Šluknovska.
Na Šluknovsku tuto službu nabízí a poskytuje několik zařízení. V tomto roce došlo ke snížení 9 lůžek ve Starých
Křečanech v rámci transformace ve prospěch služby chráněné bydlení. Dále je snahou spíše klienty zajištovat
v rámci jiných sociálních služeb a reagovat individuálním přístupem ke klientovi.

§ 49 – Domovy pro seniory
Celková kapacita služby na Šluknovsku je z hlediska kraje výrazně vyšší než průměr na 1000 obyvatel
v Ústeckém kraji. Cílovou skupinu tvoří převážně senioři a osoby s různými typy zdravotního postižení. Další
zařízení kombinují tuto službu se službou domovy se zvláštním režimem, převážně pro seniory. Tato služba má
s ohledem na předpokládaný demografický vývoj ve Šluknovském výběžku velmi významnou úlohu. Spádovost
současných domovů je výrazně širší, než pouze z Ústeckého kraje.
V Rumburku například tato služby zcela chybí a je v plánu ORP Rumburk hledat řešení, a to i vzhledem
k demografickému vývoji regionu a poptávce po službě. Jinak současný stav je optimální pro Jiříkov a Šluknov.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
Tuto službu poskytuje v rámci regionu několik poskytovatelů. Služba je v některých případech poskytována
společně se službou domova pro seniory nebo domova pro osoby se zdravotním postižením. Služba zahrnuje
celkem čtyři zcela rozdílné cílové skupiny. Jeden z poskytovatelů je privátním subjektem s registrací v jiném
kraji. Kapacita služby v porovnání se situací v kraji převyšuje běžnou průměrnou kapacitu kraje, ovšem limity
některých zařízení nedovolují získat potřebnou službu pro specifickou a komplikovanou cílovou skupinu.
Kapacitu je nutné rozšířit s důrazem na těžko umístitelnou cílovou skupinu lidí (např. zdravotně postižení
senioři bez nároku na starobní důchod nebo příspěvek na péči, osoby s psychiatrickými diagnózami,
specifickým kombinovaným postižením nebo osoby v seniorském věku trpící závislostí na alkoholu apod.)
V ORP Varnsdorf žádá k 01.01.2018 jeden poskytovatel sociální služby o zařazení do Základní sítě kraje, s cílem
rozšíření prostoru pro neumístitelné a těžko umístitelné klienty, např. s různými typy demencí (alkoholových).
Tito klienti nemohou využít služby domů se zvláštním režimem v tomto regionu z důvodu cílové skupiny nebo
kapacity zařízení. Klienti jsou pak opakovaně hospitalizováni v psychiatrických nemocnicích a LDN, dále v jiných
typech služeb, které ale nemohou pokrýt zcela adekvátně jejich potřeby (azylové domy).
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§ 51 – Chráněné bydlení
Poskytovatelé služby vlastní chráněné byty, které jsou situovány ve větších městech regionu (ve Varnsdorfu,
Rumburku, Šluknově a dále v Dolní Posutevně). Služba má výrazný transformační potenciál.
Chráněné bydlení je běžně považováno za nejlepší možnost, jak poskytovat službu osobám s duševním
onemocněním, pokud nemohou žít v rodinném prostředí. Služba má individuální charakter a nastavuje
se podle skutečných potřeb jejích uživatelů. Cílem služby je umožnit uživatelům v maximální možné míře
začlenit se do společenského a pracovního života, rozvíjet vzdělání a dovednosti uživatelů. V tomto roce došlo
k žádosti o navýšení kapacit především v ORP Rumburk a to z důvodu transformace Domova pro osoby
se zdravotním postižením Brtníky. Pracovní slupina a komunitní plán počítá s potřebou rozvoje služeb v této
oblasti.
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4.6.2 Oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství regionu Šluknovský
výběžek

SWOT analýza
silné stránky









znalost prostředí
kvalifikovaný personál
existence sítě služeb
dobrá spolupráce s SPOD
existence spolupráce mezi organizacemi
rozvoj terénní práce
úspěchy při integraci dětí z vyloučených lokalit na ZŠ
snížení počtu odebraných dětí

slabé stránky

















příležitosti










rostoucí poptávka po sociálních službách
rozvoj a zapojení do SPRSS kraje
koordinátoři SS obcí
rozvoj příhraniční spolupráce
fondy EU a projekty ČR
rozvoj spolupráce s politiky a komerční sférou
zviditelnění situace médií, existence Rumburku,
Varnsdorfu, Šluknova, příslib financí (MV, MŠMT)
zapojení mladé generace

extrémní dostupnost drog v regionu a snižování
věkové hranice pro užití drog (především v romské
komunitě), + gamblerství
absence služeb pro duševně chronicky nemocné
zhoršení bezpečnostní situace na Šluknovsku
chybí streetwork pro mládež
odchod kvalifikovaných lidí z regionu, chybí
kvalifikovaný personál pro registraci služeb
vysoká nezaměstnanost v regionu, vysoký počet lidí
na dávkách hmotné nouze
prohlubující se špatná ekonomická situace seniorů
nezájem/neznalost politiků, radních, zastupitelů
nedostupnost zaměstnání pro osoby bez kvalifikace
a pro matky s dětmi
nedostupnost nízkonákladového bydlení
chybí OSP
chybí služby typu: školní psycholog, psycholog,
moped, adiktolog
chybí místa v předškolních zařízeních
chybí sociální firmy
chybí dobrovolnictví

rizika









nestabilní systém financování sociálních služeb
(nejasná metodika spolufinancování)
administrativní náročnost
systém vyrovnávací platby
8% spolufinancování
jednoleté financování neumožňuje rozvoj služeb,
podpora de minimis
chudnutí regionu, počet lidí v nouzi narůstá
nezacílenost prostředků na strukturální změny
a služby, vč. sociálních, do slabých regionů s vysokým
počtem nezaměstnaných, sociálně slabých osob
a sociálně vyloučených lokalit
narůstá ohrožená skupina nízkopříjmových seniorů

Zpracovala pracovní skupina pod vedením Mgr. Jiřiny Kafkové.
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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
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

2

2

0

5

1

2

6

2

1

1

5

2

0

0

0

0

6

13

149

20

0

0

0

0

ORP Rumburk celkem

2

2

0

4

1

2

6

2

1

1

5

2

0

0

0

0

5

10

119

16

0

0

0

0

Rumburk

1*

1

0

2

1

2

6

2

1

1

5

2

2**

3

44

7

Krásná Lípa

1*

1

0

2

1

5

35

5

2

2

40

4

1

3

30

4

0

0

0

0

1

3

30

4

Šluknov
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
2018

Region celkem

1

2

0

3

ORP Varnsdorf celkem

1

2

0

3

Varnsdorf

1

2

0

3

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.
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skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
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

§ 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
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

4

11

23

16

1

2

5

3

4

14

61

19

5

13

0

18

2

11

13

13

ORP Rumburk celkem

3

9

17

13

1

2

5

3

4

14

61

17

3

10

0

15

2

11

13

13

Rumburk

1

1

5

1

1

3

9

4

2

9

0

9

2

11

13

13

Krásná Lípa

1

5

8

5

1

1

0

2

0

0

0

0

Mikulášovice

1

2

5

3

Dolní Poustevna
Šluknov

1

3

4

4

Velký Šenov
Místo poskytování neurčeno

0

0

0

1****

ORP Varnsdorf celkem

1

2

6

3

Varnsdorf

1

2

6

2

0

0

0

0

1*

4*

25

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

2

0

2

1

1

0

1

Jiřetín pod Jedlovou
Dolní Podluží
Místo poskytování neurčeno

0
0

0

0

0

0

2

1

Pozn.:
* Služba je poskytována také ve Šluknově a Horní Poustevně, kapacita 4 nezařazena do Základní sítě kraje.
** Služba je poskytována také ve Šluknově, Vilémově a Horní Poustevně.
***Kapacita 2 je plánována pro drogový terén.
****Kapacita je plánována pro poskytování služby rodinám s dětmi v Mikulášovicích.
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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
2018

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

0

0

0

2

ORP Varnsdorf celkem

0

0

0

2

Varnsdorf

0

0

0

2

Region Šluknovský výběžek, oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.
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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
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

3

112

128

0

0

0

0

0

0

1

9

15

0

0

ORP Rumburk celkem

1

22

33

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

Rumburk

1

22

33
0

0

6

1

9

9

0

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

počet služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

0

18

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
2018

Region celkem

0

0

45

ORP Rumburk celkem

0

0

45

Varnsdorf

0

0

45

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb
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Vyhodnocení priorit na rok 2017

PRIORITA č. 1

Optimalizace sítě služeb podporujících sociální začleňování osob ohrožených sociálním
vyloučením a sociálně vyloučené osoby

Částečně
splněno
Cíl trvá, zatím nesplněn. V rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování byl do Rozvojové sítě kraje
zařazen poskytovatel služby odborné sociální poradenství ve Varnsdorfu se zahájením poskytování služby
od 01.01.2018. Potřeba vzniku všeobecného odborného sociálního poradenství (adiktologie) trvá, nenašel
se poskytovatel.
Cíl 1

Vznik samostatné služby odborné sociální poradenství ve Varnsdorfu

Rozšíření územní dostupnosti stávajících sociálně aktivizačních služeb
Splněno
pro rodiny s dětmi na obce Jiřetín pod Jedlovou a Rybniště
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 v kapacitě 2. V současné době
nebyla vznesena poptávka ze strany 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
Částečně
pro rodiny s dětmi v západní části výběžku (Mikulášovice, Velký Šenov,
splněno
Vilémov, Poustevna)
Začátkem roku 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. Služba je
poskytována všemi poskytovateli služby po celém regionu Šluknovska. Poskytovatel rodinu doprovází, i když
se přestěhuje, aby nebyla sociální práce přerušena. Dle vnitřních statistik SPOD Rumburk je zvýšení kapacity
služby SAS na území města Mikulášovice žádoucí. Obyvatelé vyloučené lokality Šluknov se přesunuli do lokality
Mikulášovice. Cíl trvá a přechází do roku 2018.
Cíl 3

Rozšíření územní dostupnosti stávajících terénních programů na obce
Splněno
v západní části výběžku (Mikulášovice, Velký Šenov, Vilémov, Poustevna)
Potřeba zavedení služby byla formulována zejména se zhoršenou bezpečnostní situací ve Šluknově. Současní
poskytovatelé služby terénní programy, mají působnost po celém regionu Šluknovska. Potřeba rozšíření kapacit
terénních programů do ORP Rumburk a území obce s pověřeným obecním úřadem Šluknov byla pokryta
činností terénních pracovníků obcí a dále rozšířením kapacit sociálně aktivizačních služeb.
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.
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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
Částečně
a mládež v Krásné Lípě
splněno
Cíl trvá. V rámci restrukturalizace způsobu poskytování služby současného poskytovatele je služba poskytována
i formou streetworku. Jedná se o dočasné řešení v souvislosti se snahou poskytovat službu v daném regionu
v optimální kvalitě. Dlouhodobě je tento způsob neudržitelný a vyžaduje doplnění personálních kapacit.
Cíl 3

Poskytování streetworku v rámci služby nízkoprahového zařízení pro děti
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 4

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.
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. V současné době probíhají přípravy pro vytvoření zázemí pro odborníka
na danou problematiku a vyjednává se s poskytovatelem z Ústí nad Labem o možnosti zřídit detašované
pracoviště v regionu.
Cíl 2

Cíl 3

Zvýšení kapacity stávajících poskytovatelů sociálně terapeutických dílen

Nesplněno

Poskytovatelé stávajících služeb jsou v lokalitách, které jsou mimo možnost dojezdu osobám z cílové skupiny
azylových domů pro matky s dětmi s handicapem, které se nacházejí v ORP Varnsdorf. V současné době
probíhají přípravy pro zřízení dané služby v Dolním Podluží. V rámci ORP Vansdorf není zřízen tento druh služby.
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Priority na rok 2018
PRIORITA č. 1

Optimalizace sítě služeb podporujících sociální začleňování osob ohrožených sociálním
vyloučením a sociálně vyloučené osoby

Cíl 1

Rozšíření územní dostupnosti stávajících sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
v Mikulášovicích

Cíl 2

Zřízení služby noclehárny na území města Rumburk

PRIORITA č. 2

Optimalizace sítě služeb zaměřených na děti, mladistvé a dospívající

Cíl 1

Rozšíření kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Varnsdorfu

Cíl 2

Poskytování streetworku v rámci služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
v Rumburku

Cíl 3

Poskytování streetworku v rámci služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
v Krásné Lípě

Cíl 4

Rozšíření ambulantních možností K–centra Rumburk

Cíl 5

Zajištění odborného poradenství pro osoby se závislostí na území ORP Rumburk se sídlem
v Rumburku

PRIORITA č. 3

Rozvoj práce s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním a jiným zdravotním
znevýhodněním

Cíl 1

Vytvoření zázemí pro práci (kancelář)odborníka pro práci s lidmi s duševním onemocněním

Cíl 2

Vyčlenění specializovaného odborníka, který se bude věnovat pouze podpoře osob
s duševním onemocněním

Cíl 3

Vznik služby sociálně terapeutické dílny v Dolním Podluží
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§ 37 - Odborné sociální poradenství
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Rumburk

1

1

2

Krásná Lípa

1

1

2

Varnsdorf

0

0

1

Varnsdorf - Rozvojová síť kraje

1

2

3

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Rumburk

1

22

33

Dolní Podluží

1

22

27

Varnsdorf - Rozvojová síť kraje

0

0

45

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Rumburk

2

3

7

Šluknov

2

2

4

Varnsdorf

1

3

4

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

6

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Šluknov

1

3

4

Místo poskytování neurčeno (ORP Rumburk)

0

0

1

Místo poskytování neurčeno (ORP Varnsdorf)

0

0

1

§ 57 - Azylové domy

§ 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

§ 63 - Noclehárny

Místo poskytování neurčeno (ORP Rumburk)
§ 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

§ 66 - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

1

2

3

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Rumburk

1

3

4

Šluknov

1

6

7

Mikulášovice
§ 67 - Sociálně terapeutické dílny
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Místo poskytování neurčeno (ORP Rumburk)

0

0

1

Dolní Podluží

0

0

2

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Krásná Lípa

1

1

2

Místo poskytování neurčeno (ORP Rumburk)

0

0

4

Varnsdorf - Rozvojová síť kraje

0

0

2

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

2

11

13

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

18

§ 69 - Terénní programy

§ 70 - Sociální rehabilitace (ambulantní a terénní forma)

Rumburk
§ 70 - Sociální rehabilitace (pobytová forma)

Jiřetín pod Jedlovou
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Služba odborné sociální poradenství v regionu Šluknovska je poskytována na území města Rumburk a Krásná
Lípa. Služba je poskytována ambulantně.
Poradny poskytují odborné poradenství v širokém spektru. Obsahem práce obou poraden je především
odborné sociální poradenství v oblasti finanční, pracovní a vztahové. Poradna v Krásné Lípě je zapojena
v programu podpory obětí trestné činnosti. Obě poradny spolupracují s Asociací občanských poraden. Cílovou
skupinou jsou sociálně znevýhodněné osoby v obtížné životní situaci, kterou nedokáží samy řešit.
Počet zájemců o službu stoupá. Není dostatečně zajištěna zastupitelnost zaměstnanců. Potřeba navýšení
pracovních úvazků v ORP Rumburk z těchto důvodů trvá. Služba zcela chybí ve Varnsdorfu. Odborné sociální
poradenství není poskytováno v oboru adiktologie. Zájem o odborné poradenství v této oblasti je vyjádřen
na ORP Rumburk i ORP Varnsdorf. Ve Varnsdorfu se připravuje zřízení odborné sociální poradny v oboru
adiktologie od počátku roku 2018.

§ 57 – Azylové domy
Služba azylových domů je poskytována v Rumburku, v Jiřetíně pod Jedlovou a v Dolním Podluží. V regionu
je také šest komerčních ubytoven s celkovou kapacitou 250 lůžek.
V Rumburku je služba poskytována pro muže, ženy i rodiče s dětmi. V současné době poskytuje služby
převážně rodičům s dětmi. Situaci jednotlivců v regionu částečně řeší ubytovny, které jsou často spojeny se
sociálně vyloučenými lokalitami. Spojení cílových skupin, rodiče s dětmi a jednotlivci v jednom objektu, není
ideální s ohledem na nezletilé děti, které jsou v objektu ubytované. Poskytovatel plánuje tyto cílové skupiny
v budoucnu oddělit. V azylovém domě je vedeno průběžně 20 z kapacitních důvodů odmítnutých žadatelů –
jednotlivců. Kapacita zařízení je v průběhu roku obsazena.
Počty osob bez přístřeší narůstají, region nemá další zařízení, které by komplexně řešilo situaci jednotlivců
bez přístřeší, zejména seniorů a osob se závislostí v zimních měsících.
Senioři, ubytovaní v azylovém domě, nemají navazující službu tak, aby mohli azylový dům důstojně opustit.
Poskytovatel v Jiřetíně pod Jedlovou poskytuje sociální služby pro cílovou skupinu „matky s dětmi
s handicapem“, s působností celorepublikovou. Pobyt v tomto azylovém domě je dlouhodobý. Z tohoto
důvodu plánuje v budoucnu poskytovatel službu koncipovat jiným způsobem, například formou chráněných
bytů.
Poskytovatel v Dolním Podluží, poskytuje služby pro 8 rodičů s dětmi. Orientuje se na osoby s handicapem.
V regionu je stále poptávka po azylových domech pro „rodiče s dětmi“ bez handicapu pro Rumburk, Šluknov,
Varnsdorf, kteří odcházejí z oblastí sociálně vyloučených lokalit. Poptávka částečně vyplývá z nedostupnosti
nízkonákladového bydlení pro tyto rodiny.
Rozvoj těchto služeb nebyl vzhledem ke změnám v plánované novele Zákona o sociálních službách zahrnut
do priorit.

§ 58 – Domy na půl cesty
V regionu není žádný registrovaný poskytovatel. Obsahově je tato služba v současné době zastoupena službou
Azylový dům v Rumburku, který v současné době běžně poskytuje služby osobám/jednotlivcům do věku 26 let.
Rozvoj této služby nebyl, vzhledem ke změnám v plánované novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, zahrnut do priorit. Poptávka po této službě nebyla zjištěna.
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§ 59 – Kontaktní centra
Tuto službu v regionu poskytuje pouze jeden poskytovatel. Zaměřuje se na poskytování sociálních služeb
problémovým uživatelům drog. K doplňkové nabídce těchto služeb patří zejména poradenství pro rodiny
uživatelů drog. Poskytovatel v případě, že se uživatel rozhodne pro řešení své situace, poskytne odbornou
terapeutickou intervenci. Služby jsou poskytovány bezplatně. Zařízení je začleněné do systému služeb
poskytujících sekundární a terciární prevenci drogových závislostí. Při kontaktu se zařízením má klient možnost
vystupovat anonymně. Služba je doplněna terénním programem.
Kapacita služby pokrývá poptávku klientů. Na základě poznatků z realizace terénních programů je zřejmé, že
dostupnost těchto služeb nedosáhne všech oblastí regionu, nicméně řešením se jeví pokrytí regionu terénními
programy.

§ 60 – Krizová pomoc
V regionu mohou klienti využít detašované pracoviště v Rumburku poskytovatele s celokrajskou působností
se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou, terénní i ambulantní formu služby. Pobytová služba je
určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí.

§ 61 – Nízkoprahová denní centra
V regionu nenabízí tuto sociální službu žádný registrovaný poskytovatel. Služba zcela chybí. Oficiální požadavek
na vznik této služby vzešel od zástupců MěÚ Rumburk. Služba by se měla kromě základních činností orientovat
na monitoring osob bez přístřeší, které z různých důvodů narušují soužití a nejsou schopny pobývat
na ubytovně, v azylovém domě nebo jiné službě. Tyto osoby se soustředí v centru Rumburku.
Poptávka po této službě je popsána v rámci služby noclehárna. Vzhledem k plánovaným změnám druhů služeb
v chystané novele Zákona o sociálních službách, nebyla tato poptávka zahrnuta do priorit.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Tato ambulantní preventivní služba je poskytována v Rumburku, Varnsdorfu, Krásné Lípě, Šluknově. Služba je
poskytována dětem a mládeži ve věku 6–26 let v odpoledních hodinách, pouze jeden poskytovatel má
otevřeno do 20.00 hod. Činnost registrovaných služeb je většinou dlouholetá. Služby jsou zřízeny v místech
aktuální potřeby.
Byla identifikována potřeba vzniku zařízení ve Varnsdorfu v místech, kde se v odpoledních a večerních
hodinách soustřeďuje „problematická“ mládež.
V nedávné době byl formulován požadavek práce s mládeží formou streetworku, a to zejména ve Šluknově,
kde vlivem migrace nových rodin dochází ke zhoršení vnímaného pocitu bezpečí občany Šluknova. Potřeba
zřízení streetworku byla také formulována zařízeními v Krásné Lípě a v Rumburku. V současné době streetwork
probíhá ve Šluknově a částečně v Krásné Lípě.
Pro zajištění kvalitního poskytování sociální služby v nízkoprahových zařízeních je nutné navýšit stávající
personální kapacity tak, aby byla zajištěna možnost individuální práce s klientem. Ideální počet pracovníků je
2–3 pracovníci v klubu během celé otvírací doby, kdy se jeden věnuje provozu a ostatní individuální práci
s klienty. Při větším počtu pracovníků je možné rozšířit otevírací dobu do večerních hodin, čímž se zvýší
dostupnost služby pro cílovou skupinu. Při individuální práci dochází k prevenci či podchycení sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže.
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§ 63 – Noclehárny
Službu poskytuje pouze poskytovatel, který působí na území Varnsdorfu. V Rumburku je přespávání osob
bez přístřeší zajištěno náhradním způsobem, tzv. „krizovým přespáváním“, a to pro 6 osob. Nejedná
se o sociální službu. Je zde možné si platbu za ubytování odpracovat. Provoz krizového přespávání je zřizován
v zimních měsících, a to dle personálních a prostorových kapacit Městského úřadu Rumburk. Kontinuita
poskytování této služby v zimních měsících proto není zajištěna. V období velkých mrazů dochází k pravidelné
nucené hospitalizaci osob, např. pro omrzliny. Osoby bez přístřeší, ohrožené újmou na životě a zdraví během
mrazivých zimních měsíců, jsou opakovaně účelově umisťovány v nemocni, LDN, azylovém domě.
Poskytovatel ve Varnsdorfu je pro cílovou skupinu osob z Varnsdorfu. Poskytuje 9 lůžek. Tato noclehárna
nepřijímá ženy.
Počet osob bez přístřeší narůstá. Osoby bez přístřeší přespávají v opuštěných budovách. Z tohoto důvodu je
nutné zajistit sociální službu pro tyto osoby v Rumburku. Potřeba vyplývá z praxe pracovníků sociálních služeb
a ze statistických dat o osobách bez domova. K zajištění komplexní péče je plánováno propojení se službou
nízkoprahové denní centrum.
Vzhledem k chystaným změnám v novele Zákona o sociálních službách, nebyl rozvoj zapracován do priorit.

§ 64 – Služby následné péče
V regionu není žádný registrovaný poskytovatel. Oficiální vznesená poptávka není.

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tato služba je v regionu poskytována formou terénní a ambulantní. Vzájemně se liší pouze lokalitou
poskytování služby. Služba je v regionu doplňována, případně zastupována, terénními pracovníky obcí.
V současné době je pociťován nedostatek této služby v Mikulášovicích. Poptávku v této oblasti formuluje SPOD
Rumburk.
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi sociálně vyloučené nebo vyloučením ohrožené (dlouhodobě
nezaměstnaní a závislí na dávkách hmotné nouze, rodiny zadlužené, negramotné, vícečetné, s minimální
schopností hájit svá práva a oprávněné zájmy), které nejsou schopny zajistit základní materiální
a psychosociální potřeby dítěte/dětí. V regionu dochází k vnitřní migraci osob ohrožených sociálním
vyloučením a tím ke ztrátě kontaktu se službou, je nutné zajistit pokrytí službou na celém území Šluknovska
tak, aby práce s rodinami mohla kontinuálně pokračovat. Do regionu také přicházejí nové rodiny
V minulém období došlo ke zřízení nového poskytovatele ve Varnsdorfu a k rozšíření kapacity poskytovatelů
v Krásné Lípě a ve Šluknově. Plánované navýšení kapacity nebylo vyčerpáno. Zda navýšení kapacity bude
dostačující, se ukáže v následujícím období.

§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
V regionu vznikl poskytovatel této služby, který požádal o zařazení do sítě služeb. Služba je využívána. Kapacita
je naplněna. Službu využívají osoby s vyšší mírou závislosti a osoby seniorského věku, které jsou svým věkem,
případně handicapem, ohroženi sociálním vyloučením. Službu využívají poskytovatelé sociálních služeb.
Vzhledem k transformačním tendencím v regionu je možné očekávat nárůst poptávky po této službě.

Region Šluknovský výběžek, oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství

158

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Tato služba je poskytována v Rumburku, Šluknově a Dolní Poustevně. Všichni poskytovatelé se specializují
na cílovou skupinu osob s mentálním postižením, ale službu poskytují také lidem s kombinovaným nebo jen
tělesným handicapem.
V regionu je velká koncentrace pobytových zařízení, ze které vyplývá velký zájem o službu jako doplňující
a navazující službu na služby domovů pro osoby se zdravotním postižením. Služba je využívána i osobami
žijícími v běžných rodinách. Služba nabízí uživatelům nácvik potřebných pracovních dovedností, dojíždění,
kontakt s přirozeným prostředím. Kromě tradičních ručních prací (tkaní, šití, vyšívání, háčkování, pletení
apod.), probíhají v dílnách i další pracovní činnosti (výroba dřevěných výrobků, ručního papíru, batika, odlévání
svíček a mýdel, keramických výrobků, nácvik vaření a pečení apod.). Poskytovatel ve Šluknově v rámci provozu
zároveň zaměstnává také osoby se změněnou pracovní schopností a plní dodavatelské zakázky pro komerční
podniky v regionu.
Kromě možností profesní přípravy (pro budoucí uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce), má
služba především široký terapeutický charakter, a to i pro uživatele s výrazně sníženými adaptačními
schopnostmi. Služba zcela chybí na území ORP Varnsdorf. Vzhledem k tomu, že v Jiřetíně a v Dolním Podluží
se v rámci sociální služby azylové domy, koncentrují matky s handicapem, je žádoucí vznik této služby také
v této lokalitě. Služby v ORP Rumburk je pro tyto osoby nevyužitelná vzhledem k možnosti dojezdu do služby.
Poptávka po této službě bude narůstat vlivem postupného vytváření sítě služeb pro cílovou skupinu osob
s duševním onemocněním.

§ 69 – Terénní programy
Tato službu je v regionu poskytována v Rumburku, Krásné Lípě, Varnsdorfu, Šluknově a Jiřetíně pod Jedlovou.
Čtyři poskytovatelé se zaměřují na osoby v nepříznivé sociální situaci, etnické menšiny, osoby bez přístřeší,
osoby v krizi, v sociálně vyloučených lokalitách a osoby vedoucí rizikový způsob života. Kapacita služeb je
v současnosti naplněna.
Jeden poskytovatel se orientuje na cílovou skupinu osob se závislostí. U tohoto poskytovatele došlo k rozšíření
kapacity. Pracovníci služby jsou v Rumburku, nyní vyjíždí do Varnsdorfu, Šluknova, Jiříkova a Krásné Lípy,
Mikulášovic a Velkého Šenova. Program je určen cca pro 200 klientů. Poskytuje služby sociální prevence
uživatelům drog s minimální motivací využívat služeb K-centra. Přispívá k mapování drogové scény
ve Šluknovském výběžku. Vyhledává především aktivní uživatele drog, přičemž hlavním cílem u nich není
abstinence, nýbrž minimalizace zdravotních, sociálních a společenských rizik spojených s užíváním drog. Zda
bude zvýšení kapacity dostatečné, se ukáže v následujícím období.
V minulém období byla vznesena poptávka po této službě v souvislosti se změnou obsahu práce
v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a poskytováním této služby terénní formou. Nárůst kapacity
služby terénní programy pro cílovou skupinu osob dětí a mladistvých se jeví jako žádoucí. Ve Šluknově vlivem
rostoucího počtu nových rodin došlo ke zhoršení vnímaného pocitu bezpečí občanů Šluknova, kdy tento pocit
je vázán především na problematickou mládež na ulicích.
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§ 70 – Sociální rehabilitace
V regionu Šluknovska tuto službu poskytují poskytovatelé v Rumburku, kteří pracují s osobami se zdravotním
postižením (tělesným, mentálním, smyslovým, duševním i kombinovaným). První poskytovatel má
zaregistrovanou terénní i ambulantní formu a v rámci služby poskytuje tyto programy: denní centrum,
tréninkový byt, podporované zaměstnávání. Druhý poskytovatel také poskytuje službu ambulantní a terénní
formou a orientuje se na podporu v přirozeném prostředí. Na Šluknovsku je vysoký počet uživatelů
„institucionálních služeb“ s mentálním nebo duševním postižením, kteří v rámci procesu transformace budou
opouštět ústavní zařízení. Celkem je v šesti institucích v regionu Šluknovska 448 klientů, což je 6x více, než je
statisticky průměr. V regionu není poskytovatel, který by se cíleně věnoval pouze osobám s duševním
onemocněním ve spojitosti například se závislostí, kterým je nutné poskytovat službu speciálně školeným
týmem. Chybí specializovaný odborník, v rámci služby sociální rehabilitace, který se by se věnoval pouze
podpoře osob s duševním onemocněním. V současné době, v rámci plánované investiční akce, dochází
k vytváření prostoru a zázemí pro práci odborníka v oblasti práce s lidmi s duševním onemocněním.
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4.7

Region Teplicko

4.7.1 Oblast služeb sociální péče regionu Teplicko
SWOT analýza
silné stránky










vytváření střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb Ústeckého kraje a existence komunitních plánů
na místní úrovni
snaha většiny měst regionu vytvořit komunitní plán
na místní úrovni
stále se prohlubující spolupráce většiny poskytovatelů
sociálních služeb v regionu
zvyšující se kvalita poskytovaných sociálních služeb
vzdělávání úředníků a poskytovatelů v procesech
komunitního plánování
zvyšující se zkušenosti poskytovatelů se získáváním
financí z fondů EU
vznik jednotného informačního systému pro veřejnost
velmi dobrá spolupráce s úřadem práce Teplice
stále více měst má zpracovaný komunitní plán týkající
se oblasti sociálních služeb, což výrazně napomáhá
jejich rozvoji a plánování

slabé stránky













v regionu dlouhodobě chybí služba pro osoby
s duševním a kombinovaným onemocněním
svazující administrativa v oblasti krizových lůžek, která
je důvodem proč chybí odlehčovací služba
stále více je patrný nedostatek pracovníků v sociálních
službách a dalších profesí ochotných pracovat
v sociálních službách
příspěvek na péči není vždy využíván ve prospěch
seniorů, často končí jako podpora jejich rodiny
téměř nulová spolupráce mezi zdravotním a sociálním
sektorem i přesto, že je zde mnoho prostupných
témat
zanedbávání zdravotní péče v nemocnicích vůči
klientům sociálních služeb zvyšuje náklady sociálních
zařízení na péči, která jí nepřísluší
v regionu stále chybí služba domov se zvláštním
režimem pro skupinu klientů se zaléčenou závislostí
a pro
klienty
trpící
chronickým
duševním
onemocněním
v regionu chybí zařízení typu denní stacionář,
pro osoby s poruchou autistického spektra
roste poptávka po pečovatelské službě, její současná
kapacita je nedostatečná.
nedostatek
osob
ochotných
angažovat
se v dobrovolnictví, který možná souvisí s přílišnou
byrokracií při této činnosti

příležitosti











využívání finančních prostředků z programů EU
na rozvoj sociálních služeb, zvláště pak ve druhém
dotačním kole od roku 2015
snaha o zvyšování kvality poskytovaných sociálních
služeb
větší a lepší spolupráce s úřady práce v oblasti
vzdělávání a zlepšení systému poskytování příspěvků
na péči pro jednotlivé uživatele sociálních služeb
zájem o využití sociálních služeb a neustále se
zvyšující poptávka po nich
v regionu je poskytovatel, který má možnost
vybudovat denní stacionář pro klienty s poruchou
autistického spektra
v regionu jsou poskytovatelé služeb, kteří mohou
vyřešit poptávku po pečovatelské službě jejím
rozšířením a
zařazení již provozovaného počtu úvazků do Základní
sítě kraje
výrazné zlepšení finančních podmínek pracovníků
v sociálních službách
možnost využívat institut veřejné služby, která řeší
některé nedostatkové a okrajové profese v organizaci

rizika















jednoleté financování z dotací MPSV
nedostatek finančních prostředků pro rozšiřování
institutu chráněného bydlení
nejednotný výklad standardů kvality, nejistota
poskytovatelů při inspekcích kvality sociálních služeb
trvající problémy na úseku opatrovnictví, což se
projevuje jako problém s jeho výkonem
nedostatečné prostředky provozovatelů sociálních
služeb na zajišťování zdravotní péče (viz. odbornost 913) a krácení výkonů ze strany zdravotních
pojišťoven
ze strany MPSV neřešení dlouho připravovaných
legislativních změn, nepřijetí velké novely zákona
nemožnost naplnit ubytovací standarty ve starších
zařízeních v souladu s nyní platnou vyhláškou
nesoulad mezi požadavky na sociální služby a jejich
finančním zabezpečením ze strany státu
u služby pro osoby s duševním a kombinovaným
onemocněním chybí v regionu poskytovatel této
služby, důvodem je velká finanční náročnost na její
zřízení i pozdější provozování
u pečovatelské služby je nastavena kapacita, která
stále není zařazena do Základní sítě kraje
nárůst klientů sociálních služeb s nízkými příjmy
a klientů s asociálním chováním

Zpracovala pracovní skupina pod vedením PhDr. Jaroslava Zemana.
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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
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

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
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

1

14

14

2

19

19

1

73

73

4

291

291

4

335

385

3

15

15

ORP Teplice celkem

1

14

14

2

19

19

1

73

73

4

291

291

4

335

385

3

15

15

1

68

68

1

12

12

1

4

4

Dubí

2

123*

123

2

226

226

Bystřany

1

100

100

1

97

97
1

9

9

1

2

2

0

0

0

Teplice
Proboštov

1

14

14

Háj u Duchcova

1

1

14

5

14

5

1

73

73

Osek
Místo poskytování neurčeno
ORP Bílina celkem
Pozn.:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

* Kapacita 17 nezařazena v Základní síti kraje.
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Vyhodnocení priorit na rok 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 a i přes vstup nového poskytovatele, který sice v regionu zřídil další službu domovy se
zvláštním režimem, která se však nedotkla cílové skupiny klientů se zaléčenou závislostí ani klientů trpících
chronickým duševním onemocněním. Z tohoto důvodu potřeba přetrvává v nezměněném počtu, takže kapacita
stále v regionu chybí a její potřeba nebyla vyřešena. Žádnému z poskytovatelů se ani částečně neuvolnila
kapacita, kterou by mohl převést směrem k této cílové skupině a vzhledem k vysoké nákladnosti potřebné
pro zřízení nové služby nemá žádný z poskytovatelů dostatečné prostředky.
Cíl 1

V rámci restrukturalizace kapacit pobytových služeb provést úpravu kapacit
v jednotlivých pobytových službách, aby odpovídala skutečným potřebám
Splněno
klientely
Tento cíl byl naplněn. Stávající služby si upravily kapacity s ohledem na změnu zdravotního stavu a potřeb
klientů. Převážně se jednalo o převod klientů z domovů pro seniory do domovů se zvláštním režimem, k němuž
došlo vlivem zhoršení zdravotního stavu.
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
Stále platí, že se jedná se o trvalý cíl, který je do současné doby splněn pouze částečně a který reaguje na nové
požadavky na zajištění sociálních služeb. I přes to, že se situace v sociálních službách do jisté míry mění, tak
stále přetrvává. Stále platí, že je potřeba zařízení uzpůsobovat nastavené legislativě a současným trendům.
Podmínky pro humanizaci jsou nastaveny a vyžadovány v rámci restrukturalizace sociálních služeb. Částečně je
zde i možnost hradit její realizaci z evropských fondů a prostředků uvolněných pro tento účel. Cíl byl částečně
naplněn v jedné organizaci v ORP Teplice a dvě organizace stále na realizaci tohoto cíle pracují.
Cíl 3
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Priority na rok 2018

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

Cíl 1

Podpořit rozvoj sociálních služeb domovy se zvláštním režimem pro klienty trpící
chronickým duševním onemocněním a pro zaléčené osoby s některou z forem závislosti
do plánované kapacity 50 míst v rámci ORP Teplice i Bílina

Cíl 2

V ORP Teplice dlouhodobě sledovat vývoj poptávky u služby denní stacionáře
se zaměřením na osoby s poruchou autistického spektra

Cíl 3

Provádět kroky směřující k humanizaci pobytových služeb s cílem přiblížit je co nejvíce
současným standardům a trendům platným v sociálních službách

§ 50 - Domovy se zvláštním režimem

Místo poskytování neurčeno (OPR Teplice)

Region Teplicko, oblast služeb sociální péče

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

50
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§ 39 – Osobní asistence
Na Teplicku je tato služba prozatím poskytována pouze v ORP Teplice. Přínosem této služby je, že může
klientům zajistit setrvání v přirozeném domácím prostředí.
Často se stává, že obyvatelé Teplicka řeší svou sociální situaci péčí o člena své rodiny a výplata příspěvku
na péči zůstává v rodině. Mezi obyvateli zájem o službu osobní asistence roste, využívat ji chtějí lidé chronicky
nemocní a osoby se zdravotním postižením, což odpovídá pojetí této služby. V poslední době mají o tuto
službu rovněž zájem klienti, kteří opouštějí ústavní zařízení v rámci integrace do běžného života. Přesto je
na této úrovni její kapacita doposud postačující.

§ 40 – Pečovatelská služba
Tato služba je v regionu Teplice významnou sociální službou. V roli poskytovatelů této služby doplňují
neziskové organizace města. Ve dvou případech zajišťují tuto službu sama města. Ta zároveň provozují i domy
s pečovatelskou službou. Kromě registrovaných sociálních služeb je péče o seniory zejména v menších obcích
regionu často zajišťována zaměstnanci obcí, kteří vypomáhají, např. s donáškou oběda, nákupy, vyřízením
pochůzek, doprovody k lékařům atp. V regionu působí také řada soukromých firem, které rozvážejí obědy.
Prováděným průzkumem bylo zjištěno, že kapacita pro Teplicko je nedostatečná a je žádoucí její nárůst.
V závěru letošního roku došlo ke zvýšení poptávky po této službě, a to v místech poskytování Bílina a Krupka,
proto bude kapacitě této služby v těchto oblastech věnována zvýšená pozornost a naším cílem je navýšit zde
počet úvazků.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Na Teplicku je tato služba poskytována pouze v Teplicích. Jde o terénní službu, která je poskytována převážně
v bytech uživatelů a je velmi efektivní. Podpora probíhá na základě dohody. Asistent poskytuje podporu
ve všech oblastech, které souvisejí s bydlením a běžným životem, pracuje na základě individuálních potřeb
uživatele, podle individuálního plánu. Jeden asistent se může starat o 4–8 uživatelů. Cílovou skupinou jsou
osoby se zdravotním postižením. Poptávka po této službě se drží stále na stejné úrovni. Do jisté míry je možné,
že povědomost veřejnosti o této službě není dostatečná. Proto je možné, že se doposud tato služba jeví jako
dostačující.

§ 44 – Odlehčovací služby
V regionu je poskytována služba jak formou pobytovou, tak i ambulantní a terénní. Tato služba, není veřejností
kontinuálně využívána, a proto je pro poskytovatele jen těžko financovatelná. Nejvíce ji ovlivňuje
nedostatečné povědomí veřejnosti o možnosti využít tuto službu. S ohledem na index dobré praxe je zde
prostor pro navýšení kapacit ve všech formách poskytování této služby.
Vzhledem k tomu, že pobytové odlehčovací služby jsou přínosnou alternativou pro běžně poskytované
pobytové sociální služby, je do budoucna žádoucí najít možnost kombinace této sociální služby se zdravotní
péčí a poskytováním dlouhodobé péče.
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§ 45 – Centra denních služeb
Tuto službu v regionu Teplicko nezajišťují žádní poskytovatelé. Dle indexu dobré praxe byla tato služba
vyhodnocena jako nedostatečně zajištěná, ale současný stav služeb ukazuje na něco jiného. Podle analýzy
potřebnosti byl na Teplicku velký nedostatek těchto služeb, ale poptávka po této službě vymizela. Služba tedy
nemá prioritu a klienty není požadována, proto její dříve nastavená potřeba, která byla nastavena na základě
indexu dobré praxe, není v regionu nutná.

§ 46 – Denní stacionáře
V regionu je služba poskytována ve městech Teplice, Proboštov a Krupka. V poslední době se vyskytla potřeba
zajistit tuto službu pro cílovou skupinu klientů s poruchou autistického spektra, jichž stále přibývá. Jeden
z poskytovatelů této služby uvažuje o jejím rozšíření, viz priority na rok 2018. Kapacity v této službě u ostatních
cílových skupin, se zdají být nastaveny v optimální výši. Význam této služby spočívá především v tom, že jde
o službu, která může vytvořit přechod od domácí do institucionální péče. Vzhledem k výše uvedeným
skutečnostem je možné, že vzhledem k vývoji, který umožňuje zacílení této služby na klienty s poměrně
vysokou mírou podpory, může v budoucnu dojít k celkovému zvýšení poptávky po této službě.

§ 47 – Týdenní stacionáře
V regionu Teplicko zajišťují tuto službu dva poskytovatelé a to v Proboštově a v Háji u Duchcova, kteří nabízí
tuto službu pro osoby se zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že tato služba dlouhodobě nevykazuje
potřebu jejího navýšení, jeví se její kapacita jako optimální. V roce 2016 dokonce došlo v Háji u Duchcova
ke snížení kapacity této služby a takto vzniklá lůžka byla převedena do jiných služeb.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Tato služba je zajišťována v regionu Teplicko jedním poskytovatelem a to v obci Háj u Duchcova. Vzhledem
k současným transformačním trendům zařízení se hledají možnosti jak umožnit převod klientů s nižší mírou
podpory do služby chráněného bydlení či podpory samostatného bydlení. Tato služba se dlouhodobě jeví jako
velmi vytížená a je ze strany klientů vyhledávaná. Přesto lze říci, že její kapacita se jeví jako optimální a není
nutné uvažovat o jejím rozšíření.

§ 49 – Domovy pro seniory
V regionu Teplicko zajišťují službu tři poskytovatelé a to v místech Teplice, Dubí a Bystřany. Cílovou skupinu
služby tvoří převážně senioři a osoby s různými typy sociálních a zdravotních problémů. Dvě zařízení poskytují
tuto službu v souběhu se službou domova se zvláštním režimem. Spádovost současných domovů nepřesahuje
hranice regionu víc než je obvyklé. Maximální okamžitá kapacita služby v regionu Teplicko se jevila jako
nadsazená a to z důvodu změny cílových skupin. V průběhu roku 2016 došlo k výrazným úpravám kapacit této
služby směrem k jejímu snižování. V současné době se kapacita této služby jeví jako optimální a odpovídá
i počtu žadatelů o tuto službu, neboť v poslední době počet žadatelů o tuto službu klesl.
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§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
V regionu Teplicko zajišťují tuto službu poskytovatelé ve městech Teplice, Dubí a Bystřany. Kapacita služby
v porovnání se situací v kraji lehce převyšuje poptávku běžnou v ostatních regionech, nicméně faktem, se
kterým se musí počítat je to, že i přes navýšení kapacity právě u této služby, zůstává poptávka po tomto druhu
služby stále neuspokojená. Cílovou skupinou těchto služeb jsou zejména senioři trpící některou z forem
demence. V průběhu roku 2016 došlo u poskytovatele v Dubí k narovnání kapacit mezi domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem, právě ve prospěch služby DZR. Kapacita dalších zařízení zůstala beze změn.
Dále je u této služby plánováno s optimální individuální kapacitou 50 míst pro klienty trpící chronickým
duševním onemocněním a pro zaléčené osoby s některou z forem závislosti, u nichž není doposud určeno
místo jejich poskytování. Tato služba v regionu dlouhodobě chybí.

§ 51 – Chráněné bydlení
Služba je v regionu poskytována ve městech Teplice, Háji u Duchcova a Osek. S ohledem na počet uživatelů
„ústavních služeb“ na Teplicku je zřejmé, že počet lůžek u této služby není nijak vysoký, přesto se nastavená
kapacita jeví jako dostačující. V průběhu roku 2016 se projevila mírná potřeba navýšení této služby, která byla
uspokojena. Došlo k tomu převodem míst z jiné služby ve prospěch služby chráněného bydlení. Služba je
žádoucí, neboť má výrazný transformační potenciál.
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4.7.2 Oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství regionu Teplicko
SWOT analýza
silné stránky












dostatek, různorodost kvalitních služeb v regionu
spolupráce poskytovatelů sociálních služeb
středem služeb je uživatel a jeho potřeby
existence komunitních plánů i dalších strategických
dokumentů (např. vzdělávací koncepce, strategický
plán sociálního začleňování na místní úrovni
dobrá vzájemná informovanost služeb
zapojení neziskového sektoru do poskytování služeb
dostupné, (kvalitní) vzdělávání, široká nabídka
existuje nabídka služeb pro osoby s duševním
onemocněním
azylové domy + kvalitní služby
dobrá spolupráce s některými orgány místních
samospráv

slabé stránky

















chybí služby prostupného bydlení a jednotná
koncepce těchto služeb pro města a obce
nedostatek krizových míst
absence víceletého financování a zálohového
financování u služeb, které jsou závislé na dotacích
ze státního rozpočtu
nedostatek terénních služeb
nedostatečná evaluace, vyhodnocení účinnosti,
efektivity sociálních dávek
chybí psychiatrické oddělení v Nemocnici Teplice
špatně nastavený systém výplaty sociálních dávek,
ubytovna versus azylový dům
špatně nastavený systém minimální mzdy a mezd
v dotacích. Je demotivující, když pracující klient je
na tom existenčně hůř než klient, který nepracuje
nedostatek
sociálně-zdravotních
komunitních
terénních služeb pro dospělé osoby s duševním
onemocněním
nedostatečná integrace sociálně vyloučených dětí
v předškolním vzdělávání (zařízení), slabá podpora
rodin v tom, aby neignorovaly předškolní výchovu
absence analýzy potřebnosti/poptávky po dostupném
bydlení a s tím souvisejících terénních programů
chybějící propojení (i vůbec) terénních a komunitních
služeb pro seniory bez rodiny
nedostatek azylových domů pro celé rodiny
chybějící dobrovolnické centrum
chybějící psychiatrické a psychologické služby pro děti

příležitosti












výzvy EU na podporu zaměstnanosti a vznik nových
sociálních služeb
bydlení – dostatek volných, relativně dostupných
bytů
dobrá dopravní dostupnost některých služeb
vznik nových služeb pramenící z transformace
psychiatrických nemocnic a pobytových sociálních
služeb
nárůst
povědomí
o
osobách
s postižením
u veřejnosti
možnost spolupráce s MAS s využitím finančních
prostředků pomocí komunitně vedeného místního
rozvoje
transformace psychiatrických služeb
vznik terénního komunitního týmu
bezplatná doprava pro seniory nad 70 let (v některých
obcích i nad 65 let), hustá dopravní síť
edukace a kulturní programy v rámci destigmatizace
duševních nemocí pro základní a střední školy
Teplicka

Rizika















diskriminace různých cílových skupin při získávání
bydlení, práce atd.
nedostatek kvalifikovaných a motivovaných
pracovníků
nepopulární cílová skupina nevýhodou při získávání
darů od komerční sféry
neustálý nárůst administrativy
snaha podnikatelů vydělat na sociálně slabých ubytovny - systém dávek na bydlení
špatně nastavená kritéria pro nárok na příspěvek
na péči pro osoby s duševním onemocněním
vysoká dostupnost drog a heren
sociálně-ekonomická situace v regionu
systém poskytování sociálních dávek
nedostatek pracovních příležitostí,
plánování v horizontu volebních období
nárůst předlužených osob
nárůst sociálně-patologických jevů
chybějící povědomí (vzdělávání, motivace, informace)
o povinnostech pro děti

Zpracovala pracovní skupina pod vedením Mgr. Karla Klášterky.
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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
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

9

9

0

10

1

3

10

3

0

0

0

0

0

0

0

10

7

21

225

32

0

0

0

0

ORP Teplice celkem

9

9

0

10

1

3

10

3

0

0

0

0

0

0

0

10

5

15

140

24

0

0

0

0

Teplice

6

6*

0

6

1

3

10

3

2

6

60

6

Dubí

1

1

0

1

1

1

30

1

Duchcov

1

1

0

1

1

4

30

4

1

4

20

4

0

0

0

0

Krupka
Osek

1

1

0

0

Místo poskytování
neurčeno

0

0

0

2

ORP Bílina celkem

0

0

0

0

0

0

0

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 1 nezařazena do Základní sítě kraje.

Region Teplicko, oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství

170

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018

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
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

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

Teplice

2

5

40

11

3

4

75

4

2

2

24

2

2

6

0

7

3

5

39

8

1

1

7

1

1

1

0

1

1

1

0

1

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

1

0

1

1

1

10

1

Krupka

2

8

42

8

1

1

7

1

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

5

0

0

0

9

0

0

0

3

ORP Bílina celkem

1

2

0

2

0

0

0

0

1

3

0

3

Bílina

1

2

1

3

0

0

0

0

2

3

Pozn.: * Služba je poskytována v obcích Dubí, Teplice, Hrob, Košťany, Novosedlice, Proboštov a Krupka.
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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 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

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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Vyhodnocení priority na rok 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
Daný cíl se nepodařilo splnit, a proto přechází do dalšího období. Dva poskytovatelé poskytovali v daném roce
své služby i přesto, že se jim prozatím nepodařilo zařadit do Základní sítě kraje. Přetrvává převis poptávky
nad kapacitou služeb odborného sociálního poradenství především v lokalitách, kde se soustřeďují osoby
ohrožené sociálním vyloučením např. v Krupce a Bílině. 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 a cíl zůstává prioritou i pro rok 2018. Prozatím není poskytovatel,
který by zařízení vybudoval a danou službu poskytoval. V rámci komunitního plánování města Teplice byla
představena organizace Teen Challenge, která mimo rámec sociálních služeb bude provozovat denní zázemí
pro osoby bez přístřeší. Je možné, že do budoucna dojde k transformaci na sociální službu tohoto typu.
Částečně
splněno
Cíl byl naplněn částečně. V roce 2017 byla navýšena okamžitá kapacita sociálně terapeutických dílen v obci Háj
u Duchcova, kde začal poskytovat službu jeden nový poskytovatel s kapacitou 1. Potřebnost této služby je
nadále vnímána v ORP Teplice i ORP Bílina a cíl bude obsahem akčního plánu pro další období.
Cíl 3

Navýšení kapacity sociálně terapeutických dílen

Částečně
splněno
Cíl se podařilo splnit pouze částečně. Od 01.07.2017 je realizována služba ve stávající okamžité individuální
kapacitě 1/skupinové 2 pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v lokalitách města Duchcov. Pro rok 2018 je
vnímána potřeba také pro jiné cílové skupiny této služby, a proto bude prioritou pro další plánovací období.
Lokálně (bez navýšení kapacity) se podařilo rozšířit terénní program pro uživatele drog do obcí Proboštov,
Novosedlice, Košťany, Jeníkov, Hostomice, Světec, Ledvice (ke stávajícím obcím Teplice, Dubí, Krupka).
Cíl 4

Navýšení kapacity terénních programů

Cíl 5

Navýšení kapacity služby sociální rehabilitace

Nesplněno

Cíl nebyl splněn a bude převeden do dalšího období. Plánované navýšení kapacity služby je plánováno
v souvislosti s Implementací strategie reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji, která zahrnuje vznik
mobilních terénních týmů v návaznosti na vznik center duševního zdraví. 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 a složitému
systému financování služby dojde v dalším období k omezení kapacit a dokonce zrušení některých služeb
v lokalitách, kde je poptávka po těchto službách nadále vysoká. Služby pro cílovou skupinu dětí ohrožených
sociálním vyloučením budou poskytovány i nadále ovšem v režimu volnočasového zařízení financovaného
z prostředků MŠMT. U dalších poskytovatelů došlo k ukončení poskytování služby ve městě Osek a úpravám
kapacit a personálního obsazení. Vzhledem k výše uvedenému bude tento cíl prioritou i v roce 2018.
Cíl 2

Navýšení kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Nesplněno

Cíl se nepodařilo splnit a přechází do příštího roku. Jeden poskytovatel rozšířil místo poskytování terénní formy
této služby do další obce v rámci regionu. Vzhledem ke složité situaci ve financování sociálních služeb není
předpoklad pro navýšení kapacity služeb, které jsou vzhledem k situaci v regionu velmi potřebné.
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Priority na rok 2018

PRIORITA č. 1

Udržení všech stávajících služeb a rozvoj služeb sociální prevence pro cílové skupiny
osob bez přístřeší, osob ohrožených sociálním vyloučením a osob se zdravotním
postižením.

Cíl 1

Navýšení kapacity odborného sociálního poradenství především pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením

Cíl 2

Vznik nízkoprahového denního centra nejlépe přímo ve městě Teplice

Cíl 3

Navýšení kapacity sociálně terapeutických dílen

Cíl 4

Navýšení kapacity terénních programů

Cíl 5

Navýšení kapacity služby sociální rehabilitace

PRIORITA č. 2

Rozvoj služeb pro práci s rodinou, dětmi a mládeží

Cíl 1

Navýšení kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Cíl 2

Navýšení kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

§ 37 - Odborné sociální poradenství
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Osek

1

1

0

Místo poskytování neurčeno (ORP Teplice)

0

0

2

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

10

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

10

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0
2

0
6

9
8

§ 57 - Azylové domy

Místo poskytování neurčeno (ORP Teplice)
§ 61 - Nízkoprahová denní centra

Místo poskytování neurčeno (ORP Teplice)
§ 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Místo poskytování neurčeno (ORP Teplice)
Bílina
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§ 63 - Noclehárny
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Teplice

0

0

10

Místo poskytování neurčeno (ORP Teplice)

0

0

50

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Teplice

2

6

11

Místo poskytování neurčeno (ORP Teplice)

0

0

5

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

9

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Teplice

2

6

7

Dubí

1

2

4

Místo poskytování neurčeno (ORP Teplice)

0

0

3

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

3

5

8

§ 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

§ 67 - Sociálně terapeutické dílny

Místo poskytování neurčeno (ORP Teplice)
§ 69 - Terénní programy

§ 70 - Sociální rehabilitace

Teplice
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Organizace poskytují služby osobám se zdravotním postižením, chronickým duševním onemocněním,
seniorům, imigrantům a azylantům, obětem domácího násilí a trestné činnosti, osobám komerčně
zneužívaným a osobám v krizi, především ve městech Teplice a Duchcov. Lidem se sluchovým postižením je
k dispozici služba online tlumočení.
Jako chybějící je identifikována návazná bezplatná psychiatrická a psychologická pomoc pro osoby, které ji
potřebují a chybějící odborné sociální poradenství (dluhová poradna, dávky, reklamace), např. v sociálně
vyloučené lokalitě v Krupce.

§ 57 – Azylové domy
Služba je poskytována bez ohledu na okres či kraj, ze kterého uživatel pochází. Kromě ubytování a zákonných
sociálních služeb poskytovatelé, např. sepisují žádosti a návrhy k soudu, poskytují následné služby, příp.
hmotnou pomoc. Osobě v krizi mohou pomoci jen v případě volné kapacity, mohou pomoci shánět,
obtelefonovat všechna dostupná zařízení, příp. poskytnout hmotnou pomoc, ale nemají krizový pokoj
na okamžité přijetí. Cílovými skupinami, jimž své služby poskytují, jsou matky s dětmi, rodiny s dětmi a muži
s ženami, kdy služby azylového domu zaměřené pouze na muže nebo pouze na ženy v regionu nejsou.
V jednom zařízení pro muže a ženy lze ubytovat i manželské páry. Zařízení chybí nejvíce přímo ve městě
Teplice, kde je po něm evidována poptávka.

§ 58 – Domy na půl cesty
Zařízení tohoto typu je provozováno v regionu Teplicko pouze v Oseku. Nabídka služby je limitována kapacitou
služby a poptávka je zřejmě pokryta stávajícími zařízeními v Ústeckém kraji. Pro zajištění potřeb dané cílové
skupiny, tj. dívky a chlapci do 26 let odcházejících z dětských domovů, by bylo vhodné vytvoření systému
prostupného, příp. sociálního bydlení.

§ 59 – Kontaktní centra
Jedná se o nízkoprahové zařízení umístěné v oblasti Teplice-Trnovany s velkou koncentrací rizikových skupin,
které poskytuje služby včasné a krizové intervence, poradenství, zdravotní a sociální pomoc osobám s nízkou
motivací k léčbě a služby harm reduction. Teplicko je jednou z oblastí, kde je užívání drog v rámci ČR
i Ústeckého kraje nejvíce rozšířené. Specifikem je vysoký podíl nitrožilních uživatelů opiátů, osob bez přístřeší
a osob romské národnosti s mnoha sociálními problémy. Stále přibývá mladších klientů experimentujících
s pervitinem. Kontaktní centrum se zaměřuje na poskytování služeb uživatelům drog, kteří akceptují pouze
nízkoprahové terapeutické a pomocné služby. Cílovými skupinami jsou lidé s drogami experimentující,
příležitostní uživatelé, pravidelní a problémoví uživatelé, rodiče a osoby uživatelům blízké.

§ 60 – Krizová pomoc
Tato služba není v rámci regionu přímo poskytována. Klienti mohou využít poskytovatele se sídlem
v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou, terénní i ambulantní formu služby. Pobytová služba je určena
pro jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí.
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§ 61 – Nízkoprahová denní centra
Okres Teplice postrádá existenci tohoto zařízení, přičemž potřebnost tohoto zařízení jednoznačně vyplývá
z jednání odborných skupin a vzhledem k situaci přímo v terénu ve městě Teplice by toto zařízení bylo
zapotřebí. Zatím však situace nesměřuje ke zřízení tohoto typu služby, chybí poskytovatel a prostory s tím, že
bude obtížné najít vhodnou lokalitu v rámci celého regionu pro umístnění tohoto zařízení s požadovanou
kapacitou.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Služby, které byly poskytovány jedním poskytovatelem v rizikové oblasti města Teplice, tj. Prosetice nebudou
již nadále poskytovány v režimu sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, ale jako volnočasové
aktivity pro děti ohrožené sociálním vyloučením a financované z prostředků MŠMT. Došlo k ukončení
poskytování služby ve městě Osek. Ve městech Duchcov, Dubí, Krupka, Bílina a jejich rizikových oblastech jsou
služby i nadále k dispozici. Vzhledem k tomu, že v regionu Teplicko dochází k velké koncentraci osob, které
se nacházejí v obtížné sociální situaci a žijí v lokalitě s prvky sociálního vyloučení, lze navýšení stávající kapacity
považovat i nadále za žádoucí.

§ 63 – Noclehárny
Tato služba je poskytována na Teplicku ve městě Duchcov. Není vymezena pouze pro muže či pro ženy. Situace
je stejná, jako u azylových domů, tj. poptávka existuje, dostatečná a odpovídající nabídka nikoliv. Problémem
jsou chybějící návazné služby, tj. nízkoprahové denní centrum, krizová lůžka, prostupné bydlení atd. Stávající
soukromé ubytovny jsou plné a také mají často omezení, pro které nemohou případné zájemce z řad cílové
skupiny přijmout.

§ 64 – Služby následné péče
Služby následné péče nejsou v regionu Teplicko poskytovány. Poptávka po službě od cílové skupiny osob
závislých na návykových látkách je pokryta poskytovateli v rámci jiných regionů Ústeckého kraje. U cílové
skupiny osob s chronickým duševním onemocněním zařízení s těmito službami chybí a poptávku by také mohl
pokrýt poskytovatel společný pro celý Ústecký kraj.

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Služby jsou poskytovány ambulantní i terénní formou. Převažující cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi
ohrožené sociálním vyloučením. V těchto lokalitách jsou většinou také tyto služby poskytovány. Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi zahrnují zejména cílenou podporu rodin v tíživé situaci, prevenci
a odstranění ohrožujících situací pro děti. Kromě navýšení kapacity je potřeba stávající nabídku služeb lépe
rozmístit tak, aby odpovídala spektru potřeb a poptávce jejich uživatelů, což se v případě terénní formy
poskytování u jednoho poskytovatele i podařilo, ovšem stále není poptávka plně pokryta. Současně je tato
služba poskytována i v některých ubytovacích zařízeních. Bylo by žádoucí, aby vznikali ubytovací kapacity
spojené s poskytováním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, aby byl chráněn v tomto prostředí
jak ubytovatel, tak celá rodina. Je užitečné, že mohou do zařízení přijmout opravdu celou rodinu (matku, otce
a děti) a nedochází zde ke zbytečnému oddělení partnerů. Rodina má tak větší šanci si ze svízelné situace
pomoci.
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§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Službu nabízejí jednotliví poskytovatelé jako volnočasové, zájmové a vzdělávací aktivity pro svoji primární
cílovou skupinu s cílem podpořit uživatele při vytváření a rozvíjení sociálních vztahů, při osobním rozvoji
a organizaci volného času. Cílové skupiny jsou kromě seniorů rozdělené i podle převažujícího zdravotního
znevýhodnění uživatelů. Formou kurzů jazyků, cvičení na overballu, nácviku dovedností, kroužků, turistických
klubů obdobné aktivity nabízejí i četné kluby seniorů, které působí prakticky ve všech větších městech
a obcích regionu.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Služba je poskytována v Teplicích, Úpořinách, Oseku, Háji u Duchcova a Krupce. Převažující cílovou skupinu
tvoří osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které i po absolvování povinného vzdělávání nenašly
z důvodu svého zdravotního postižení pracovní uplatnění. Uživateli služeb jsou však i lidé po úrazech či cévní
mozkové příhodě. Další cílovou skupinou jsou osoby s duševním onemocněním. Dle poskytovatelů dosavadní
využívanost, dostupnost a působnost služby odpovídá poptávce. Z důvodu transformace psychiatrické péče
v ČR bude docházet k potřebě navýšení kapacit ve službách sociálně terapeutických dílen.

§ 69 – Terénní programy
V regionu poskytují služby i poskytovatelé, kteří mají sídlo v jiném regionu. Poskytované služby se liší
především cílovou skupinou, pro kterou jsou určené. První skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách, lidé s drogami experimentující, příležitostní uživatelé, pravidelní a problémoví
uživatelé, často se jedná o osoby bez přístřeší. Těmto osobám jsou poskytovány zejména služby harm
reduction, a zdravotní, sociální a právní poradenství, krizová intervence apod. Uživateli služby jsou i osoby žijící
v sociálně vyloučených lokalitách měst Teplice, Bílina, Duchcov, Dubí, Krupka a Osek. Stávající kapacity služeb
v ORP Teplice neodpovídají definovaným potřebám a situaci v regionu.

§ 70 – Sociální rehabilitace
Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, mentálním postižením a duševním onemocněním.
Pro osoby se sluchovým postižením z Teplicka poskytují tuto službu i poskytovatelé v jiných okresech. Nabídka
dokáže pokrýt stávající poptávku po službě. V souvislosti s transformací psychiatrické péče v ČR může dojít
k nárůstu poptávky po službě v cílové skupině osob s duševním onemocněním. Problémem zůstávají chybějící
návazné služby, tj. nízkoprahová denní centra, noclehárny, chráněné bydlení apod., které by mohly poptávku
po službě navýšit. Přínosem by mohlo být poskytování této služby pro specifickou cílovou skupinu osob
dlouhodobě nezaměstnaných bez zdravotního postižení, ovšem ohrožených sociálním vyloučením.
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4.8

Region Ústecko

4.8.1 Oblast služeb sociální péče regionu Ústecko

SWOT analýza
silné stránky









dobrá spolupráce poskytovatelů sociálních služeb
v rámci regionu
účast představitelů Ústeckého kraje, měst,
městských obvodů a obcí na komunitním plánování
dobrá spolupráce se sociálními pracovníky měst
a obcí s poskytovateli sociálních služeb
zvyšování prestiže a uvědomování si důležitosti
sociálních služeb společností
zvýšení konkurenceschopnosti sociálních služeb
na pracovním trhu formou navýšení mezd
silné sociální cítění a nadšení pro práci a zapojení
nových organizací
zkušenost a znalost, dlouhodobost řešení problematik
dlouhodobá existence komunitního plánování
ve spolupráci se Statutárním městem Ústí nad Labem

slabé stránky



















nedostatečná kapacita služby denní stacionář
pro osoby s PAS (poruchy autistického spektra)
nedostatečná kapacita sociálních služeb spojených
s bydlením pro osoby s chronickým duševním
onemocněním nebo pro osoby se závislostí
na návykových látkách
nedostatečná kapacity služeb domov se zvláštním
režimem zejména v oblasti cílové skupiny osoby
s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy
demencí ve věkové skupině od 45 let výše
neexistence pobytové služby pro osoby mladší 65 let
s duševními poruchami nebo poruchami osobnosti
způsobenými onemocněním nebo poškozením
mozku (např. po úrazech, po infekcích mozku) v celém ÚK
neexistence pobytové služby pro děti s poruchami
autistického spektra
nepřipravenost systému služeb sociální péče
na nárůst klientů s nízkými příjmy a klientů
s asociálním chováním
neexistence speciální pobytové služby pro děti
s mentálním postižením a zároveň psychiatrickou
zátěží (s významnými poruchami chování),
narušujícími chod v domácnostech domovů pro osoby
se zdravotním postižením – v celém ÚK
nedostatek finančních zdrojů
nedostatek zájemců o práci v sociálních službách z řad
odborných pracovníků
odchod
zkušených
odborných
pracovníků
ze sociálních služeb
nízká návratnost příspěvku na péči do systému
nepropojenost sociálních a zdravotních služeb
opakované a nejednotné vykazování statistických dat
o službách bez zpětné vazby, zvýšení administrativní
zátěže
byrokracie spojená s poskytováním sociálních služeb

příležitosti








komunitní plánování pro celou oblast ORP Ústí nad
Labem
vznik nového systému terénní a ambulantní péče
o klienty s psychiatrickým onemocněním
vznik nových služeb v rámci transformace
psychiatrické péče
propojenost služeb péče na jiné služby blízké
sociálním (podpůrné, aktivizační, atd.)
vznik pracovních míst pro osoby s hendikepem
nové programovací období strukturálních fondů EU

Rizika







špatné nastavení podmínek Zákona o sociálních
službách - návratnost příspěvku na péči do systému
zavádění nových povinností v souvislosti Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 GDPR
a případné finanční náklady a sankce s tím spojené
nový neodzkoušený systém terénních a ambulantních
služeb v péči o psychiatrické pacienty, vznikající
v souvislosti s transformací psychiatrické péče
nepřipravenost na stárnutí populace
tvrdší posuzování nároků na přiznání příspěvku
na péči, průkazu ZTP ve srovnání s jinými regiony
zasahování politiky a lobbingu do sociálních
služeb

Zpracovala pracovní skupina pod vedením Bc. Ditty Hromádkové.

Region Ústecko, oblast služeb sociální péče

180

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018

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
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region Ústecko celkem

4

23

23

3

36

50

3

6

9

1

2

2

1

3

3

3

6

24

ORP Ústí nad Labem

4

23

23

3

36

50

3

6

9

1

2

2

1

3

3

3

6

24

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
0

0

9

Trmice
Místo poskytování neurčeno
Pozn.:. * Kapacita 2 nezařazena do Základní sítě kraje.

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
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

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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Vyhodnocení priorit na 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 trvá,
bude převeden do následujícího roku.
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

Priority na rok 2018

PRIORITA

Změna struktury pobytových služeb sociální péče a služeb spojených s bydlením

Cíl 1

Navýšení kapacity sociální služby denní stacionáře pro osoby s poruchou autistického
spektra pro věkovou skupinu osoby po ukončení školní docházky

Cíl 2

Navýšení kapacity sociální služby chráněného bydlení v souvislosti s integrací uživatelů
s chronickým duševním onemocněním a různými typy závislostí

Cíl 3

Navýšení kapacity sociální služby podpora samostatného bydlení v souvislosti s integrací
uživatelů s chronickým duševním onemocněním a různými typy závislostí

Cíl 4

Navýšení kapacity lůžek stávajících domovů se zvláštním režimem pro cílovou skupinu
osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí ve věku od 45 let
(resp. od věku 65 let)
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§ 40 - Pečovatelská služba
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Ústí nad Labem

3

33

45

Libouchec

0

0

2

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

2

5

8

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Ústí nad Labem

3

6

15

Místo poskytování neurčeno (ORP Ústí nad Labem)

0

0

9

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

21

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

2

64

69

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

4

78

113

§ 43 - Podpora samostatného bydlení

Ústí nad Labem
§ 46 - Denní stacionáře

§ 49 - Domovy pro seniory

Místo poskytování neurčeno (ORP Ústí nad Labem)
§ 50 - Domovy se zvláštním režimem

Ústí nad Labem
§ 51 - Chráněné bydlení

Ústí nad Labem

Plánovaná optimální kapacita ve výši 18 lůžek v Ústí nad Labem je plánována k navýšení chráněného bydlení
v souvislosti se schválenou Strategií reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji.
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§ 39 – Osobní asistence
Služba je zajištěna na území města Ústí nad Labem a v přilehlých obcích s dojezdovou vzdáleností do 25 km.
V individuálních případech, je v regionu služba poskytována také registrovanými poskytovateli, kteří mají svou
působnost v jiných oblastech Ústeckého kraje. Poptávka po osobní asistenci se postupně zvyšuje. Stávající
kapacita je zatím dostatečná, poskytovatelé jsou schopni reagovat v případě zvýšeného zájmu.

§ 40 – Pečovatelská služba
V rámci Ústeckého regionu je pečovatelská služba dobře dostupná pro uživatele z Ústí nad Labem a větších
obcí z jeho blízkosti. Hůře dostupná je v menších obcích ve větší vzdálenosti od města Ústí nad Labem.
Komunitní plán sociálních služeb obce Libouchec, jeho spádového území (Velké Chvojno, Petrovice, Tisá)
a nejbližšího okolí (obec Telnice) počítá se zajištěním a rozvojem sociálních služeb na spádovém území těchto
obcí. Předpokládáme, že dojde k navýšení kapacit stávajících pečovatelských služeb, či vznik nového
poskytovatele z důvodu poptávky výše uvedených obcí po této terénní sociální službě.
V souvislosti s transformací psychiatrické péče se předpokládá nutnost řešit problémy se zajištěním podpory
občana s onemocněním okruhu psychóz, který dosáhl seniorského věku, nebyla u něj diagnostikována
demence a bude žít díky současným komunitním službám mimo ústavní péči. Pro tuto cílovou skupinu bude
třeba navýšit v rámci celého regionu Ústecko kapacitu o odbornou terénní pečovatelskou službu (odborní
pracovníci se specializací na péči o klienty s těžkou duševní nemocí okruhu psychóz). Po ukončení poskytování
služby jedním poskytovatelem v Ústí nad Labem nejsou kapacity stávajících poskytovatelů v oblasti regionu
dostatečné.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Tato sociální služba je v regionu poskytována cílovým skupinám osoby s mentálním a kombinovaným
postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby s poruchami osobnosti a duálními
diagnózami) a osoby se závislostí na návykových látkách.
Dva z poskytovatelů nemají sídlo v Ústí nad Labem, dlouhodobě zde své služby poskytují.
Stávající kapacita služby neodpovídá potřebám oblasti Ústecka pro cílové skupiny osob s chronickým duševním
onemocněním (osoby s poruchami osobnosti a duálními diagnózami) a osoby se závislostí na návykových
látkách. V průběhu poskytování služby je zaznamenáván vysoký počet zájemců o službu, který není možný
při současné kapacitě uspokojit. Zájem ze strany uživatelů se zvyšuje i z důvodu transformace psychiatrické
péče.
Je žádoucí navýšení těchto kapacit vzhledem k současnému trendu v poskytování sociálních služeb, který klade
důraz na integraci uživatele do běžné společnosti s maximálním využitím všech veřejných služeb. V rámci ORP
Ústí nad Labem není určeno místo navýšení kapacity.

§ 44 – Odlehčovací služby
V regionu Ústecko je poskytována odlehčovací služba ve formě terénní v Ústí nad Labem. Služba je
poskytována především pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním, chronickým
onemocněním, jiným zdravotním, mentálním a smyslovým postižením a seniorům. Služba je poskytována
do vzdálenosti 20 km od města Ústí nad Labem, 24 hodin denně, včetně sobot, nedělí a svátků. Kapacita je
dostatečná.
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§ 45 – Centra denních služeb
V regionu Ústecko je služba poskytována v Ústí nad Labem pro cílovou skupinu senioři a osoby s dlouhodobým
duševním onemocněním. Po této službě není významná poptávka, kapacita je dostatečná.

§ 46 – Denní stacionáře
Tato služba je v regionu Ústecko zajištěna pro cílovou skupinu osob s kombinovaným, mentálním, tělesným,
zdravotním, sluchovým, zrakovým postižením, s chronickým duševním onemocněním, seniorům s demencemi,
s poruchami kognitivních funkcí s místem poskytování v Ústí nad Labem.
Pro cílové skupiny osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením kapacity stávajících
služeb přestávají dostačovat. Zájemci o službu z těchto cílových skupin jsou stávajícími poskytovateli
z kapacitních důvodů odmítáni.
Denní stacionář pro cílovou skupinu osoby s mentálním postižením v kombinaci s autismem v současné době
nepokrývá poptávku. Klientů s touto poruchou přibývá, dospívají a opouští školská zařízení. Služba je
specifická, tyto klienty nelze zařadit mezi klienty s jinými poruchami do stávajících zařízení. Zájemci o tuto
službu jsou odmítáni nebo jsou v pořadníku.
Lokalizace navýšení kapacity není v rámci ORP určena. Je možné navýšit kapacity stávajících služeb nebo vznik
nové služby. Poptávka cílové skupiny senioři a senioři s Alzheimerovou chorobou či jinými demencemi není
významná a je pro službu denní stacionáře v rámci Ústecka zajištěna.

§ 47 – Týdenní stacionáře
Služba v současné době není v regionu Ústecko poskytována. O tento typ služby není z řad klientů zájem.
Klientům jsou nabízeny jiné sociální služby, např. centra denních služeb, denní stacionáře, osobní asistence.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Kapacita této pobytové služby pro cílovou skupinu pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením je
dostatečná. Klienti se, pokud je to možné, přesouvají do služeb komunitního typu - chráněné bydlení. Zařízení
se nachází v Ústí nad Labem a v Trmicích.

§ 49 – Domovy pro seniory
Služba je určena pro cílovou skupinu senioři v rozpětí od 55–65 let věku. Z důvodu snížení kapacity některých
poskytovatelů (naplňování materiálně technického standardu) není nyní kapacita této sociální služby v regionu
dostačující. Vzhledem k množství podaných žádostí o umístění v těchto domovech pro seniory lze
předpokládat trvalý zájem o tento typ sociální služby. Stavební a technické podmínky stávajících poskytovatelů
neumožňují navyšování kapacit bez nákladných investic. Proto naplnění optimální kapacity této služby
předpokládáme spíše vznikem nového poskytovatele než navýšením kapacit stávajících.
Z důvodu výrazné poptávky cílové skupiny senioři s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí může
docházet k postupné přeměně části stávajících lůžek domovů pro seniory na lůžka domovů se zvláštním
režimem.
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§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
V regionu Ústecko je tato pobytová služba určena pro cílovou skupinu osoby s Alzheimerovou chorobou
a ostatními typy demencí ve věku od 45 (resp. od 65) let.
Kapacita služby pro výše uvedenou cílovou skupinu není dostatečná, poptávka po této službě výrazně
převyšuje nabídku.
Zcela chybí pobytová služba určená pro cílovou skupinu osob s různými typy závislostí a s chronickým
duševním onemocněním. Pobytové služby pro tyto cílové skupiny jsou nedostatečně zajištěny i v rámci celého
Ústeckého kraje. Je žádoucí navýšení kapacity této služby v rámci celého regionu Ústecko a to zejména
transformací části lůžek stávajících domovů pro seniory nebo navýšením jejich kapacity.

§ 51 – Chránění bydlení
Tato sociální služba je v regionu Ústecko poskytována cílovým skupinám – osoby s mentálním postižením,
osoby s chronickým duševním onemocněním V Ústí nad Labem.
V rámci deinstitucionalizace a transformace pobytových služeb je potřeba chráněného bydlení (pro cílovou
skupinu osoby s mentálním postižením) pokryta. Není však dostatečná kapacita pro zájemce z této cílové
skupiny, kteří přicházejí z rodinného prostředí.
Pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby se závislostí na návykových látkách je kapacita
v regionu Ústecko nedostatečná. V průběhu poskytování služby je zaznamenán vysoký počet zájemců o službu,
který při současné kapacitě není možné uspokojit.
Je žádoucí, aby tato služba měla nadregionální charakter, protože pro osoby z výše uvedených cílových skupin
(zejména pokud mají problém se závislostí na návykových látkách), je často velmi důležité přerušit negativní
vazby na původní bydliště a potom využívat následné služby včetně bydlení v jiné lokalitě.
Lokalizace navýšení kapacity není v rámci ORP Ústí nad Labem určeno. Je možné navýšit kapacity stávajících
poskytovatelů nebo vznikem nové služby.
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4.8.2 Oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství regionu Ústecko
SWOT analýza
silné stránky















propojení služeb, vzájemná spolupráce
služby mají kontinuitu, fungují dlouho, jsou
zaběhnuté
úzká spolupráce sociálních pracovníků úřadu
s nestátními neziskovými organizacemi a uživateli
služeb
široké spektrum služeb na regionu Ústecko
vzájemná informovanost o službách a vzájemná
znalost služeb (díky komunitnímu plánování se
poskytovatelé navzájem znají)
osobní nasazení, optimismus, elán pracovníků
v sociálních službách
služby jsou součástí komunitního plánování
vysoká odbornost, vhodné personální zajištění
umíme do služeb zapojovat dobrovolníky
máme dostatek uživatelů – je poptávka
služby nepředstavují velkou finanční zátěž
pro uživatele
služby jsou vyprofilované, mají jasný cíl
umíme využívat EU zdroje (důležité však je, jak je
sestavena konkrétní výzva)
komplexnost služeb

slabé stránky

















nastavení kritérií pro měření kvality a efektivity
poskytovaných služeb – nastavení pravidel, víceleté
financování
zvyšování prestiže sociálního pracovníka
rozvoj občanské společnosti, vyšší angažovanost,
akceptace témat
komunikace s médii, spolupráce s politiky –
prezentace služeb, PR
nové dotační období EU a jiných fondů –
nepřipravenost na nové programovací období EU
sociální podnikání
nedostatečná kapacita některých sociálních služeb,
která nepokryje potřeby cílových skupin, neřeší
efektivně a rychle jejich nepříznivou sociální situaci
rozvoj služeb dle potřeb konkrétních uživatelů,
a to i v okrajových částech regionu (spolupráce
s představiteli obcí)
meziresortní spolupráce
mezinárodní a příhraniční spolupráce (financování,
zvyšování kvality)
odstraňování bariér společnosti – vyrovnávání
příležitostí pro všechny skupiny obyvatel
realizace prezentací sociálních služeb
chybí terénní týmy pro různé cílové skupiny uživatelů
chybí různé druhy služeb – služby pro osoby
s duálními diagnózami, pro děti s psychiatrickými
diagnózami či autismem
málo se pracuje s pečovateli – rodinné programy,
informovanost rodin

příležitosti











nové programovací období ESF
využití fondů EU, zdrojů ze státního rozpočtu (MZ,
Ministerstvo pro místní rozvoj aj), sponzorů, fondů
a nadací
využití firemního dobrovolnictví – pomoc sociálním
službám s finančním managementem, fundraisingem
víceleté financování
rozvoj nových, navazujících služeb, např. krizové
bydlení, prostupné bydlení, azylový dům pro rodiny
s dětmi, pro osoby se zdravotním postižením
skutečná potřebnost služeb ze strany uživatelů
(kapacitní, zacílení služeb)
různé formy spolupráce s úřadem práce
zapojení klientů/uživatelů do všech forem
komunitního plánování
meziresortní spolupráce
transformace psychiatrické péče v ČR

rizika






financování – nejistota získání dostatečných zdrojů
na financování služeb
byrokratická zátěž - neustále se měnící podmínky,
požadavky
na
poskytovatele,
uživatele,
nepropojenost vykazovaných dat
byznys okolo chudoby (komerční ubytovny, půjčky,
zneužívání seniorů)
volby a změny politických priorit
neřešení bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel,
občany zdravotně znevýhodněné, osamocené

Zpracovala pracovní skupina pod vedením Mgr. Nikol Akové.
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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
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

Region celkem

21

36

106

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

36

106

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

34* 102

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
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2018

Region celkem

8

17

78

23

3

6

58

10

4

16

47

26

6

23

14

26

9

27

50

32

ORP Ústí n/Labem celkem

8

17

78

23

3

6

58

10

4

16

47

26

6

23

14

26

9

27

50

32

Ústí nad Labem

7

13

78

19

3

6

58

10

4

16**

47

26

5

21***

10

25

9

27****

50

32****

Trmice

1

4

0

4

1

2*

4

1

Pozn.: * Kapacita 1 v Ústí nad Labem a kapacita 1 v Trmicích nezařazena do Základní sítě kraje.
** Služba je poskytována také v Trmicích a Teplicích.
*** Služba je poskytována v Trmicích, Chlumci a Chabařovicích.
**** Terénní komunitní tým v kapacitě 1 pro Teplice, Litoměřice, Děčín, Louny, Most, Rumburk a Šluknov.
Kapacita 3 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
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2018

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

0

0

1

Místo poskytování neurčeno
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Vyhodnocení priorit na rok 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 postupně dle možností, 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 byly prostory upraveny tak, aby bylo možné využít oddělená lůžka 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, služba je zájemci z cílové skupiny osob se zdravotním postižením požadována, pokryta je však
jen v cílové skupině osob s duševním onemocněním (není určena např. pro osoby s duálními diagnózami)
a v cílové skupině osob se sluchovým onemocněním. Ostatní osoby se zdravotním postižením mají možnost
čerpat službu pouze u jednoho poskytovatele. Při naplnění kapacity služby nemá zájemce o službu možnost
výběru jiné služby. Tato služba je dlouhodobě nedostatečná z kapacitních a finančních důvodů. Aktivity, které
by měly být řešeny sociálně aktivizační službou, jsou nahrazovány úkony v jiných službách. Z důvodu nejistoty
financování není zájem ze strany poskytovatelů vytvořit nové nabídky uvedené služby.
Cíl 3

Navýšit či vytvořit nové kapacity ve službách sociálně terapeutických dílen Částečně
v Ústí nad Labem
splněno
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. Ve službě došlo k navýšení kapacity v cílové
skupině osob s duševním onemocněním.
Cíl 4
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Cíl 5

Navýšení kapacit ve službách sociální rehabilitace v Ústí nad Labem

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 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. V souvislosti
s transformací psychiatrické péče vznikl terénní komunitní tým pro dlouhodobě duševně nemocné okruhu
psychóz, zaměřeného na aktivní pomoc a podporu v terénu a to v místech realizace – Teplice, Litoměřice,
Děčín, Louny, Most a jejich spádové obce a oblast Šluknovského výběžku s očekávaným nárůstem 40 uživatelů
ročně za region Ústecko a 70 uživatelů za ostatní regiony Ústeckého kraje.
Kapacita ve službě byla navýšena pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním, ale také k navýšení došlo
pro širší cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Vzhledem k potřebnosti služby i pro úzké propojení
k uskutečňování aktivit v pracovní rehabilitaci je předpoklad dalšího zvyšování kapacit pro různé cílové skupiny
osob.

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 zejména z důvodu nejistoty
ve financování poskytovatelů z veřejných zdrojů a tedy chybějícího personálního zajištění služby. V předchozích
obdobích došlo spíše ke snížení kapacit (nebylo možné zajistit služby personálně), přestože poptávka ze strany
uživatelů je stále vysoká.
Cíl 1

Navýšit kapacity v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi
Nesplněno
- Ústí nad Labem
V sociálně aktivizačních službách jsou velké rozdíly v obsahu poskytované služby. Financování této služby
pro region Ústí nad Labem bylo dobré, přesto však nedostatečné, aby mohlo dojít k předpokládanému navýšení
potřebných kapacit. Dle aktuálně dostupných demografických údajů regionu se neustále zvyšuje počet
nízkopříjmových rodin, osob v krizi, osob ohrožených sociálním vyloučením a proto 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. Vybudování nového ubytovacího zařízení by bylo velmi nákladné, určitým
řešením je rozšíření stávajících zařízení. Rozšíření stávajících azylových domů – pro matky s dětmi, pro muže
a ženy - zatím nebylo možné z finančních ani prostorových důvodů uskutečnit.

Částečně
splněno
Ve službách terénních programů došlo k navýšení kapacit v oblasti Trmic, jeden z poskytovatelů v Ústí
nad Labem také poskytuje od začátku roku 2017 v rámci svých stávajících personálních kapacit službu
i v okrajových oblastech regionu, v obci Chabařovice a Chlumec.
Cíl 4

Navýšení kapacit v terénních programech v obci Chabařovice a Chlumec
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Priority na rok 2018
PRIORITA č. 1

Zajištění dostatečných kapacit ve stávajících službách k pokrytí potřeby cílových skupin

Cíl 1

Umožnit vznik terénních týmů pro různé cílové skupiny uživatelů a možnosti pro rozšíření
služeb pro osoby, pro které aktuálně služby nabízeny nejsou (osoby s duálními
diagnózami, děti s psychiatrickými diagnózami aj.)

Cíl 2

Rozšířit službu noclehárny o lůžka pro ženy v Ústí nad Labem

Cíl 3

Navýšit kapacity v sociálně aktivizačních službách zejména pro osoby se zdravotním
postižením v Ústí nad Labem

Cíl 4

Navýšit či vytvořit nové kapacity ve službách sociálně terapeutických dílen
v Ústí nad Labem

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

Cíl 1

Navýšit kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, posílit služby personálně –
Ústí nad Labem, Trmice

Cíl 2

Navýšit kapacity v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi – Ústí nad Labem

Cíl 3

Rozšířit služby azylového zařízení také pro rodiny s dětmi v Ústí nad Labem

Cíl 4

Navýšení kapacit terénních programů v celém regionu i v jeho okrajových částech

§ 37 - Odborné sociální poradenství

Ústí nad Labem

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

19

34

35

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

2

91

95

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

0

0

1

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

1

3

4

§ 57 - Azylové domy

Ústí nad Labem
§ 60 - Krizová pomoc (pobytová forma)

Místo poskytování neurčeno (ORP Ústí nad Labem)
§ 61- Nízkoprahová denní centra

Ústí nad Labem

Region Ústecko, oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství

192

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018

§ 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Ústí nad Labem

5

10

17

Trmice

2

2

3

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

1

15

18

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

1

7

9

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

7

13

19

§ 63 – Noclehárny

Ústí nad Labem
§ 64 – Služby následné péče

Ústí nad Labem
§ 65 - Sociálně aktivizační služby pro děti a mládež

Ústí nad Labem

§ 66 - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

3

6

10

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

4

16

26

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

Ústí nad Labem

5

21

25

Trmice

1

2

1

Počet stávajících
služeb

Stávající individuální
okamžitá kapacita

Optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

9

27

32

Ústí nad Labem
§ 67 - Sociálně terapeutické dílny

Ústí nad Labem
§ 69 - Terénní programy

§ 70 - Sociální rehabilitace (ambulantní a terénní forma)

Ústí nad Labem

Plánovaná optimální kapacita je plánována k navýšení sociální rehabilitace v souvislosti se schválenou Strategií
reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji.
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Kromě registrovaného odborného sociálního poradenství se i další poskytovatelé zaměřují na poradenství
konkrétním cílovým skupinám (např. pro osoby s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou aj.) Většina
poradenských služeb je poskytována ambulantní i terénní formou. U dvou poskytovatelů je nabídka sociálního
poradenství doplněna o půjčovnu kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené a seniory. Využívána je
i nabídka půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek u poskytovatelů v okolních regionech (mobilní
hospic). Jeden z poskytovatelů služby nabízí možnost internetového poradenství.
Služba je doplňována základním poradenstvím poskytovaným sociálními pracovníky jednotlivých městských
a obecních úřadů, a to v ambulantní i terénní formě. V okrajových částech regionu, např. v lokalitě Libouchec,
je vzhledem k charakteru problémů, které se v konkrétní lokalitě řeší (nezaměstnanost, zadlužení), potřeba
zajištění služby v terénní formě.
Kapacitně nedostatečné je sociální poradenství zaměřené na cílovou skupinu osob ohrožených návykovými
látkami, osob užívajících návykové látky, osob ohrožených tímto chováním, imigrantů.
V souvislosti s transformací psychiatrické péče v ČR roste počet uživatelů, kteří potřebují podporu odborného
sociálního poradenství při řešení své tíživé sociální situace. Zároveň roste počet uživatelů, kteří mají zájem
o dluhové poradenství.

§ 57 – Azylové domy
Cílová skupina poskytovatelů služby v regionu Ústecko je kvalifikována pro matky s dětmi a pro osoby
bez přístřeší starší 18 let. Kapacity obou zařízení odpovídají požadované potřebě uživatelů.
Velké množství rodin je umístěno na komerčních ubytovnách. Jedná se o osoby, které čerpají finanční podporu
v podobě doplatku na bydlení. V regionu Ústecko chybí zařízení pro cílovou skupinu rodin s dětmi v krizi,
ohrožených ztrátou bydlení.
Dle aktuálně dostupných údajů (analýza potřebnosti sociálních služeb, zvyšující se počet nízkopříjmových
rodin, osob v krizi, osob ohrožených sociálním vyloučením) je potřeba v regionu navýšit kapacitu služby
pro rodiny s dětmi. V regionu Ústecko azylové zařízení pro rodiny s dětmi zcela chybí. Rodina je tak nucena
(aby nebyla rozdělena) využít služeb v okolních regionech kraje. Prohlubuje se finanční zatížení rodiny, dochází
k přerušení sociálních vztahů se širší rodinou, vrstevníky, dochází ke změně školního prostředí, případně
i zaměstnání.
Vhodné by také bylo zaměřit se na vytvoření účinné koncepce prostupného bydlení a zacílení terénních
programů pro danou cílovou skupinu osob.
Dosud fungující zařízení pro osoby bez přístřeší jsou bariérová, nejsou připravena na vstup uživatelů
s handicapem (smyslovým, tělesným).
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§ 58 – Domy na půl cesty
Domy na půl cesty v regionu postupně ukončily svou činnost. Mladými lidmi opouštějící výkon ústavní péče
byly využívány byty na zkoušku (konkrétně v Ústí nad Labem existovaly 3 takové byty), které však nakonec
nebyly kapacitně využívány.
Školská zařízení pro výkon ústavní péče ročně opouští samozřejmě více mladých lidí, než byla kapacita bytů
na zkoušku. Jejich kroky, bohužel, většinou nemíří do domů na půl cesty, přestože jim tuto možnost sociální
pracovníci nabízí. Většina těchto mladých lidí poprvé v životě zakouší pocit „absolutní svobody“, který
si nechtějí omezovat nejrůznějšími pravidly, která sociální zařízení vždy mají. Pokud mají zájem využít služeb
domu na půl cesty, hledají lokality s nižší nezaměstnaností, kde se následně lépe začleňují na trh práce.
Významným posunem by byl užší vztah mezi školskými zařízeními a službou domu na půl cesty. Mnohému by
pomohla možnost zprvu pozvolného několikadenního bydlení na zkoušku, které se bude postupně prodlužovat
až k úplnému osamostatnění.

§ 59 – Kontaktní centra
Služba je využívána uživateli z celého regionu. Snahou je naplňování strategie Harm Reduction – snižování
či minimalizace rizik u uživatelů drog, výměna použitého injekčního materiálu za sterilní, poskytování informací
o možnostech léčby či jiné odborné pomoci, kontaktní poradenství a edukace. Aktuální kapacita je dostatečná.

§ 60 – Krizová pomoc
V regionu je služba poskytována ve všech formách ambulantní, terénní i pobytové.
Ambulantní služba je poskytována celý týden bez objednání a doporučení. Služba je dostupná pro všechny
uživatele, kteří službu vyhledají.
Terénní forma – krizová pomoc je poskytována obyvatelům zasaženým mimořádnou událostí, jako jsou
přírodní, průmyslové katastrofy (povodně, požáry, výbuchy) a hromadná dopravní neštěstí. Terénní tým
zasahuje pouze v době mimořádné události, a to od 3 dne vzniklé události až po dobu jednoho roku
od události.
Pobytovou formu zajišťuje poskytovatel ústeckého regionu s okamžitou kapacitou 5 krizových lůžek po dobu
maximálně 7 nocí s možností bezplatného poskytnutí krizové stravy. Cílovou skupinou jsou jednotlivci i rodiny
s dětmi ohrožené na životě nebo zdraví.
V některých městech je služba suplována azylovými domy, které však nemohou adekvátně službu nahradit.
V souvislosti se vznikem Centra pro duševní zdraví se předpokládá vznik 1 krizového lůžka pro osoby
s duševním onemocněním. V současné době mohou klienti s psychiatrickou diagnózou využívat pobytu
v Centru krizové intervence.

§ 61 – Nízkoprahová denní centra
Služba je poskytována osobám bez přístřeší k uspokojení jejich základních životních potřeb. V regionu je služba
poskytována jedním zařízením, jehož prostředí je bezbariérové. Služby jsou poskytovány ambulantní a terénní
formou. Zřízení terénní formy práce v regionu vycházelo z aktuálních potřeb uživatelů. V rámci terénní služby
dochází také k monitorování a mapování lokalit, kde se cílová skupina shromažďuje a přespává. Aktuálně jsou
nejčastějšími uživateli osoby, které vyšli z dětského domova, osoby s duševním onemocněním, senioři
s různými fyzickými handicapy, osoby s různými typy závislostí. Mnoho uživatelů se potýká se zadlužením.
Velmi důležité je nadále posilovat tým terénních pracovníků.
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§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Služba je poskytována ambulantní formou převážně v sociálně vyloučených lokalitách. Služby nízkoprahových
zařízení se odlišují věkovým zaměřením cílové skupiny (6–13 let, 12–18 let, do 26 let). Dle aktuálně dostupných
údajů jsou zařízení v regionu kapacitně nedostačující. Za optimální stav by pracovníci stávajících zařízení
považovali nízkoprahové zařízení v každé lokalitě regionu nebo alespoň rozšíření do dalších oblastí, kde byly
analyzovány potřeby pro užívání tohoto typu služby. Druhou schůdnější variantou je navýšení počtu
pracovníků i prostor ve stávajících zařízeních.
Jedno za zařízení poskytuje zázemí i pro cílovou skupinu dětí v předškolním věku od 3–6 let, které jsou
ohroženy dlouhodobě sociálně nepříznivou situací rodin a prostředí, ve kterém vyrůstají. Zařízení pracuje
s celou rodinou a vykazuje služby podle počtu klientských rodin.

§ 63 – Noclehárny
V regionu Ústecko je služba zřízena pro muže a ženy, v současnosti s kapacitou 15 lůžek (pro muže 13,
pro ženy 2). Kapacita je rozhodně plně obsazena v zimních měsících. Při zvlášť nepříznivém počasí poskytuje
provozovatel také možnost tzv. krizové židle (sezení přes noc ve společenské místnosti). V takovém případě je
služba nastavena pro neomezenou kapacitu uživatelů. Vhodná kapacita pro ubytování žen by byla 5 lůžek (o 3
lůžka více než je v současné době). Dle uživatelské klientely – širší skupina osob, u kterých klesá
socioekonomická úroveň, je tato služba nezastupitelná. Narůstají uživatelé, kteří ztratili zaměstnání, jsou
vysoce zadlužení, ve špatném zdravotním stavu, přichází z výkonu trestu či ústavní výchovy nebo se z důvodu
rozpadu rodiny či domácího násilí ocitají na ulici.

§ 64 – Služby následné péče
Služba je určena osobám starším 15 let po absolvování léčby závislosti (alkohol, nealkoholové drogy, léky
na předpis, hazardní hraní či sázení, závislost na internetu, mobilu aj.) v rozsahu minimálně 3 měsíců či
prokazatelně po tuto dobu abstinující. Uživatelům pomáhá v udržení pozitivních změn v jejich chování a s ním
souvisejícím životním stylem a umožňuje jim návrat k „běžnému životu“. Služba podporuje klienty při udržení
abstinence, při upevňování návyků a dovedností potřebných pro vedení samostatného života, při jejich
zapojování do pracovního procesu, při hledání vlastního bydlení a navazování nových sociálních vztahů.
Nedílnou součástí služby je poskytování poradenství a podpory pro osoby uživatelům blízké. Služba má velké
množství zájemců především o pobytovou formu služby. Vzhledem k počtu neuspokojených žadatelů o službu
je i po navýšení kapacit o 2 stále potřeba navýšení pobytové formy služby o kapacitu 2. Poskytování služby
pro cílovou skupinu klientů je v souladu se Standardy kvality Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Region Ústecko, oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství

196

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Jednotlivá zařízení v regionu poskytují velmi rozdílnou náplň sociálně aktivizačních služeb dle své cílové
skupiny. Některá zařízení jsou v územním dosahu poskytování služby omezena vytyčenou lokalitou.
Dle aktuálně dostupných údajů (analýza potřebnosti sociálních služeb, rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči,
zvyšující se počet nízkopříjmových rodin, osob v krizi, osob ohrožených sociálním vyloučením) je potřebnost
služby vysoká. Služby jsou poskytovány vždy v ambulantní i terénní formě, přičemž nelze jednu z forem
předem plánovitě upřednostňovat, vždy je důležité poskytnout službu ve formě vhodné pro konkrétního
uživatele. V předchozích obdobích nedošlo k potřebnému navýšení kapacit zejména z důvodu nejistoty
finančního zajištění pro udržení dalšího personálu. Přetrvává tedy potřeba kapacitního navýšení služby
v regionu Ústecka.

§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Obsah sociálně aktivizačních služeb jednotlivých poskytovatelů v regionu Ústecko je velmi rozdílný – některé
jsou nasměrovány na volnočasové a zájmové aktivity, např. taneční terapie, jiné nabízí motivační programy
související s dovednostmi v oblasti hledání pracovního uplatnění. Pro osoby se zdravotním postižením se jedná
o základní službu umožňující podporu aktivizace těchto uživatelů, vytažení je z nečinnosti, otevření možností
nových aktivit a připravující je pro další rehabilitaci. U osob s duševním onemocněním bude v souvislosti
s transformací psychiatrické péče stoupat potřebnost této služby. U ostatních skupin osob se zdravotním
postižením je zvýšená potřeba služby zaznamenávána již aktuálně. Stávající poskytovatelé řeší výrazné
navýšení poptávky po službě, kterou nejsou schopni z kapacitních a zejména finančních důvodů pokrýt.
Část cílové skupiny osob se zdravotním postižením není sociálně aktivizační službou v regionu Ústecko pokryta
vůbec – osoby s mentálním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby postižené civilizačními
chorobami i osoby s tělesným postižením.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Služba je určena pro osoby s mentálním, s chronickým duševním onemocněním či kombinovaným zdravotním
postižením. Tito uživatelé nejsou z důvodu snížené samostatnosti a soběstačnosti umístitelní na otevřeném či
chráněném trhu práce. Služba sociálně terapeutických dílen jim umožňuje začlenit se do vhodných pracovních
činností v akceptovaném a vstřícném prostředí a dosáhnout tak pocitu užitečnosti a plnohodnotného života.
Službu využívají lidé, kteří nemají možnost získat pracovní uplatnění na otevřeném či chráněném trhu práce.
Rozvoj služby sociálně terapeutické dílny a tedy potřeba navyšování kapacit přímo navazuje na probíhající
Transformaci psychiatrické péče. Vzhledem k tomu, že stále vyšší počet osob s duševním onemocněním má
možnost se vracet z lůžkových zařízení do běžného života, zvyšuje se poptávka uživatelů po smysluplném
uplatnění. V souvislosti se zvyšující se kapacitou bude nutné vytvořit nové místo poskytování, neboť stávající
prostory nejsou dostatečné.

Region Ústecko, oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství

197

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018

§ 69 – Terénní programy
Služby jsou určeny osobám žijícím ve vyloučených lokalitách, osobám, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohrožené. Služba je určena těm, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, je jim
poskytnuta podpora v oblasti dluhové problematiky, vhodného bydlení, zaměstnanosti, schopnosti vyřizovat si
své osobní záležitosti na úřadech, řešení následků spojených s výkonem trestu odnětí svobody aj. Služba je
poskytována v přirozeném prostředí uživatelů. Terénní programy určené pro osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách jsou cíleny na sociální a zdravotní stabilizaci uživatelů služby, na změnu jejich
životního stylu a omezení rizik spojených se závislostí. Některé služby v terénních programech jsou
poskytovány od 15 let věku, aktuálně i v okrajových lokalitách regionu. Práci terénních pracovníků komplikuje
vysoká migrace obyvatel, kumulace sociálních problémů, chudoba a nízká vzdělanost obyvatel. Vzhledem
ke složení obyvatel regionu je služba terénních programů vysoce potřebná a kapacitně stále nedostačující.

§ 70 – Sociální rehabilitace
Jednotliví poskytovatelé služby sociální rehabilitace obsáhnou široce cílové skupiny osob – osoby s chronickým
onemocněním, osoby s kombinovaným onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby
s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, osoby s těžkým sluchovým postižením, osoby s mentálním
postižením, osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče.
Služby sociální rehabilitace jsou velmi úzce propojeny se službami sociálně terapeutických dílen.
Z důvodu transformace psychiatrické péče a domovů pro osoby se zdravotním postižením směrem
ke komunitnímu typu služeb dochází nutně k potřebě navýšení kapacit ve službách sociální rehabilitace.
V souvislosti s transformací psychiatrické péče vznikl a byl podpořen terénní komunitní tým pro dlouhodobě
duševně nemocné okruhu psychóz, zaměřeného na aktivní pomoc a podporu v terénu a to v místech realizace
– Teplice, Litoměřice, Děčín, Louny, Most a jejich spádové obce a oblast Šluknovského výběžku s očekávaným
nárůstem 40 uživatelů ročně za region Ústecko a 70 uživatelů za ostatní regiony Ústeckého kraje. Okruh osob,
se kterými tým pracuje, se často prolíná s dalšími cílovými skupinami a je nutné spolupracovat a navazovat
na další poskytované služby pro osoby závislé na návykových látkách, a to z důvodu velkého výskytu občanů
s duální diagnózou, kteří propadávají sítí sociálních služeb. Terénní komunitní tým bude postupně rozdělen
na minitýmy, které budou rozšiřovány o mobilní zdravotní týmy a společně tak vytvoří budoucí Centra
duševního zdraví. Propojená multidisciplinární síť zdravotních a sociálních služeb poskytne klientům pro dobu
nezbytně nutnou podporu při opouštění psychiatrických nemocnic, zároveň to umožňuje monitorování situace
klienta, jeho celkové podpoře a úspěšné zvládnutí integrace zpět do běžného života. Podpora se týká také
rodinného prostředí klienta.
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4.9

Sociální služby s působností dle specifik

V této kapitole je popsáno osm sociálních služeb, které byly na základě svých specifik definovány jako
služby s nadregionální působností (§ 41, § 42, § 52, § 54, § 55, § 56, § 60a, § 68).
Nad rámec těchto vyjmenovaných služeb jsou v základní síti kraje zařazeny do těchto služeb i další
služby (§ 37, § 44, § 50, § 65 a § 66), jejichž kapacita je určena pro specifickou cílovou skupinu. Služby
jsou poskytovány zejména osobám s poruchou autistického spektra, paraplegikům či rodinám s dětmi
se zdravotním postižením (spinální muskulární atrofií), osobám s omezením pohybu následkem
poškození míchy, cílové skupině osob do 26 let s psychiatrickým onemocněním nebo pachatelé
trestné činnosti. V rámci pracovních skupin byla vydefinována potřebnost sociálních služeb pro další
specifickou cílovou skupinu etyliků a psychotiků. V rámci transformace příspěvkové organizace kraje
v Litvínově je plánován přesun 16 lůžek mezi zařízeními pro tuto cílovou skupinu s cílem navýšení dle
možností na kapacitu 20 lůžek.
Výše uvedené sociální služby byly pro potřeby plánování v Ústeckém kraji zařazeny v Základní síti
kraje do regionu č. 9. Vzhledem k vytvoření sítě služeb s celostátní a nadregionální působností, kterou
spravuje MPSV, byl název této skupiny služeb změněn na sociální služby s působností dle specifik.
Tato skupina je tvořena nejen službami s celostátní a nadregionální působností, ale i dalšími službami
dle vyjmenovaných specifik.
Specifika:
- služba je registrována jako služba s celorepublikovou působností, popř. s působností
ve vyjmenovaných krajích (síť služeb s celostátním a neregionálním charakterem MPSV),
- služby registrované v jiném kraji bez sídla na území kraje, poskytující služby v kraji,
- jedinečnost poskytovatele v rámci kraje,
- jedinečnost cílové skupiny,
- kapacita služby je určena pro celý kraj, není rozklíčovaná na jednotlivé regiony,
je poskytována na základě vzniklé potřeby.
Přehled služeb s působností dle specifik
forma

ambulantní a
terénní forma

pobytová a
ambulantní forma s
lůžkovou kapacitou
ambulantní a
terénní forma

§

název

počet
služeb

stávající individuální
okamžitá kapacita

optimální individuální
okamžitá kapacita 2018

54

Raná péče

7

20

20

55

Telefonická krizová pomoc

3

4

4

56

Tlumočnické služby

8

19

19

60a

Intervenční centra

1

3

3

60a

Intervenční centra

1

1

1

68

Terapeutické komunity

1

15

15

41

Tísňová péče

2

4

4

42

Průvodcovské a předčitatelské služby

1

1

1

52

Sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních ústavní péče

neveřejné

Zdroj: KÚ ÚK, region č. 9
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Přehled služeb s působností dle specifik
§ 41

§ 42

§ 54

§ 55

§ 56

§ 60a

§ 68

Tísňová péče

Průvodcovské a
předčitatelské
služby

Raná péče

Telefonická
krizová pomoc

Tlumočnické
služby

Intervenční centra

Terapeutické
komunity

ambulantní a terénní
forma

ambulantní a terénní
forma

ambulantní a
terénní forma

ambulantní a
terénní forma

ambulantní a
terénní forma

počet
služeb

stávající
okamžitá
individuální
kapacita

2

pobytová a
ambulantní
forma
s lůžkovou
kapacitou

pobytová a
ambulantní forma s
lůžkovou kapacitou

počet
služeb

stávající
okamžitá
individuální
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
individuáln
í kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
individuální
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
individuální
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
individuální
kapacita

počet
služeb

počet
lůžek

počet
služeb

počet
lůžek

1

1

1

3

2

2

6

13

1

3

1

1

1

15

1

4

1

2

2

6

5

13

pobočka v kraji
celostátní působnost

ambulantní a
terénní forma

4

působnost ve více krajích
Zdroj: KÚ ÚK, region č. 9
§ 37

§ 44

Odborné sociální
poradenství

Odlehčovací služby

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

ambulantní a terénní forma

pobytová a ambulantní
forma s lůžkovou kapacitou

ambulantní a terénní forma

ambulantní a terénní forma

počet
služeb

jedinečná cílová skupina

3

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

4

4

1

§ 65

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

1

1

1

§ 66

stávající
individuální
okamžitá
kapacita
2017

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

počet
služeb

1

1

2

stávající
okamžitá
kapacita 2017
indiv.

skup.

7

22

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2017

7

Zdroj: KÚ ÚK, region č. 9
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Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018

§ 41 – Tísňová péče
Tísňová péče je terénní služba, která pomocí nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace
monitoruje uživatele služby v jeho bytě či venku (záleží na typu zvoleného koncového zařízení tísňové péče).
V současné době službu v Ústeckém kraji poskytují dva poskytovatelé. Tito poskytovatelé nemají sídlo
v Ústeckém kraji, služba je poskytována prostřednictvím hlavního dispečinku.
Důvodem proč v Ústeckém kraji není žádný z „místních" poskytovatelů této služby je její finanční náročnost.
Službu je neefektivní provozovat jako „samostatně stojící", často bývá zřízena při jiné terénní sociální službě,
např. při pečovatelské službě. Na zajištění základních činností daných zákonem je potřeba:
1. zajištění dostatečného množství kvalifikovaného personálu pro nepřetržitý provoz,
2. zajištění odborné obsluhy centrálního pultu na dispečinku (zaměření na krizovou intervenci),
3. pořízení technického zařízení (tísňová tlačítka, centrální pult, senzory pohybu),
4. nepřetržité zajištění dopravních prostředků.
Podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, se maximální výše úhrady za poskytování tísňové péče rovná
skutečným nákladům na provoz technických komunikačních prostředků. Úhradu zbylých nákladů na službu je
potřeba získat jinými zdroji (dotace atd.).
Z důvodů nedostatku finančních prostředků je jako alternativa za sociální službu nabízena klientům fakultativní
služba „pronájem signalizačního zařízení". Zmíněné signalizační zařízení je napojeno 24 hodin denně
na Městskou policii Ústí nad Labem, která se telefonicky spojí s uživatelem. Pokud uživatel nereaguje
na telefon, vyjíždí městská policie do bytu uživatele, kde zajistí potřebnou pomoc (záchranná služba, hasiči
apod.).
V regionu Ústeckého kraje neregistrujeme velkou poptávku po tísňové péči, většinou tísňové tlačítko nahradí
mobilní telefon s nastavenou předvolbou na příbuzné.

§ 42 - Průvodcovské a předčitatelské služby
Služba je v celém Ústeckém kraji poskytována jedním zařízením, a to pro osoby se zrakovým postižením.
Služba je zaměřena na doprovázení uživatelů do institucí, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, pomoc
při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při komunikaci, předčítání nebo jiný způsob zprostředkování
informace osobám s poruchami komunikace (děti i dospělí).
V současné době dle požadované okamžité kapacity pro kraj služba není poskytována v dostatečném rozsahu.
Nabízený kapacitní rozsah je ovlivněn možnostmi jediného poskytovatele. Současný poskytovatel není schopen
službu nabízet v jiných lokalitách než v regionu Ústecko. Dle praktických zkušeností však v průvodcovských
službách dochází k přesahu do služeb osobní asistence a pečovatelské služby, které část potřebných úkonů
pro osoby se smyslovým postižením naplňují. Nejsou tak evidováni neuspokojení žadatelé o službu.
Jedinečnost poskytované služby je pouze v oblasti cílové skupiny zrakově postižených, která je velmi specifická
a pro poskytování této služby vyžaduje od jednotlivých pracovníků potřebné znalosti komunikace těžce
zrakově postižených.
V Ústeckém regionu využívá službu pravidelně cca 40 uživatelů ročně. Část této poptávky jsou svými službami
schopny nahradit služby osobní asistence a pečovatelské služby.
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§ 52 – Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují
ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné
fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby než jim je zabezpečena
pomoc blízkou osobou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních
sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.
Tato služba je často dle starší terminologie nazývána „sociální lůžka“ a také bývá zaměňována s nemocničními
„lůžky následné péče“, popř. je v souvislosti s ní užíván pojem „LDN“.
V Ústeckém kraji je kapacitní zastoupení sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních
dostatečné, pravidlem je, že tuto službu zřizuje většina nemocnic, popř. jiné zdravotnické zařízení ústavní péče.
Z výstupů pracovních skupin vyplývá, že se vede spor o výklad definice této služby uvedené výše (citováno
ze Zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), protože zejména pobytová zařízení sociálních
služeb upozorňují na skutečnost, že uživatelé služby často pobývají v „nemocnici“ déle než je nutné, že
zdravotnická zařízení provozující tuto službu dostatečně aktivně nemotivují své klienty tak, aby se pobyt v této
službě stal jen přechodnou nezbytně nutnou dobou před zajištěním pobytu „doma“ nebo v některém
pobytovém zařízení sociálních služeb. Uživatelé této služby tak dle názoru pracovních skupin setrvávají
ve zdravotnických zařízeních neúměrně dlouhou dobu, např. několik let.

§ 54 – Raná péče
Raná péče je terénní sociální služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, zaměřená na podporu
a provázení rodin s dítětem se zdravotním postižením v raném věku. Cílem služby je podpořit rodinu
a podporovat vývoj dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Její součástí je kvalifikované poradenství.
Služba je pro uživatele poskytována bez úhrady.
Každý poskytovatel je zaměřen na jinou cílovou skupinu rodin podle převažujícího typu postižení dítěte
(pro rodiny s dětmi s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením a s ohroženým vývojem,
se zrakovým a kombinovaným postižením, se sluchovým postižením, s autismem).
V Ústeckém kraji je služba dostupná pro všechny výše uvedené cílové skupiny; je registrováno sedm
poskytovatelů služby. Z toho pouze jeden poskytovatel má sídlo organizace v Ústeckém kraji, ostatní sídlí mimo
kraj: v Praze, v Liberci. Jedna organizace zřídila v kraji detašované pracoviště (Děčín).
Skutečnost, že poskytovatelé mají své sídlo organizace mimo region působnosti služby, způsobuje to, že
se často neobjevují v adresářích měst a obcí, což může vzbudit dojem nedostupnosti služby. Obce jsou často
zvyklé akceptovat jen služby sídlící přímo v obci, případně v její blízkosti. Potřebnost služby raná péče
(kapacity, aktuální využití ze strany cílové skupiny) nelze plánovat na úrovni pověřených obcí III. stupně nebo
menších regionů. Jedná se o příliš malé územní celky. Preventivní službu raná péče je nezbytné plánovat
na krajské úrovni. Při plánování služby je zapotřebí podporovat terénní formu služby. Tato zvyšuje dostupnost
pro rodiny a méně zatěžuje rodinu jako takovou.
Ze zkušenosti vyplývá, že se potřebnost rané péče v rámci různých regionů neliší. Předpokládanou největší
cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením a s ohroženým
vývojem. Zaznamenáváme mírnou odlišnost v počtu zájemců o službu ze strany rodin z konkrétních regionů;
tato skutečnost je nejspíš důsledkem úrovně informovanosti potenciální cílové skupiny. Proto je naprostou
nezbytností zvyšovat povědomí o skutečnosti poskytování služby jak v obcích, tak i na místech, kde se s touto
informací může setkat potenciální cílová skupina (neonatologie, ordinace dětské neurologie, fyzioterapie,
psychologie).
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§ 55 – Telefonická krizová pomoc
Tato sociální služba je v Ústeckém kraji poskytována třemi poskytovateli. Jeden poskytovatel zajišťuje službu
s provozem 9–21 hod., ostatní dva s nepřetržitým provozem. Jeden z poskytovatelů nabízí službu
celorepublikově, včetně Ústeckého kraje, bez zřízené pobočky v kraji.
Cílová skupina je tvořena osobami v krizi – všemi osobami - děti, mládež, dospívající, mladí dospělí, dospělí
i senioři, kteří se dostali do obtížné životní situace, jejíž řešení nemohou zvládnout vlastními silami a potřebují
odbornou pomoc. Cílem služby je zklidnění klienta, zmírnění jeho krizového stavu, stabilizace klienta,
aktivizace jeho sil, zorientování se ve vlastní krizové situaci a propracování budoucnosti, vytvoření reálného
plánu řešení krizové situace.
V rámci Ústeckého kraje je služba dosažitelná pro všechny volající a dostatečně pokrývá potřeby uživatelů.
Pro osoby v ekonomické krizi je možné využití e-mailového poradenství, Skype telefonu. Jedná se o okamžitou
bezplatnou odbornou pomoc, bez objednání nebo doporučení, volající může zůstat v anonymitě.
Službu mohou využívat uživatelé z celé ČR, dle příslušných telefonních tarifů.

§ 56 – Tlumočnické služby
Tlumočnické služby jsou zajištěny pro všechny typy sluchového postižení, tzn. artikulační tlumočení pro osoby
nedoslýchavé a znakový jazyk nebo znakovanou češtinou pro neslyšící nebo osoby, které komunikují tímto
způsobem. Pro později ohluchlé osoby a řadu těžce nedoslýchavých osob se používá přepis mluveného slova
do textové podoby. Služby jsou poskytovány klientům bezplatně, uživatelé si hradí pouze některé fakultativní
úkony podle předešlé dohody (domluvy).
Ve většině případů se jedná o tlumočení u lékaře, na úřadech, policii, soudech, ale i osobním životě klientů,
např. při hledání zaměstnání, kontakty se zaměstnavateli. Tlumočník poskytuje služby jednotlivcům, ale
i skupinám sluchově postižených, např. přednášky, výlety apod.
Okamžitá kapacita služby se odvíjí od typu služby, u jednotlivce je to v jeden okamžik jeden klient, u skupiny to
může být až do 20–30 sluchově postižených na jednu akci. Nižší počet účastníků ve skupině je dán tím, že
neslyšící musí na tlumočníka dobře vidět a musí být dostatečný prostor na případné dotazy.
V současné době je nedostatek tlumočníků znakového jazyka a znakované češtiny v kraji, ale i v celé republice.
V Ústeckém kraji je snaha pokrýt potřeby klientů i nad rámec pracovní doby tlumočníků. Nebyl zatím evidován
neuspokojený klient, vždy je na tlumočníkovi a klientovi, zda se domluví.
Situace v každém kraji nebo větším městě je jiná a záleží na počtu klientů, kteří tyto tlumočníky vyžadují.
V Ústeckém kraji je cca 200-250 fyzických neslyšících, kteří tlumočnické služby potřebují. V současné době jsou
v každém bývalém okresním městě spolky neslyšících, včetně tlumočníků. Jelikož si mají klienti objednávat své
služby předem, lze jejich vytíženost řešit organizací práce.
Služba je jedinečná tím, že je poskytována osobám se sluchovým postižením jejich tzv. mateřským jazykem a je
pro ně velmi důležitá a nezbytná. Služby si klient může vyžádat a domluvit, např. osobní domluvou
s tlumočníkem, e-mailem, telefon (SMS) nebo facebook, Skype, ooVoo (videohovor) apod.

§ 60a – Intervenční centra
Služba je poskytována v souladu se Zákony o sociálních službách, a č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím
násilím, ve znění pozdějších předpisů. Intervenční centrum poskytuje bezplatné služby osobě ohrožené
domácím násilím dle zakázky uživatele spočívající v odborných informacích v oblasti právní, sociálně právní,
emoční a psychologické pomoci.
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Tato sociální služba je v Ústeckém kraji poskytována jedním zřizovatelem se sídlem v Ústí nad Labem:
Důvodem je:
a) sdílení zvlášť citlivých osobních dat mezi Policií ČR, intervenčním centrem, justicí, SPOD o ohrožené
a násilné osobě,
b) úřední záznam o vykázání s citlivými osobními údaji je odesílán v rámci kraje na jedno odborné
pracoviště, které dále koordinuje dle zákona č. 135/2006 Sb. pomoc ohrožené osobě domácím
násilím,
c) pracovníci mají specializovaný výcvik na detekci problematiky domácího násilí – zahraniční metoda
SARA DN, hodnocení a řízení rizika ve vztahu ohrožená a násilná osoba, specifika poradenství
ohrožené osobě, principy interdisciplinární spolupráce, spolupráce s justicí a policií, ochrana osobních
dat,
d) velikost cílové skupiny – osoby ohrožené domácím násilím v průběhu vykázání násilné osoby (dle
statistických dat průměrně 12 vykázání/měsíc),
e) velikost cílové skupiny celkem: 50–70 uživatelů/měsíc.
Cílová skupina:
1. osoby ohrožené domácím násilím v průběhu vykázání násilné osoby ze společného obydlí, cca 12–17
případů/měsíc,
2. osoby ohrožené domácím násilím, které kontaktují intervenční centrum nízkoprahově, tzn. kde policie
aktuálně nevyužila institut vykázání,
3. svědci domácího násilí (rodina, komunita, spolupracující odborníci).
V rámci Ústeckého kraje jsou zřízena kontaktní místa intervenčního centra (Chomutov, Louny, Rumburk, Most,
Děčín, Litoměřice) tak, aby byla služba přístupná všem uživatelům, byla zkvalitňována spolupráce mezi OSPOD,
Policií ČR, justicí a návaznými službami, roli hraje i ekonomičnost takto zajišťované služby.

§ 68 – Terapeutické komunity
V kraji je jediné zařízení tohoto typu, sídlí v regionu Litoměřicko. Poskytuje pobytovou službu resocializace
pro muže i ženy od 15 let se závislostí na nealkoholových návykových látkách, kteří jsou v důsledku svého
životního stylu v obtížné životní situaci a snaží se své závislosti zbavit. Nepřetržitou, 24 hodinovou službu
provozuje neziskový subjekt.
Kromě služeb ubytování a poskytnutí stravy zařízení poskytuje sociálně terapeutické činnosti, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím. Služba s okamžitou kapacitou 15 míst a délkou pobytu v rozmezí 6–8 měsíců,
je určena pro zájemce z celé ČR. Její kapacitu ročně využívá 10–15 klientů z kraje (cca 1/3 všech klientů).
Služba s ohledem na omezenou okamžitou kapacitu eviduje neuspokojené zájemce a vede pořadník zájemců
o službu.
V kraji chybí zařízení pro osoby se závislostí na alkoholu a/nebo gamblingu s okamžitou kapacitou 15–20 lůžek.
V kraji také chybí terapeutická komunita pro osoby s chronickým duševním onemocněním. V souvislosti
s postupným naplňováním Strategie reformy psychiatrické péče bude vytvářena v krátkodobém časovém
horizontu síť sociálních a sociálně zdravotních služeb podporujících začlenění lidí s duševním onemocněním
do společnosti. Aktuální potřebě by na základě kvalifikovaného odhadu měla odpovídat kapacita 15–20 osob
zaměřená na cílovou skupinu lidí s chronickým duševním onemocněním včetně lidí s poruchami osobnosti
a duálními diagnózami.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
SPRSS – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji
ORP – obec s rozšířenou působností
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
PMS – Probační a mediační služba
KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje
MAS – Místní akční skupiny
MV – Ministerstvo vnitra
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MRSA – Methicillin resistant staphylococcus aureus
LDN – Léčebna dlouhodobě nemocných
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příloha č. 2

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

Centrum terénní služby

0

2

0

4,5

Centrum U parku

0

3

24/3

3,8

IČ

1

22856838

"CINKA", z.s.

1208148

Terénní programy

1

22856838

"CINKA", z.s.

6343251

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

4

01588982

1. Česká společnost, z. s.

4632012

Odborné sociální poradenství

A

Občanská poradna Podbořany

0

1

0

1,8

1

26635933

Agentura "Naděje"

8363222

odlehčovací služby

P

Agentura "NADĚJE"

13

0

0

9,7

1

26667649

Agentura Osmý den, o. p. s.

5981003

Sociální rehabilitace

A/T

Sociální rehabilitace - Agentura Osmý den, o.p.s.

0

1

2

1,25

8

26667649

Agentura Osmý den, o. p. s.

5981003

Sociální rehabilitace

A/T

Sociální rehabilitace - 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

11

0

12

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

Agentura Pondělí - sociální rehabilitace

0

9

7/1

10,15

5

47326875

AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s.

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.

1268119

denní stacionáře

A

Středisko Arkadie Novoveská, Teplice

0

6

21/6

5,84

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.

1294772

odlehčovací služby

A/T

Středisko Arkadie Bratislavská

0

3

0

0,96

7

00556203

Arkadie, o. p. s.

1816143

Sociální rehabilitace

A/T

Středisko Arkadie Krupka

0

1

0

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.

4012625

denní stacionáře

A

Středisko Arkadie Krupka

0

5

15/5

5,84

7

00556203

Arkadie, o. p. s.

4064347

Sociální rehabilitace

A

Středisko Arkadie Úpořiny

0

1

0

1,04

Název poskytovatele
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Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
Stávající
individuální
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Středisko Arkadie Kollárova; Středisko Arkadie Rovná

0

3

14/2

4,04

7

00556203

Arkadie, o. p. s.

4415138

Sociální rehabilitace

A/T

7

00556203

Arkadie, o. p. s.

6485162

Sociální rehabilitace

A

Středisko Arkadie Novoveská, Teplice

0

1

0

1,04

7

00556203

Arkadie, o. p. s.

6522122

Podpora samostatného bydlení

T

Středisko Arkadie Bratislavská

0

3

0

1,54

7

00556203

Arkadie, o. p. s.

7942332

Odborné sociální poradenství

Středisko Arkadie Kollárova, Středisko Arkadie Krupka

0

1

0

0,5

7

00556203

Arkadie, o. p. s.

8349589

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení

4

0

0

3,04

7

00556203

Arkadie, o. p. s.

9750157

Sociálně terapeutické dílny

A

Středisko Arkadie Rovná

0

1

7/1

1,04

2

40613411

Armáda spásy v České republice, z.s.

1410545

Noclehárny

P

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov

8

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.

6778323

Azylové domy

P

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov

28

0

0

5

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.

9766509

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov

0

3

6/1

4

9

48133493

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s.

6970419

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby pro neslyšící

0

5

0

2,9

2

26569558

Asociace pracovní rehabilitace ČR z. s.

8611761

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

SAS pro osoby se zdravotním postižením

0

3

12/3

3

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.

6570110

Chráněné bydlení

P

Camphill na soutoku, z.s.

7

0

0

4,2

3

68923147

Camphill na soutoku, z.s.

8141075

centra denních služeb

A

Camphill na soutoku, z.s.

0

2

10/2

3,8

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

Centrum LIRA, z.ú.

0

2

15/4

1,4
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Osobní asistence - CP ZPS

0

9

0

9,5

2

27270955

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.

1292895

osobní asistence

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

Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké

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

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.

4704104

Odborné sociální poradenství

A/T

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.

0

2

5/1

1

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

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

3,4

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

2

0

2,05

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

6

0

9,08

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

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

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

1243707

Odborné sociální poradenství

A

Manželská a předmanželská poradna Litoměřice

0

4

16

2,61

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

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

2465771

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov U Trati Litoměřice

5

0

0

0,82
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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

5581231

Sociálně terapeutické dílny

A

CSP Litoměřice STD Cestou integrace

0

1

10/3

7,01

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

7102460

domovy pro seniory

P

Domov důchodců Libochovice

153

0

0

47,44

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

9361032

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov Na Svobodě Čížkovice

56

0

0

49,27

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

1

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

1073186

pečovatelská služba

Pečovatelská služba

0

17

0

17

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

17,87

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

5093964

Noclehárny

A

Azylový dům pro muže a matky s dětmi

8

0

0

1,97

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

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

6412450

Azylové domy

P

Azylový dům Kompas

2

0

0

0,55

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

2,95

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

7461655

Kontaktní centra

A

Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé

0

2

0

2,95

1

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

9695946

Terénní programy

T

Terénní programy

0

2

10/2

2,7
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1

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

9923023

domovy se zvláštním režimem

P

Domov se zvláštním režimem

46

0

0

27,03

2

06172865

Centrum ucelené rehabilitace, z. s.

7405909

Odborné sociální poradenství

A

Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Chomutov

0

1

5/1

1,5

8

70819882

CESPO, o. p. s.

8532431

Odborné sociální poradenství

A/T

Odborné sociální poradenství

0

2

0

1,9

9

70819882

CESPO, o. p. s.

9382099

Tlumočnické služby

A/T

Tlumočnické služby

0

1

0

0,5

1

72068396

Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

2282970

Sociální rehabilitace

A

Centrum Cesta do světa

0

1

15/3

3

1

72068396

Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

3356067

Sociálně terapeutické dílny

A

Cesta do světa - dílny Hudečkova; Centrum Cesta do světa; Tréninkový
program úklidových a domácích prací; Tréninková kavárna "Na Cestě"

0

0

9/3

3

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

1

0

0,5

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

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

2,5

8

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

4941547

Terénní programy

T

Člověk v tísni, o.p.s.

0

5

0

5

8

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

6027304

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Člověk v tísni, o.p.s.

0

4

10

4

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

2

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

6435327

Terénní programy

T

Člověk v tísni, o.p.s.

0

2

0

2

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.

7624072

Terénní programy

T

Člověk v tísni, o.p.s.

0

3

0

3

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

25421018

Demosthenes, o.p.s.

5326790

Odborné sociální poradenství

A/T

Demosthenes, o.p.s.

0

1

0

0,25

9

25421018

Demosthenes, o.p.s.

5330519

Raná péče

T

Demosthenes, o.p.s.

0

3

0

3,45

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

Název poskytovatele
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3

46768041

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

2027319

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení - Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie Terezín

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
Terezín

0

3

0

3

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

4894760

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

0

4

17

4,1

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

9407680

Sociálně terapeutické dílny

A

Sociálně terapeutické dílny - Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie
Terezín

0

3

10/3

4

9

62931270

Diakonie ČCE - Středisko Praha

6095107

Raná péče

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

6,9

5

70863601

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

1988848

Odborné sociální poradenství

A

Občanská poradna Most, Občanská poradna Litvínov

0

5

0

5,5

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

4/1

3,8

3

41328523

Diakonie ČCE středisko v Krabčicích

2185972

domovy se zvláštním režimem

P

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

86

0

0

59,7

3

41328523

Diakonie ČCE středisko v Krabčicích

9753639

domovy pro seniory

P

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

28

0

0

4,35

6

40229939

Diecézní charita Litoměřice

4013275

Azylové domy

P

Domov svaté Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou

68

0

0

13,35

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

6

40229939

Diecézní charita Litoměřice

8776742

Terénní programy

T

Sv. Vincent

0

1

5

0,2

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

2135966

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory

17

0

0

6,7

6

47274581

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

5168000

osobní asistence

T

Asistenční služba Šluknovska

0

2

0

2,4

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Počet
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A/T

A/T
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6

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
Stávající
individuální
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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

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

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

6

47274549

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

2920689

Chráněné bydlení

P

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

38

0

0

21,25

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

15,34

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

41,46

2

24713589

Domov harmonie a klidu s.r.o.

4605047

domovy se zvláštním režimem

P

Domov harmonie a klidu

36

0

0

16,75

2

46789847

Domov pro osoby se zdravotním postižením (Kovářská)

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

17

0

0

9,5

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

54

0

0

37,1

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

5153567

pečovatelská služba

T

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

0

16

0

17,1

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

9823316

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

83

0

0

29,95

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

5,5

8

44555661

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

9714807

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

122

0

0

32,25

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby
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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

44555407

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

6890540

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

150

0

0

77,07

8

44555296

Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace

9595541

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace

65

0

0

30

8

44555334

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace

6172420

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Krásné Březno, p.o.

153

0

0

55

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

28,2

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

16+35

0

0

4,8

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

2501932

domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

46

0

0

27,59

8

44555326

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

2744287

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

114

0

0

42,72

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

7,69

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

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

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

39,623

8

44555288

Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace

5049031

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace

17

0

0

5,027

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

2068891

domovy pro seniory

P

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

82

0

0

34,47

5

49872516

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

4100257

domovy se zvláštním režimem

P

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

36

0

0

26,63
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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

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

3899971

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška

48

0

0

22,7

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

24

8

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková 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

2550019

Sociálně terapeutické dílny

A

Denní stacionář Úsměv

0

8

22/8

9,2

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

5666980

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice

26

0

0

19,85

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

12,4

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

8907909

Chráněné bydlení

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

25

0

0

16,4

8

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

9553549

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

24

0

0

16,3

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

2197911

domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory Krásná Lípa

95

0

0

54,38

6

47274573

Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, příspěvková organizace

4403315

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Šluknov

76

0

0

37,94

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

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

7

63787911

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

7293077

Chráněné bydlení

P

Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova

8

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

3

0

0

0,76

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby
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okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

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

8228347

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

A

Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova

0

1

0

0,16

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

26,88

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

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

21,37

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

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

2577955

chráněné bydlení

P

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

9

0

0

2,2

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

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

8538718

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

121

0

0

78,39

4

44554559

DRUG – OUT Klub, z. s.

1953437

Terénní programy

T

Terénní program Postoloprty

0

1

3/1

1,33

8

44554559

DRUG – OUT Klub, z. s.

4677905

Kontaktní centra

A

Kontaktní centrum pro drogově závislé

0

3

10/1

3,85

8

44554559

DRUG – OUT Klub, z. s.

5587211

Odborné sociální poradenství

Ambulantní adiktologické služby

0

4

0

4,15

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.

9258026

Odborné sociální poradenství

A

Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost

0

2

0

2,2

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

Nízkoprahové 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

Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.

0

4

0

4,5
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EDA cz, z.ú.

0

3

10

2,38

9

24743054

EDA cz, z. ú.

7877605

Raná péče

5

25034545

ENERGIE obecně prospěšná společnost

1534371

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení ENERGIE o.p.s.

61

0

0

15,45

5

25034545

ENERGIE obecně prospěšná společnost

8221160

odlehčovací služby

P

ENERGIE o.p.s.

3

0

0

1

5

25034545

ENERGIE obecně prospěšná společnost

8221160

odlehčovací služby

A

ENERGIE o.p.s.

0

2

15/2

1,45

3

46769382

Farní charita Litoměřice

1269156

denní stacionáře

A

Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - denní stacionář

0

1

4/2

2,2

3

46769382

Farní charita Litoměřice

2241142

Azylové domy

P

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - azylový dům

23

0

0

4,96

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

5488355

Týdenní stacionáře

P

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - týdenní stacionář

4

0

0

1,79

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

9011520

Terénní programy

T

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - terénní služby

0

1

3/1

1,2

3

46769382

Farní charita Litoměřice

3403190

pečovatelská služba

T

Farní charita Litoměřice, Pečovatelská služba

0

11

0

12,5

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

6566711

domovy pro seniory

P

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory

118

0

0

61,96

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

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

3209417

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SAS FCHL

0

2

8/2

2

3

46770321

Farní charita Lovosice

6081367

Azylové domy

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

AMICUS

0

1

25/2

2,3

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

4335678

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

NZDM Bota

0

5

50/5

5
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce n.L.

0

4

20/4

4

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa

30

0

0

6,3

3

62769111

Farní charita Roudnice nad Labem

6392422

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

3

62769111

Farní charita Roudnice nad Labem

8281324

Azylové domy

7

44226586

Fokus Labe, z. ú.

1214275

Sociální rehabilitace

A/T

Fokus Labe - Teplice

0

1

15/1

4

7

44226586

Fokus Labe, z. ú.

1621637

Odborné sociální poradenství

A/T

Fokus Labe - Teplice

0

1

0

1,5

3

44226586

Fokus Labe, z. ú.

1657475

Sociální rehabilitace

A/T

Fokus Labe - Litoměřice

0

1

15/1

2

7

44226586

Fokus Labe, z. ú.

2046626

Sociálně terapeutické dílny

A

Fokus Labe - Teplice

0

1

17

3

8

44226586

Fokus Labe, z. ú.

2365503

Sociálně terapeutické dílny

A

Fokus Labe - Ústí nad Labem

0

2

17/1

4

1

44226586

Fokus Labe, z. ú.

3097184

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

A

Fokus Labe - Děčín

0

1

15/1

1,5

8

44226586

Fokus Labe, z. ú.

3267891

sociální rehabilitace

T

Terénní komunitní tým

0

6

0

12

8

44226586

Fokus Labe, z. ú.

3376667

Sociální rehabilitace

A/T

Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem

0

5

10/2

9

8

44226586

Fokus Labe, z. ú.

3935206

Chráněné bydlení

P

Fokus Labe - Ústí nad Labem

27

0

0

6

3

44226586

Fokus Labe, z. ú.

4265731

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

A

Fokus Labe - Litoměřice

0

1

15

1,5

2

44226586

Fokus Labe, z. ú.

5188376

Sociální rehabilitace

Centrum duševního zdraví Chomutov

0

2

10/2

5

8

44226586

Fokus Labe, z. ú.

5844827

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

Fokus Labe - Ústí nad Labem

0

2

15

2,5

1

44226586

Fokus Labe, z. ú.

6303516

Sociální rehabilitace

A/T

Fokus Labe - Děčín

0

1

15/1

2

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.

9071773

Odborné sociální poradenství

A/T

Fokus Labe - Ústí nad Labem

0

1

0

1,5

1

44226586

Fokus Labe, z. ú.

9131484

Odborné sociální poradenství

A/T

Fokus Labe - Děčín

0

1

0

1,5

3

44226586

Fokus Labe, z. ú.

9425002

Odborné sociální poradenství

A/T

Fokus Labe - Litoměřice

0

1

0

1,5

7

44226586

Fokus Labe, z. ú.

9462377

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

A

Fokus Labe - Teplice

0

1

15

1,5

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
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8

27324001

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.

7646043

denní stacionáře

A

Denní stacionář HELIAS

0

2

8/2

6,75

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

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.

1451339

Odborné sociální poradenství

A/T

Hospic sv. Štěpána, z.s.

0

1

0

1,5

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

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

P

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

10

0

0

9

3

62768841

Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s.

9245039

Sociální rehabilitace

A/T

Humanitární sdružení PERSPEKTIVA

0

3

9/3

3,5

1

26590719

Charitní sdružení Děčín, z.s.

6511261

Odborné sociální poradenství

Občanská poradna Děčín

0

4

0

4,3

1

26590719

Charitní sdružení Děčín, z.s.

7674174

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Asistenční služba pro rodiny s dětmi

0

4

20/4

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

3

0

6,5

6

22772511

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

4181497

osobní asistence

T

Osobní asistence Pastelky

0

3

0

6,75

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

6

28744349

JIPRO-CASH s. r. o.

5037445

domovy se zvláštním režimem

P

Domov Potoky

25

0

0

11,16

1

69637539

JUDr. Hana Kozáková

3635249

odlehčovací služby

P

Anna - komplexní domácí péče

15

0

0

11

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Počet
lůžek

IČ

A

A/T

Název zařízení

13

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

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.

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

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

1

63778718

Jurta o.p.s.

5807228

Chráněné bydlení

P

Jurta o.p.s.

5

0

0

1,75

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

2

27000222

K srdci klíč, o. p. s.

1499845

Noclehárny

A

Noclehárna v Chomutově

10

0

0

2,4

5

27000222

K srdci klíč, o. p. s.

6455949

Noclehárny

A

Noclehárna v Mostě

10

0

0

2,5

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

4

00830437

Kamarád - LORM

1165395

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení

7

0

0

3,1

4

00830437

Kamarád - LORM

1372355

denní stacionáře

A

Denní stacionář

0

4

0

1,05

4

00830437

Kamarád - LORM

2207393

Týdenní stacionáře

P

Týdenní stacionář

8

0

0

4,1

4

00830437

Kamarád - LORM

2803757

Podpora samostatného bydlení

T

Podpora samostatného bydlení

0

2

0

2,5

4

00830437

Kamarád - LORM

3210011

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením

18

0

0

13,25

4

00830437

Kamarád - LORM

7334865

Sociálně terapeutické dílny

A

Sociálně terapeutická dílna

0

3

18/3

3,25

4

00830437

Kamarád - LORM

8570486

odlehčovací služby

Odlehčovací služby

3

1

0

1,1

4

00830437

Kamarád - LORM

8945341

Krizová pomoc

Kamarád - LORM

1

0

0

0,1

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Počet
lůžek

IČ

P/A

P

Název zařízení
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Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

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.

1928007

Terénní programy

T

Kostka Krásná Lípa p.o.

0

1

5/1

1,32

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.

3827499

Odborné sociální poradenství

A

Kostka Krásná Lípa p.o.

0

1

0

0,6

6

75139090

Kostka Krásná Lípa, p.o.

6363165

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

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.

9447868

Odlehčovací služby

A/T

Kostka Krásná Lípa p.o.

0

5

0

3,44

5

28747330

KRUH pomoci, o.p.s.

3492950

Sociální rehabilitace

A/T

KRUH pomoci, o.p.s.

0

2

4/2

4

5

25030302

Krušnohorská poliklinika s. r. o.

6373201

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Naděje

20

0

0

7,95

5

25030302

Krušnohorská poliklinika s. r. o.

6426990

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Krušnohorské polikliniky

0

4

0

4,2

1

26648661

Křesťanské společenství Jonáš, z.s.

8061366

Nízkoprahová denní centra

A

Nízkoprahové denní centrum

0

1

16/2

3

7

27038645

Květina z.s.

3536223

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Klub Magnet

0

1

30/4

3,5

7

27038645

Květina z.s.

5829590

Terénní programy

Terénní programy Květina

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

4,4

2

26604205

Masopust, z.s.

1989766

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

0

1

15/2

2

2

26604205

Masopust, z.s.

6538434

Sociálně terapeutické dílny

A

Café Atrium, Tvořivá dílna Mezi námi

0

2

3/1

2,75

5

47310189

Medicína Litvínov, s.r.o.

3132557

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory SENMED

16

0

0

5,78

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Počet
lůžek

IČ

A/T

T

A/T

Název zařízení
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Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

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

1901050

Terénní programy

T

První krok Terénní programy

0

2

0

2

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

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

8,15

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

2561765

pečovatelská služba

T

Město Štětí

0

7

0

13,5

3

00264466

Město Štětí

6774569

odlehčovací služby

P

Dům s chráněnými byty

2

0

0

1,1

3

00264466

Město Štětí

8322579

denní stacionáře

A

Dům s chráněnými byty

0

1

6/1

1,1

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

1187850

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

0

2

6/1

1,8

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

9055829

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Centrum sociálních služeb - nízkoprahový klub Modrý kámen

0

3

30

2,25

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Počet
lůžek

IČ

A/T

A/T

Název zařízení
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Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

6

00261718

Město Varnsdorf

9957516

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Varnsdorf

0

6

0

5,93

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

4012067

pečovatelská služba

A/T

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny

0

13

0

13,85

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

2,1

4

60275847

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace

6854502

Terénní programy

T

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny

0

1

0

1,1

2

65642481

Městská správa sociálních služeb Kadaň

8021779

domovy pro seniory

P

Městská správa sociálních služeb Kadaň

120

0

0

54,04

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

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

5

00831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

1853582

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba

0

24

0

18,66

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

4525297

denní stacionáře

A

Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně
handicapované občany s ukončenou školní docházkou

0

2

11/2

2,26

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

1,165

5

00831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

6712020

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory

273

0

0

97,65

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

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

9884915

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory

36

0

0

15,58

2

46789863

Městská správa sociálních služeb Vejprty

3018174

Odborné sociální poradenství

A

Odborné sociální poradenství Vejprty

0

1

0

0,6

2

46789863

Městská správa sociálních služeb Vejprty

3373312

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SAS Vejprty

0

2

16/2

3

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Počet
lůžek

IČ

A/T

Název zařízení
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Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

2

46789863

Městská správa sociálních služeb Vejprty

3715196

Terénní programy

T

Terénní programy Vejprty

0

2

0

2

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

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

9110353

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

1

16/2

3

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

46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

1590533

Odlehčovací služby

P

Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace

30

0

0

15,75

2

46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

1592324

pečovatelská služba

T

Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace

0

5

0

7

2

46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

3890327

domovy pro seniory

P

Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace

94

0

0

31,75

2

46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

5655847

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace

88

0

0

30,75

2

46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

6395067

Odborné sociální poradenství

A/T

Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace

0

2

0

2,5

2

46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

7032621

domovy se zvláštním režimem

P

Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace

44

0

0

23,75

2

65082125

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

2848286

domovy pro seniory

P

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

113

0

0

35,75

2

65082125

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

3369883

pečovatelská služba

A/T

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p.o.

0

7

0

9,13

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

4

00265233

Městys Měcholupy

8521213

pečovatelská služba

T

Obec Měcholupy

0

1

0

1,1

5

63125137

Most k naději, z.s.

1916764

Služby následné péče

A

Centrum pro rodinu a následnou péči

0

1

12/2

0,6

4

63125137

Most k naději, z.s.

4417327

Kontaktní centra

A

K-Centrum Žatec

0

3

6/2

3,7

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.

4741952

Terénní programy

T

Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny

0

9

4/1

10,3

9

63125137

Most k naději, z.s.

4876605

Telefonická krizová pomoc

T

Linka duševní tísně

0

1

0

4,43

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Počet
lůžek

IČ

A/T

Název zařízení

NZDM "Vejprťák"

18

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

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

63125137

Most k naději, z.s.

8582685

Kontaktní centra

A

K-centrum Most

0

4

9/4

4,7

4

26661306

MOSTY - sociálně psychologické centrum, z.s.

9609378

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Pohoda

0

2

18/2

2,5

5

26661306

MOSTY - sociálně psychologické centrum, z.s.

9761290

Odborné sociální poradenství

Rodinné centrum, Most

0

2

8/2

1

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

2

00570931

NADĚJE

1074769

Terénní programy

Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří

0

2

0

2

3

00570931

NADĚJE

1256783

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Středisko Naděje Litoměřice - Osvobození

0

2

24

4

2

00570931

NADĚJE

1673951

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Středisko NADĚJE Klášterec nad Ohří, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

0

4

20

4

2

00570931

NADĚJE

2127231

Odborné sociální poradenství

A

Středisko NADĚJE Klášterec nad Ohří, odborné sociální poradenství

0

1

0

1,2

3

00570931

NADĚJE

2367190

Azylové domy

P

Dům Naděje Litoměřice

83

0

0

11

3

00570931

NADĚJE

2503341

Sociálně terapeutické dílny

A

Dům Naděje Litoměřice - Pražská

0

2

10

3,9

3

00570931

NADĚJE

2925439

Noclehárny

A

Středisko NADĚJE Lovosice

10

0

0

3,05

3

00570931

NADĚJE

3072534

Chráněné bydlení

P

Středisko Naděje Roudnice nad Labem - chráněné bydlení

10

0

0

4,1

2

00570931

NADĚJE

3778962

Azylové domy

P

Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří

40

0

0

7,87

3

00570931

NADĚJE

4257675

Azylové domy

P

Dům NADĚJE Roudnice nad Labem

45

0

0

8,64

3

00570931

NADĚJE

4528359

Terénní programy

T

Středisko NADĚJE Roudnice nad Labem a Štětí

0

4

0

4,5

3

00570931

NADĚJE

5510903

Noclehárny

A

Dům Naděje Litoměřice, noclehárna pro ženy

4

0

0

0,6

3

00570931

NADĚJE

5625611

Nízkoprahová denní centra

Středisko NADĚJE Lovosice

0

2

15

3,5

3

00570931

NADĚJE

5924567

Krizová pomoc

Dům NADĚJE Roudnice nad Labem

4

0

0

0,35

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Počet
lůžek

IČ

A/T

A

T

A/T

P

Název zařízení
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Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

3

00570931

NADĚJE

6087352

Chráněné bydlení

P

Dům Naděje Litoměřice - Pražská

12

0

0

6,87

2

00570931

NADĚJE

6562208

Nízkoprahová denní centra

A

Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří

0

4

20

3,95

2

00570931

NADĚJE

7055199

Chráněné bydlení

P

Středisko NADĚJE Kadaň - chráněné bydlení

10

0

0

4,9

2

00570931

NADĚJE

7055199

Chráněné bydlení

P

Středisko NADĚJE Kadaň - chráněné bydlení

10

0

0

4

2

00570931

NADĚJE

8090360

Noclehárny

A

Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří

10

0

0

2,4

3

00570931

NADĚJE

8870904

Terénní programy

T

Dům Naděje Litoměřice

0

2

0

2

2

00570931

NADĚJE

9057704

Odborné sociální poradenství

A

Středisko NADĚJE Kadaň, odborné sociální poradenství

0

1

0

1,13

3

00570931

NADĚJE

9593299

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Středisko Naděje Litoměřice

0

2

15

4

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.

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

Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko, Národní ústav pro autismus,
z.ú.

0

5

12

0,07

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.

9864940

Odlehčovací služby

P

Respitní centrum

1

0

0

0,38

3

00263486

Obec Čížkovice

5179369

pečovatelská služba

T

Dům s pečovatelskou službou Čížkovice

0

1

0

1,25

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

Obecně prospěšná společnost Generační centrum

0

1

4/1

1,05

1

70818134

Oblastní charita Česká Kamenice

2472265

Nízkoprahová denní centra

Nízkoprahové denní centrum

0

1

10/1

3,2

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Počet
lůžek

IČ

A/T

A

A/T

A

Název zařízení
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Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

1

70818134

Oblastní charita Česká Kamenice

2527440

Podpora samostatného bydlení

T

Podpora samostatného bydlení

0

1

0

0,7

8

70818134

Oblastní charita Česká Kamenice

2527440

Podpora samostatného bydlení

T

Podpora samostatného bydlení

0

4

0

3,4

8

70818134

Oblastní charita Česká Kamenice

5735295

Sociálně terapeutické dílny

A

Sociálně terapeutické dílny

0

4

3/1

2,3

1

70818134

Oblastní charita Česká Kamenice

5735295

Sociálně terapeutické dílny

A

Sociálně terapeutické dílny

0

5

3/1

3,6

1

70818134

Oblastní charita Česká Kamenice

7629312

domovy se zvláštním režimem

P

Domov se zvláštním režimem

28

0

0

16,5

1

70818134

Oblastní charita Česká Kamenice

9806102

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení

31

0

0

10,35

8

70818134

Oblastní charita Česká Kamenice

9806102

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení

11

0

0

3,95

5

70828920

Oblastní charita Most

1012725

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino

0

3

28/4

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

7

70828920

Oblastní charita Most

1826142

Noclehárny

A

Noclehárna Duchcov

5

0

0

1

2

70828920

Oblastní charita Most

2450357

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jirkov

0

2

6/1

2

2

70828920

Oblastní charita Most

2570590

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro

0

1

14/2

3,5

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

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

5

70828920

Oblastní charita Most

3475445

Odborné sociální poradenství

Sociální poradna Most

0

1

0

1

5

70828920

Oblastní charita Most

4704201

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Sovička

0

3

15/3

4

2

70828920

Oblastní charita Most

5361940

Odborné sociální poradenství

A/T

Sociální poradna Chomutov

0

1

0

1,8

7

70828920

Oblastní charita Most

5370162

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Zastávka

0

4

30/4

5

7

70828920

Oblastní charita Most

5476963

Azylové domy

P

Azylový dům Osek

27

0

0

6,5

7

70828920

Oblastní charita Most

5690901

Azylové domy

P

Azylový dům Duchcov

30

0

0

6,5

5

70828920

Oblastní charita Most

5778636

Odborné sociální poradenství

A

Sociální poradna Janov

0

1

2/1

1

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Počet
lůžek

IČ

A/T

A

Název zařízení
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Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

5

70828920

Oblastní charita Most

5798742

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Oblastní charity Most

0

7

0

7,5

7

70828920

Oblastní charita Most

6239239

Azylové domy

P

Centrum "Rodina v tísni"

30

0

0

6,5

5

70828920

Oblastní charita Most

6776446

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Rozmarýnek

0

5

15/5

5

5

70828920

Oblastní charita Most

7323829

osobní asistence

T

Osobní asistence Oblastní charity Most

0

3

0

3,3

7

70828920

Oblastní charita Most

7544686

Terénní programy

T

Terénní programy Duchcov

0

1

2/1

1,2

5

70828920

Oblastní charita Most

8190994

Nízkoprahová denní centra

Nízkoprahové denní centrum Most

0

1

15/1

3

7

70828920

Oblastní charita Most

8217675

Domy na půl cesty

P

Centrum Rodina v tísni

4

0

0

1,5

5

70828920

Oblastní charita Most

8389381

Terénní programy

T

Terénní programy Most

0

3

0

3

5

70828920

Oblastní charita Most

8522670

Sociální rehabilitace

Sociálně rehabilitační programy

0

2

2/1

2

7

70828920

Oblastní charita Most

8583484

Odborné sociální poradenství

A

Odborné sociální poradenství Duchcov

0

1

0

1,15

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

6

46797572

Oblastní charita Rumburk

4291907

Odborné sociální poradenství

A

Občanská poradna Rumburk, kont. místo Šluknov

0

1

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

5/1

1,08

6

46797572

Oblastní charita Rumburk

7222807

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Žijeme spolu - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

0

1

14/2

3

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

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

7

70806837

Oblastní charita Teplice v Čechách

5945195

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Agapé II.

0

3

30/3

4

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

8489399

Azylové domy

P

Azylový dům pro matky s dětmi Agapé

20

0

0

4,5

Název poskytovatele
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Druh služby
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Azylový dům Samaritán

40

0

0

5,3

Centrum pomoci Samaritán

0

3

50

3,7

Dům pokojného stáří svaté Ludmily

10

0

0

6,3

8

44225512

Oblastní charita Ústí nad Labem

1001488

Azylové domy

8

44225512

Oblastní charita Ústí nad Labem

2145028

Nízkoprahová denní centra

8

44225512

Oblastní charita Ústí nad Labem

2179469

domovy se zvláštním režimem

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

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

3831791

Noclehárny

Noclehárna Samaritán

15

0

0

1,5

8

44225512

Oblastní charita Ústí nad Labem

6631017

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka

0

1

A: 12/2, T:
12/1

2

8

44225512

Oblastní charita Ústí nad Labem

7141935

domovy pro seniory

Dům pokojného stáří svaté Ludmily

26

0

0

12,2

8

44225512

Oblastní charita Ústí nad Labem

9288131

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo

0

2

A: 20/2, T:
10/1

1,5

8

44225512

Oblastní charita Ústí nad Labem

9832613

Terénní programy

T

Oblastní charita Ústí nad Labem

0

2

10/2

2

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

1

00426067

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

3618024

odlehčovací služby

P

Odlehčovací pobytové služby

9

0

0

9,5

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

VULKÁN

0

4

50/5

5,1

5

21551413

Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

2597207

Odborné sociální poradenství

Obrnická sociální poradna

0

3

0

1,6

5

21551413

Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

2868960

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

OLIVÍN

0

3

10/2

3,1
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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

8743040

Odlehčovací služby

T

Domácí hospicová péče OPORA

0

2

0

2,05

3

63154935

OPORA

9223369

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba OPORA

0

12

0

13,2

8

27284506

PAMPELIŠKA, o. p. s.

1908686

pečovatelská služba

T

Pampeliška o. p. s.

0

3

0

3,2

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

44555385

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, přísp. organizace

5458864

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace

0

25

0

27

5

70888230

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě

5683202

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

ZÁPLATA

0

2

20/3

2,75

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

91,98

7

63787849

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace

6621591

domovy pro seniory

P

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková
organizace

142

0

0

45,22

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.

2230344

Terénní programy

T

Návrat do společnosti

0

7

0

7,2

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

8

70100691

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.

7160480

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

T

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

7

70100691

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.

7406243

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Želváček

0

4

20

3,3
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1

70100691

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.

9564563

Terénní programy

T

Návrat do společnosti

0

2

0

2,2

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

1,83

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

1

69411239

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

4467601

centra denních služeb

A

Denní centrum pro seniory Děčín

0

2

6/2

3

1

69411239

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

4709041

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Prosapia Děčín

0

2

0,25

3,2

8

69411239

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

5509784

Odborné sociální poradenství

A/T

Poradna Prosapia

0

2

8/2

1,6

1

69411239

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

5509784

Odborné sociální poradenství

A/T

Poradna Prosapia

0

2

8/2

1,6

1

69411239

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

9399765

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Klub pro mladé Prosapia

0

1

30/2

3

4

00829137

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

6143976

Sociální rehabilitace

A

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

0

1

5/1

0,8

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.

1474897

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

SAS - Sociálně aktivizační služba MOST

0

2

16/2

2,11

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

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

1280221

Terénní programy

T

Poradenské informační centrum Trmice

0

1

4/1

1

4

68974922

Romano jasnica, spolek

2714387

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poradenské centrum Louny

0

2

4

2

8

68974922

Romano jasnica, spolek

6394439

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti M. C. Zefyríno

0

1

15

3,5

3

68974922

Romano jasnica, spolek

8623993

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Poradenské centrum Štětí

0

3

12

2

7

68974922

Romano jasnica, spolek

9817183

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Poradenské centrum Krupka

0

5

12

5
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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

Abalone

0

3

30

0,99

7

65607368

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

7425112

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podaná ruka

0

2

A 20/3; T
10/2

2,26

7

65607368

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

9772872

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Luna

0

3

30

1,64

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.

1142741

Týdenní stacionáře

P

Senior Teplice

14

0

0

8,5

7

26598442

Senior Teplice, z.s.

4868271

odlehčovací služby

P

Senior Teplice

14

0

0

3,7

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.

8951412

denní stacionáře

A

Senior Teplice

0

3

10

3,2

5

28736133

Sestřičky, s.r.o.

2026889

pečovatelská služba

T

Sestřičky, s. r. o.

0

3

0

3,1

8

26540495

Sociální agentura, o. p. s.

4452113

Sociální rehabilitace

A

Sociální agentura, o.p.s.

0

1

8/1

1,1

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.

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

2

46789944

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

1049767

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Písečná

166

0

0

68,6

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

4810034

denní stacionáře

A

Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná

0

2

10/2

2,34

2

46789944

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

6315827

Odborné sociální poradenství

A

Sociální centrum Písečná

0

3

0

2,91

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby
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2

46789944

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

7359147

pečovatelská služba

T

Centrum denních služeb Bezručova

0

11

0

16,1

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

8986384

domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná

29

0

0

21,75

9

68954221

Spirála, Ústecký kraj, z.s.

1901964

Telefonická krizová pomoc

T

Linka pomoci

0

1

0

4,7

9

68954221

Spirála, Ústecký kraj, z.s.

9031562

Intervenční centra

A/T/P Intervenční centrum

1

3

5/2

6,9

8

68954221

Spirála, Ústecký kraj, z.s.

9381472

Krizová pomoc

A/T/P Centrum krizové intervence

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

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

SPZ Teplice - sociálně aktivizační služby

0

3

5/1

3

5

00266094

Statutární město Most

1508034

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15-26 let

0

2

35/5

3

5

00266094

Statutární město Most

2898140

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

NZDM Svět

0

1

21/3

2,5

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

1,45

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

2,8

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

2,1

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

1,65

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

1,45

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování
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Počet
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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

2,3

9

70942412

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

7160060

Tlumočnické služby

A/T

Tlumočnické služby Louny

0

2

35/2

1,9

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

1,95

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

1,5

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

2,1

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

2,4

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

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

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

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.

4617622

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Klub DOpatra

0

3

30/3

5,2

2

65650701

Světlo Kadaň, z. s.

4830342

Terénní programy

Terénní program Jirkov

0

2

0

3

2

65650701

Světlo Kadaň, z. s.

4903149

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Klub Kámen - SC Kamínek

0

3

30/5

8

2

65650701

Světlo Kadaň, z. s.

5425697

Terénní programy

Terénní programy - Kadaňsko

0

6

0

6,2

2

65650701

Světlo Kadaň, z. s.

5486070

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Klub MOLO

0

2

15/3

5,2

2

65650701

Světlo Kadaň, z. s.

6042330

Terénní programy

Terénní programy - Chomutovsko

0

4

0

4,4

2

65650701

Světlo Kadaň, z. s.

6268396

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Klub Radonice

0

1

15/2

3,05

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

1,2

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby
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poskytování

číslo regionu
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T

A/T

T

A/T

T
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Klub Přízemí

0

3

30/3

4,2

K-Centrum Kadaň

0

3

10/2

2,7

Služby pro rodiny s dětmi - SC Kamínek

0

2

15/2

4,5

2

65650701

Světlo Kadaň, z. s.

6987486

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

2

65650701

Světlo Kadaň, z. s.

9046179

Kontaktní centra

2

65650701

Světlo Kadaň, z. s.

9813289

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

3

70809828

ŠANCE Lovosice, z.s.

1806649

pečovatelská služba

T

ŠANCE Lovosice

0

4

0

4

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.

7363041

Sociálně terapeutické dílny

A

Sociálně terapeutická dílna Šance

0

1

4/1

0,5

9

26611716

Tichý svět, o.p.s.

8477576

Tlumočnické služby

A/T

Tichý svět, o.p.s. - tlumočnické služby

0

4

0

0,92

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

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

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

P

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková
organizace

75

0

0

37

8

44553374

Ústecký Arcus, z.s.

5571181

Odborné sociální poradenství

A

Ústecký Arcus, spolek onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a
přátel

0

2

0

1,6

5

06081673

Uzlík Litvínov, z. ú.

3514586

Sociálně terapeutické dílny

A

Uzlík Litvínov, z. ú.

0

1

8/2

2,25

3

25444972

VALDEK, o.p.s.

8111722

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

VALDEK, o.p.s.

0

3

8/2

4,15

1

60269375

Valerie Machová - platné do 8.1.2017

9558522

Odlehčovací služby

T

Odlehčovací služby

0

3

0

1,61

1

60269375

Valerie Machová - platné do 8.1.2017

1713039

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory

15

0

0

17,585

1

06479600

Valerie-Homecare, s. r. o. - platné od 9.1.2017

8643582

Odlehčovací služby

T

Odlehčovací služby

0

3

0

1,61

1

06479600

Valerie-Homecare, s. r. o. - platné od 9.1.2017

9489149

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory

15

0

0

17,585

7

22794581

Vaše Harmonie, o. p. s.

3293142

domovy se zvláštním režimem

P

Seniorcentrum Pohoda

26

0

0

15

7

22794581

Vaše Harmonie, o. p. s.

6998154

Odborné sociální poradenství

A/T

Seniorcentrum Pohoda

0

1

0

1,3

7

22794581

Vaše Harmonie, o. p. s.

7046267

domovy pro seniory

P

Seniorcentrum Pohoda

32

0

0

11

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Počet
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A

A/T

A/T
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6

22794581

Vaše Harmonie, o. p. s.

9585709

pečovatelská služba

T

Centrum pečovatelské služby Harmonie

0

1

0

2,52

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

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

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

2

12/2

2,2

6

64676803

WHITE LIGHT I, z.ú.

9185704

Kontaktní centra

A

Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I v Rumburku

0

2

6

2

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.

9684988

Terénní programy

T

Terénní programy WHITE LIGHT I Šluknovsko

0

3

0

3,1

8

26533839

YMCA v Ústí nad Labem

7155895

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Nízkoprahový klub Orion

0

1

30/2

1,5

2

28716736

Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.

1819216

pečovatelská služba

T

Zdravotní sestry a pečovatelky s. r. o.

0

2

0

3,5

4

26595575

Žatecký spolek Handicap z. s.

2266383

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

MAJÁK - tréninkové středisko

0

3

6/3

3,6

4

26595575

Žatecký spolek Handicap z. s.

5355584

Terénní programy

Terénní programy

0

2

0

1,6

4

26595575

Žatecký spolek Handicap z. s.

8187057

Odborné sociální poradenství

A/T

Občanská poradna Handicap

0

2

0

1,93

7

61515434

Židovská obec Teplice

5999482

Odborné sociální poradenství

A/T

Židovská obec Teplice

0

1

0

0,5

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Počet
lůžek

IČ

A/T

T

Název zařízení

30

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

9

00571709

ŽIVOT 90, z.ú.

2684509

Tísňová péče

T

ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně postižené

0

1

0

6,6

9

00571709

ŽIVOT 90, z.ú.

4892203

Telefonická krizová pomoc

T

Život 90 - Senior telefon 800 157 157 - nepřetržitá telefonická krizová pomoc
pro seniory a jejich blízké

0

2

0

6,6

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Počet
lůžek

IČ

Název zařízení

číslo
regionu

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
IČ

5

25419561

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

5

25030302

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

4

49904035

MEDICINA, spol. s r.o.

4

27332730

Nemocnice Louny, a.s.

4

25026259

Nemocnice Žatec, o.p.s.

3

65081374

Hospic sv. Štěpána, z.s.

7

61325422

Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o.

8

25488627

Krajská zdravotní a.s.

3

00830488

Městská nemocnice v Litoměřicích

6

49888498

Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace

Název poskytovatele

Identifikátor

5291951

3507285

2180193

3954535

5594962

5419883

8445409

2933212

2971397

5924019

31
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příloha č. 3

Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje platná od 1. 1. 2018
IČ

2

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

6435327

Terénní programy

6

44554559

DRUG – OUT Klub, z. s.

8781631

Odborné sociální poradenství

1

26590719

Charitní sdružení Děčín, z.s.

6511261

Odborné sociální poradenství

2

26569655

In IUSTITIA, o.p.s.

1144917

Odborné sociální poradenství

1

68975244

Indigo Děčín, z.s.

9308341

Terénní programy

T

Terénní program

0

2

0

5

2

27000222

K srdci klíč, o. p. s.

1981137

Domy na půl cesty

P

Byty na půl cesty v Chomutově

4

0

0

2

5

27000222

K srdci klíč, o. p. s.

9422230

Azylové domy

P

Azylový dům pro rodiny s dětmi v Mostě

20

0

0

5,86

2

70828920

Oblastní charita Most

2570590

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro

0

1

14/2

3

2

70828920

Oblastní charita Most

5361940

Odborné sociální poradenství

A/T Sociální poradna Chomutov

0

1

0

1

5

70828920

Oblastní charita Most

6776446

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T Rozmarýnek

0

2

8/1

2

5

70828920

Oblastní charita Most

8389381

Terénní programy

T

Terénní programy Most

0

2

0

2

2

70828920

Oblastní charita Most

9253322

Terénní programy

T

Terénní programy

0

2

2/1

2

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Stávající
skupinová
Úvazky
okamžitá pracovníků
kapacita v přímé péči
(sk/pr)

T

Název zařízení

Člověk v tísni, o.p.s.

A/T Poradna pro závislosti

A

Občanská poradna Děčín

A/T Poradna Justýna

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

0

2

0

2

0

2

0

2,15

0

2

0

2,044

0

1

0

1,125
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příloha č. 4

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.

3272817

odborné sociální poradenství

27043797

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

7328567

pečovatelská služba

44226586

Fokus Labe, z. ú.

3376667

sociální rehabilitace

44226586

Fokus Labe, z. ú.

2365503

sociálně terapeutická dílna

44226586

Fokus Labe, z. ú.

3267891

sociální rehabilitace

00570931

NADĚJE

7055199

chráněné bydlení

68974922

Romano Jasnica, spolek

1280221

terénní programy

28736133

Sestřičky, s.r.o.

2026889

pečovatelská služba

65650701

Světlo Kadaň z.s.

6042330

terénní programy

64676803

WHITE LIGHT I.

7975725

odborné sociální poradenství

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do Základní sítě kraje - nové sociální služby od 1.1.2018
IČO

název poskytovatele

identifikátor

druh služby

22856838

"Cinka", z.s.

1208148

terénní služby

01588982

1. Česká společnost, z. s.

4632012

odborné sociální poradenství

40613411

Armáda spásy v České republice, z.s.

1410545

noclehárny

40613411

Armáda spásy v České republice, z.s.

6778323

azylové domy

06172865

Centrum ucelené rehabilitace, z. s.

7405909

odborné sociální poradenství

22677291

Diahelp - svaz diabetiků z.s.

4574460

odborné sociální poradenství

70828920

Oblastní charita Most

2450357

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

69411239

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

9399765

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

00829137

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

6143976

sociální rehabilitace

06081673

Uzlík Litvínov, z. ú.

3514586

sociálně terapeutická dílna

22794581

Vaše Harmonie, o.p.s.

6998154

odborné sociální poradenství

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do Základní sítě kraje - stávající sociální služby
IČO

název poskytovatele

identifikátor

druh služby

24128325

Anavita a.s.

6622118

domovy se zvláštním režimem

24128325

Anavita a.s.

1742787

domovy pro seniory

22772511

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

3532161

podpora samostatného bydlení

22772511

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

4181497

osobní asistence

28744349

JIPRO-CASH s.r.o. / Domov Potoky

5037445

domovy se zvláštním režimem

02503002

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

6426990

pečovatelská služba

02503002

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

6373201

domovy pro seniory

00265233

Městys Měcholupy

8521213

pečovatelská služba

00266094

statutární město Most

2898140

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

70809828

Šance Lovosice, z.s.

7363041

sociálně terapeutická dílna

26611716

Tichý svět, o. p. s.

4385424

sociální rehabilitace

28716736

Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.

1819216

pečovatelská služba

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do Rozvojové sítě kraje
IČO

název poskytovatele

identifikátor

druh služby

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

6435327

terénní programy

44554559

DRUG-OUT Klub, z. s.

8781631

odborné sociální poradenství

26590719

Charitní sdružení Děčín, z.s.

6511261

odborné sociální poradenství

26569655

In IUSTITIA, o.p.s.

1144917

odborné sociální poradenství

68975244

Indigo Děčín, z.s.

9308341

terénní programy

27000222

K srdci klíč, o. p. s.

1981137

domy na půl cesty

27000222

K srdci klíč, o. p. s.

9422230

azylový dům pro rodiny s dětmi

70828920

Oblastní charita Most

2570590

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

70828920

Oblastní charita Most

9253322

terénní programy

70828920

Oblastní charita Most

5361940

odborné sociální poradenství

70828920

Oblastní charita Most

6776446

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

70828920

Oblastní charita Most

8389381

terénní programy

Přehled Žádostí o změnu průměrných přepočtených úvazků sociální služby
IČO

název poskytovatele

identifikátor

druh služby

26638452

Agentura osobní asistenční služby z.ú.

7938610

osobní asistence

26537788

Agentura Pondělí, z.s.

5598414

sociální rehabilitace

00556203

Arkadie, o.p.s.

6522122

podpora samostatného bydlení

00556203

Arkadie, o.p.s.

8349589

chráněné bydlení

27043797

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

1740941

odlehčovací služby

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

1542857

domov pro osoby se zdravotním postižením

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

6849315

služby následné péče

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

7461655

kontaktní centra

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

9695946

terénní programy

25755277

Člověk v tísni, o. p. s.

7624072

terénní programy

25755278

Člověk v tísni, o. p. s.

9100570

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

25755278

Člověk v tísni, o. p. s.

3230075

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

25755278

Člověk v tísni, o. p. s.

6651167

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

70863601

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

1760842

Azylové domy

70863601

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

1988848

odborné sociální poradenství

70863601

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

2013307

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

41328523

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

9753639

domovy pro seniory

40229939

Diecézní charita Litoměřice

8776742

terénní programy

63787725

Domov důchodců Bystřany

6986535

domovy pro seniory

63787725

Domov důchodců Bystřany

9313776

domovy se zvláštním režimem

00828998

Domov důchodců Roudnice nad Labem

8731012

domovy se zvláštním režimem

00828998

Domov důchodců Roudnice nad Labem

7001404

domovy pro seniory

47274484

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková
organizace

2434997

domovy pro osoby se zdravotním postižením

00830411

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

9823316

domovy pro seniory

44555661

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

2758028

domovy pro osoby se zdravotním postižením

44555661

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

9714807

domovy pro seniory

44555407

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

6890540

domovy pro seniory

44555296

Domov pro seniory Chlumec

9595541

domovy pro seniory

44555334

Domov pro seniory Krásné Březno, p. o.

6172420

domovy pro seniory

44555207

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi

3270327

domovy pro seniory

44555326

Domov pro seniory Severní Terasa, p.o.

4860158

domovy pro osoby se zdravotním postižením

44555326

Domov pro seniory Severní Terasa, p.o.

2744287

domovy pro seniory

44555326

Domov pro seniory Severní Terasa, p.o.

2501932

domovy se zvláštním režimem

44555288

Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace

5049031

domovy pro seniory

44555288

Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace

1408517

domovy se zvláštním režimem

46789910

Domov sociálích služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

6916747

domovy pro seniory

46789910

Domov sociálích služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

5935431

domovy pro osoby se zdravotním postižením

49872516

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

4814058

domovy pro osoby se zdravotním postižením

49872516

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

2068891

domovy pro seniory

49872516

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

4100257

domovy se zvláštním režimem

5666980

domovy pro osoby se zdravotním postižením

2550019

sociálně terapeutické dílny

7734108

chráněné bydlení

9553549

domovy pro osoby se zdravotním postižením

75149541
75149541
75149541
75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková
organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková
organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková
organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková
organizace

47274573

Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa

2197911

domovy se zvláštním režimem

47274573

Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa

4403315

domovy pro seniory

49872541

Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.

8538718

domovy pro osoby se zdravotním postižením

49872541

Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.

2577955

chráněné bydlení

47274522

DOZP Oleška-Kamenice, p.o.

8791049

domovy pro osoby se zdravotním postižením

47274522

DOZP Oleška-Kamenice, p.o.

3899971

domovy pro osoby se zdravotním postižením

44554559

DRUG - OUT Klub, z.s.

5587211

odborné sociální poradenství

44554559

DRUG - OUT Klub, z.s.

9258026

odborné sociální poradenství

44554559

DRUG-OUT Klub z.s.

4677905

kontaktní centra

46769382

Farní charita Litoměřice

5624320

domov se zvláštním režimem

46769382

Farní charita Litoměřice

2241142

Azylové domy

62769111

Farní charita Roudnice nad Labem

6392422

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

44226586

Fokus Labe, z. ú.

1214275

sociální rehabilitace

44226586

Fokus Labe, z. ú.

2046626

sociálně terapeutické dílny

44226586

Fokus Labe, z. ú.

8981594

sociální rehabilitace

44226586

Fokus Labe, z. ú.

5844827

44226586

Fokus Labe, z. ú.

4265731

44226586

Fokus Labe, z. ú.

3097184

44226586

Fokus Labe, z. ú.

9071773

odborné sociální poradenství

44226586

Fokus Labe, z. ú.

9131484

odborné sociální poradenství

44226586

Fokus Labe, z. ú.

3935206

chráněné bydlení

44226586

Fokus Labe, z. ú.

1621637

odborné sociální poradenství

44226586

Fokus Labe, z. ú.

5188376

sociální rehabilitace

27324001

Helias Ústí nad Labem

7646043

denní stacionář

26708451

Maltézská pomoc, o.p.s.

9905305

osobní asistence

65642481

Městská správa sociálních služeb Kadaň

8021779

domovy pro seniory

00263991

Město Lovosice

4978750

Pečovatelská služba

00264466

Město Štětí

2561765

Pečovatelská služba

6128832

denní stacionář

4012067

Pečovatelská služba

6854502

terénní programy

60275847
60275847
60275847

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková
organizace
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková
organizace
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková
organizace

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

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

6712020

domovy pro seniory

00831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

5884351

denní stacionář

00831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

9300938

domovy se zvláštním režimem

65082125

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p.o.

3369883

Pečovatelská služba

46787682

Městský ústav sociálních služeb, příspěvková organizace

3890327

domovy pro seniory

46787682

Městský ústav sociálních služeb, příspěvková organizace

5655847

domovy pro osoby se zdravotním postižením

46787682

Městský ústav sociálních služeb, příspěvková organizace

1590533

odlehčovací služby

46787682

Městský ústav sociálních služeb, příspěvková organizace

7032621

domovy se zvláštním režimem

27332730

Nemocnice Louny a.s.

3954535

Sociální služby poskytované ve zdravot. zařízeních lůžkové péče

00263486

Obec Čížkovice

5179369

Pečovatelská služba

70818134

Oblastní charita Česká kamenice

7629312

domovy se zvláštním režimem

70818134

Oblastní charita Česká kamenice

5735295

sociálně terapeutické dílny

70818134

Oblastní charita Česká kamenice

2527440

podpora samostatného bydlení

70818134

Oblastní charita Česká kamenice

2472265

nízkoprahové denní centrum

70818134

Oblastní charita Česká kamenice

9806102

chráněné bydlení

70828920

Oblastní charita Most

5690901

Azylové domy

70828920

Oblastní charita Most

5476963

Azylové domy

70828920

Oblastní charita Most

8217675

Domy na půl cesty

70828920

Oblastní charita Most

8583484

odborné sociální poradenství

70828920

Oblastní charita Most

6239239

Azylové domy

1001488

Oblastní charita Ústí nad Labem

1001488

Azylové domy

1001488

Oblastní charita Ústí nad Labem

2145028

nízkoprahová denní centra

1001488

Oblastní charita Ústí nad Labem

3255982

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

1001488

Oblastní charita Ústí nad Labem

7141935

domovy pro seniory

1001488

Oblastní charita Ústí nad Labem

2179469

domovy se zvláštním režimem

1001488

Oblastní charita Ústí nad Labem

3831791

noclehárny

1001488

Oblastní charita Ústí nad Labem

9832613

terénní programy

63787849

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková
organizace

2269939

domovy se zvláštním režimem

69898588

Programy občanské pomoci a sociální intervence

2702489

odborné sociální poradenství

65607368

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

9772872

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

46789944

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

1049767

domovy pro seniory

46789944

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

6315827

odborné sociální poradenství

46789944

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

7359147

Pečovatelská služba

00266094

Statutární město Most

1508034

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace
Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace
Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace
Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace
Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace
Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace
Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace
Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace
Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace
Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace
Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace
Ústeckého kraje, p.s.

1179103
7902701
5922648
9118818

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

5554461

odborné sociální poradenství

5657843

odborné sociální poradenství

3454712

odborné sociální poradenství

7896718

tlumočnické služby

7160060

tlumočnické služby

1475555

tlumočnické služby

8443953

tlumočnické služby

4903149

Světlo Kadaň z.s.

4903149

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

4903149

Světlo Kadaň z.s.

6964061

odborné sociální poradenství

4903149

Světlo Kadaň z.s.

5486070

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

60269375

Valerie Machová

9558522

odlehčovací služby

60269375

Valerie Machová

1713039

domovy pro seniory

22794581

Vaše Harmonie o.p.s.

3293142

domovy se zvláštním režimem

64676803

WHITE LIGHT I, z.ú.

9684988

terénní programy
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příloha č. 5

Přehled monitoringu sociálních služeb
poskytovatel

identifikátor

druh sociální služby

důvod monitoringu

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

3272817

odborné sociální poradenství

navýšení kapacity

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

7328567

pečovatelská služba

navýšení kapacity

Fokus Labe, z. ú.

3376667

sociální rehabilitace

navýšení kapacity

Fokus Labe, z. ú.

2365503

sociálně terapeutická dílna

navýšení kapacity

Fokus Labe, z. ú.

3267891

sociální rehabilitace

navýšení kapacity

NADĚJE

7055199

chráněné bydlení

navýšení kapacity

Romano jasnica, spolek

1280221

terénní programy

navýšení kapacity

Sestřičky, s.r.o.

2026889

pečovatelská služba

navýšení kapacity

Světlo Kadaň z.s.

6042330

terénní programy

navýšení kapacity

WHITE LIGHT, z.ú.

7975725

odborné sociální poradenství

navýšení kapacity

Česká unie neslyšících, z.ú.

5839760

tlumočnické služby

sociální služba - zařazena v Základní síti kraje

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost

2832751

odborné sociální poradenství

sociální služba - zařazena v Základní síti kraje

Sociální agentura, o.p.s.

4452113

sociální rehabilitace

sociální služba - zařazena v Základní síti kraje

Fokus Labe, z. ú.

3376667

sociální rehabilitace

sociální služba - zařazena v Základní síti kraje

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o.

4121413

sociálně terapeutické dílny

sociální služba - zařazena v Základní síti kraje

Farní charita Lovosice

8464374

sociálně terapeutické dílny

sociální služba - zařazena v Základní síti kraje

Masopust, z. s.

1989766

sociální rehabilitace

sociální služba - zařazena v Základní síti kraje

Město Varnsdorf

1187850

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

sociální služba - zařazena v Základní síti kraje

NADĚJE

2127231

odborné sociální poradenství

sociální služba - zařazena v Základní síti kraje

NADĚJE

1673951

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

sociální služba - zařazena v Základní síti kraje

poskytovatel

identifikátor

druh sociální služby

důvod monitoringu

Oblastní charita Šluknov

6661939

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

sociální služba - zařazena v Základní síti kraje

Světlo Kadaň z.s.

6268396

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

sociální služba - zařazena v Základní síti kraje

Anavita a.s.

6622118

domovy se zvláštním režimem

stávající sociální služba - žádost o zařazení

Anavita a.s.

1742787

domovy pro seniory

stávající sociální služba - žádost o zařazení

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

3532161

podpora samostatného bydlení

stávající sociální služba - žádost o zařazení

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

4181497

osobní asistence

stávající sociální služba - žádost o zařazení

JIPRO-CASH s.r.o.

5037445

domovy se zvláštním režimem

stávající sociální služba - žádost o zařazení

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

6426990

pečovatelská služba

stávající sociální služba - žádost o zařazení

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

6373201

domovy pro seniory

stávající sociální služba - žádost o zařazení

Městys Měcholupy

8521213

pečovatelská služba

stávající sociální služba - žádost o zařazení

Statutární město Most

2898140

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

stávající sociální služba - žádost o zařazení

Šance Lovosice, z.s.

7363041

sociálně terapeutická dílna

stávající sociální služba - žádost o zařazení

Tichý svět, o. p. s.

4385424

sociální rehabilitace

stávající sociální služba - žádost o zařazení

Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.

1819216

pečovatelská služba

stávající sociální služba - žádost o zařazení

Žatecký spolek Handicap z. s.

5355584

terénní programy

stávající sociální služba - žádost o zařazení
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příloha č. 6

Sociální služby navrhované k zařazení do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
IČO

název poskytovatele

identifikátor

druh služby

22772511

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

3532161

podpora samostatného bydlení

22772511

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

4181497

osobní asistence

28744349

JIPRO-CASH s.r.o. / Domov Potoky

5037445

domovy se zvláštním režimem

02503002

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

6426990

pečovatelská služba

02503002

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

6373201

domovy pro seniory

00265233

Městys Měcholupy

8521213

pečovatelská služba

00266094

statutární město Most

2898140

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

70809828

Šance Lovosice, z.s.

7363041

sociálně terapeutická dílna

28716736

Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.

1819216

pečovatelská služba

22856838

"Cinka", z.s.

1208148

terénní služby

01588982

1. Česká společnost, z. s.

4632012

odborné sociální poradenství

40613411

Armáda spásy v České republice, z.s.

1410545

noclehárny

40613411

Armáda spásy v České republice, z.s.

6778323

azylové domy

06172865

Centrum ucelené rehabilitace, z. s.

7405909

odborné sociální poradenství

70828920

Oblastní charita Most

2450357

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

69411239

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

9399765

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

00829137

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

6143976

sociální rehabilitace

06081673

Uzlík Litvínov, z. ú.

3514586

sociálně terapeutická dílna

22794581

Vaše Harmonie, o.p.s.

6998154

odborné sociální poradenství

Sociální služby navrhované k nezařazení do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
IČO

název poskytovatele

identifikátor

druh služby

24128325

Anavita a.s.

6622118

domovy se zvláštním režimem

24128325

Anavita a.s.

1742787

domovy pro seniory

26611716

Tichý svět, o. p. s.

4385424

sociální rehabilitace

22677291

Diahelp - svaz diabetiků z.s.

4574460

odborné sociální poradenství

Sociální služby navrhované k zařazení do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 - navýšení okamžité
individuální kapacity
IČO

název poskytovatele

identifikátor

druh služby

27043797

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

3272817

odborné sociální poradenství

27043797

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

7328567

pečovatelská služba

44226586

Fokus Labe, z. ú.

3376667

sociální rehabilitace

44226586

Fokus Labe, z. ú.

3267891

sociální rehabilitace

00570931

NADĚJE

7055199

chráněné bydlení

28736133

Sestřičky, s.r.o.

2026889

pečovatelská služba

65650701

Světlo Kadaň z.s.

6042330

terénní programy

64676803

WHITE LIGHT I.

7975725

odborné sociální poradenství

Sociální služby navrhované k nezařazení do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 - navýšení
okamžité individuální kapacity
IČO
68974922

název poskytovatele
Romano Jasnica, spolek

identifikátor
1280221

druh služby
terénní programy

Sociální služby navrhované k zařazení do Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na rok 2018
IČO

název poskytovatele

identifikátor

druh služby

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

6435327

terénní programy

44554559

DRUG-OUT Klub, z. s.

8781631

odborné sociální poradenství

26590719

Charitní sdružení Děčín, z.s.

6511261

odborné sociální poradenství

26569655

In IUSTITIA, o.p.s.

1144917

odborné sociální poradenství

68975244

Indigo Děčín, z.s.

9308341

terénní programy

27000222

K srdci klíč, o. p. s.

1981137

domy na půl cesty

27000222

K srdci klíč, o. p. s.

9422230

azylový dům pro rodiny s dětmi

70828920

Oblastní charita Most

2570590

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

70828920

Oblastní charita Most

9253322

terénní programy

70828920

Oblastní charita Most

5361940

odborné sociální poradenství

70828920

Oblastní charita Most

6776446

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

70828920

Oblastní charita Most

8389381

terénní programy

Monitoring u sociálních služeb zařazených v základní síti kraje - setrvání v Základní síti kraje
IČO

název poskytovatele

identifikátor

druh služby

26540495

Sociální agentura, o.p.s.

4452113

sociální rehabilitace

44226586

Fokus Labe, z. ú.

3376667

sociální rehabilitace

63787911

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o.

4121413

sociálně terapeutické dílny

46770321

Farní charita Lovosice

8464374

sociálně terapeutické dílny

26604205

Masopust, z. s.

1989766

sociální rehabilitace

00261718

Město Varnsdorf

1187850

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

00570931

NADĚJE

2127231

odborné sociální poradenství

00570932

NADĚJE

1673951

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
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Příloha č. 1

METODIKA ZAJIŠTĚNÍ
SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ÚSTECKÉHO KRAJE

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xZ/2017 ze dne 11. 12. 2017

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 vVýchodiska a principy základní 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“).

2

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. v oblasti služeb sociální péče, bude umožněno převádění kapacit (lůžek) bez
vydefinování optimální kapacity v AP na daný rok, za předpokladu předchozího schválení KÚÚK
změny kapacit lůžek, tj. snížení kapacity z jedné pobytové sociální služby a navýšení kapacity na
druhé sociální službě. 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

Odborná pracovní skupina odboru sociálních věcí KÚÚK je součástí Krajské koordinační struktury
pro realizaci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji
2
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odboru SV“) stanovisko k potřebnosti sociální služby v dané lokalitě od pracovní skupiny
dle regionů.
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
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Podávání Žádostí o zařazení do základní sítě kraje a Žádostí 1. března - 31. března
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
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
září, říjen
o zařazení do Základní sítě kraje
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
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Zveřejnění výsledků na webových stránkách Ústeckého kraje

V.

do 10 pracovních dnů od schválení
Zastupitelstvem Ústeckého kraje

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
7

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
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
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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.
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.
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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
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.
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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.
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.

11

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.
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. vyjádření k potřebnosti sociální služby u obce
s rozšířenou působností. Dále si může vyžádat vyjádření obce II. a I. typu, v jejíž lokalitě sociální
služba působí.
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 či stávající sociální službu plánující navyšování kapacity po ukončení realizace
investičního záměru 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. pPodmíněné Ppověření, které bude
obsahovat rozsah a obsah sociální služby a bude platné po dobu trvání projektu. 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 parametry
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
Kritérium

Hodnocení

Bodové
hodnocení

ANO

5

NE

0

ANO

5

NE

0

ANO

5

NE

0

Maximální
počet bodů

1. Soulad se SPRSS

2.

Soulad s Akčním plánem rozvoje
sociálních služeb na daný rok

15

Souhlasné stanovisko obce k potřebnosti
3.
sociální služby

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
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3. Jiné veřejné zdroje

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

Kritérium

1.

2.

3.

Maximální
počet bodů

0
4.

6.
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Porušení povinností ve vazbě na Metodiku
pro poskytování finanční podpory a
7.
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
na podporu sociálních služeb

ANO

-3

NE

0
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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

Údaje jsou platné v souladu s výzvou k podávání žádostí od … do …

Údaje k personálnímu zajištění sociální služby
Průměrný
přepočtený
úvazek

Pracovní pozice
CELKEM
v přímé péči

Z toho nákup
služeb

Poznámka

pracovníci

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

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)
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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
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*blíže specifikujte v komentáři

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
služby

sociální

Druh sociální služby

Obec, která vyjádření
vydává
Typ obce
Zdůvodnění
potřebnosti
služby obcí

sociální

Soulad sociální služby
s komunitním plánem
obce (název dokumentu, číslo a
název opatření/priority )

Spolupráce
poskytovatele
služby s obcí

sociální

Záměr spolufinancování
sociální služby obcí –
ANO/NE
(v případě ANO,
předpokládanou výši
podpory)

uveďte
finanční

Tímto potvrzujeme, že podporujeme/nepodporujeme* zařazení
sociální služby doZákladní/Rozvojové* sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje.

Vyjádření obce
Další
k vyjádření

informace

Příjmení, jméno a titul
kompetentní osoby
Pracovní
pozice
kompetentní osoby
Kontakt
telefon)

(e-mail,

Datum a podpis
*nehodící se vymažte
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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.

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
Identifiká
tor
sociální
služby

Dotace
kraje

Dotace
od obcí

Příspěv
ek od
ÚP

Příspěv
ek
zřizova
tele

Struktu
rální
fondy

Resort
y státní
správy

uživate
lé

Odůvodnění žádosti:

V ………………. dne ……………
……………………

Podpis:

Výnosy
v oblasti
zdravotni
ctví

Jiné
zdroje

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
Statutární
orgán
oprávněný
k jednání
organizaci

Jméno
Funkce
za

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

Údaje o sociální službě
Identifikátor sociální služby
Druh sociální služby
Forma poskytování služby
Okamžitá
kapacita
individuální (u pobyt.
formy – počet lůžek) – dle
registrace

z toho zařadit do Základní sítě kraje
z toho zařadit do Rozvojové sítě
kraje
z toho zařadit do Základní sítě kraje

Okamžitá
kapacita
skupinová – dle registrace

z toho zařadit do Rozvojové sítě
kraje

Místa realizace služby
Okruh
osob
skupina) služby

(cílová

Popis nepříznivé sociální
situace, kterou chcete řešit
poskytováním
sociální
služby
(max. 15 řádků)

Popis realizace služby
(max. 15 řádků,
včetně
popisu
dostupnosti)

časové

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
CELKEM
v přímé péči

Přepočtený
úvazek

Poznámka

pracovníci

Sociální pracovníci
Pracovníci
službách

v sociálních

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
rozpočet

roční
Dotace MPSV prostřednictvím ÚK
Dotace Ústeckého kraje

Plánované zdroje

Dotace od obce
Příspěvek zřizovatele

tj.
rozdělení
plánovaného ročního
rozpočtu
mezi

Příspěvky od Úřadu práce ČR
Úhrady od uživatelů služby
Fondy zdravotních pojišťoven
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plánované
financování

zdroje

Evropský sociální fond (uveďte č.
výzvy)
Jiné zdroje (uveďte jaké)

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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příloha č. 8

Sociální služby nezařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018

4

01588982

1. Česká společnost, z. s.

4632012

Odborné sociální poradenství

A

Občanská poradna Podbořany

0

1

0

1,8

3

24128325

ANAVITA a.s.

1742787

domovy pro seniory

P

Domov seniorů Kréta

45

0

0

15,6

3

24128325

ANAVITA a.s.

6622118

domovy se zvláštním režimem

P

Domov seniorů Kréta

105

0

0

36,4

2

40613411

Armáda spásy v České republice, z.s.

1410545

Noclehárny

P

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov

2

0

0

3

7

22677291

Diahelp - svaz diabetiků z.s.

4574460

Odborné sociální poradenství

A/T Sociální poradna Diahelp

0

1

0

1,8

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

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

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

9980976

Sociálně terapeutické dílny

A

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
- Dílna u Markétky

0

4

25/4

5,1

6

28744349

JIPRO-CASH s. r. o.

5037445

domovy se zvláštním režimem

P

Domov Potoky

45

0

0

19,84

9

70929688

Kolpingova rodina Smečno

7676136

Raná péče

0

4

0

2,4

5

47310189

Medicína Litvínov, s.r.o.

3132557

domovy pro seniory

P

Domov pro seniory SENMED

9

0

0

3,25

7

00266230

Město Bílina

2680198

pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Bílina

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

8

28523369

Muži a ženy, o. p. s.

7331057

osobní asistence

T

Muži a ženy o.p.s.

0

2

0

1,85

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

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Stávající
skupinová
Úvazky
okamžitá pracovníků
kapacita v přímé péči
(sk/pr)

IČ

Název zařízení

A/T Středisko Rané péče Slaný

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Sociální služby nezařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018

6

00261769

Obec Vilémov

9879751

pečovatelská služba

A/T Dům s pečovatelskou službou

0

1

0

1,6

9

70818134

Oblastní charita Česká Kamenice

9215872

Odborné sociální poradenství

A/T Odborné sociální poradenství

0

1

10

0,5

5

70828920

Oblastní charita Most

5778636

Odborné sociální poradenství

0

1

2/1

1

7

27284506

PAMPELIŠKA, o. p. s.

1296529

Odborné sociální poradenství

0

1

0

0,1

4

05943795

Pečovatelky MEDIKA s.r.o.

7797350

pečovatelská služba

T

Pečovatelky MEDIKA s.r.o.

0

2

0

2,3

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

1280221

Terénní programy

T

Poradenské informační centrum Trmice

0

1

4/1

1

8

68974922

Romano jasnica, spolek

9250152

Odborné sociální poradenství

A

Poradenské informační centrum Trmice

0

1

0

0,25

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

3,15

7

22794581

Vaše Harmonie, o. p. s.

7046267

domovy pro seniory

P

Seniorcentrum Pohoda

17

0

0

6

22794581

Vaše Harmonie, o. p. s.

9585709

pečovatelská služba

T

Centrum pečovatelské služby Harmonie

0

1

0

2,25

4

26595575

Žatecký spolek Handicap z. s.

5355584

Terénní programy

T

Terénní programy

0

2

0

1,45

1

49888421

Židovská obec Děčín

3303922

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

0

1

16

1

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Stávající
skupinová
Úvazky
okamžitá pracovníků
kapacita v přímé péči
(sk/pr)

IČ

A

Název zařízení

Sociální poradna Janov

A/T Pampeliška, o.p.s.

A/T Židovská obec Děčín

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

bod 8.9 priloha 9.pdf k usnesení č. 028/9Z/2017
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Podmíněné pověření Ústeckého kraje č. ….
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Rozvojové sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje
s účinností ode ………. do ………… (dále jen „Podmíněné pověření“)
Název poskytovatele
Adresa poskytovatele
IČ
DIČ
Statutární orgán /
zástupce
(dále jen „Poskytovatel“)

v souladu s Registrem poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a násl. zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona o sociálních službách“)

Druh sociální služby

Identifikátor sociální
služby

Rozsah sociální služby
Dle vymezení obsaženého
v příloze č. 1A tohoto
Podmíněného pověření
Dle vymezení obsaženého
v příloze č. 2A tohoto
Podmíněného pověření
Dle vymezení obsaženého
v příloze č. 3A tohoto
Podmíněného pověření

(dále jen „Služba“)

1.
Podpora rozvoje Služby
1. Poskytovatel je žadatelem o poskytnutí následující podpory spolufinancované
z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost:
Reg. číslo a název projektu:
Prioritní osa:
Výzva:
Identifikátor/Druh podpořené sociální služby:
Předpokládaný termín a doba realizace projektu:
(„Podpořené aktivity“)
2. Ústecký kraj posoudil návaznost Podpořených aktivit na Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji a shledal, že jsou v souladu.

2.
Podmíněné pověření k zajištění Podpořených aktivit
1. Ústecký kraj tímto Podmíněným pověřením pověřuje Poskytovatele k zajištění realizace
Podpořených aktivit jako nedílné součásti služby obecného hospodářského zájmu
vymezené v Podmíněném pověření.
2. Nedílnou součástí tohoto Podmíněného pověření se stane Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na Podpořené aktivity, které odkáže na Podmíněné pověření a doplní jej o další
nezbytné náležitosti ve smyslu článku 4 Rozhodnutí EK, zejména o výši vyrovnávací
platby ve vztahu k Podpořeným aktivitám, pravidla pro její kontrolu a přezkum
a mechanismus k zamezení nadměrného vyrovnání.

3.
Právní účinky Podmíněného pověření
1. Toto Podmíněné pověření nabývá účinnosti dnem vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na Podpořené aktivity.
2. Toto Podmíněné pověření pozbývá účinnosti dnem ukončení realizace projektu dle
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Podpořené aktivity.
3. Toto Podmíněné pověření nezakládá jakýkoli nárok Poskytovatele na financování
Podpořených aktivit ze strany Ústeckého kraje nebo třetích osob odlišných od osoby,
která vydala Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Podpořené aktivity.
4. Toto Podmíněné pověření nepředstavuje jakýkoli budoucí závazek Ústeckého kraje
k prodloužení platnosti nebo rozšíření obsahu Podmíněného pověření, k němuž je
vydáván.
5. Toto Podmíněné pověření nezakládá povinnosti Ústeckého kraje ve vztahu ke stanovení
a kontrole vyrovnávací platby na Podpořené aktivity, ani k zajištění opatření k zamezení
nadměrného vyrovnání Podpořených aktivit.

4.
1. Toto Podmíněné pověření je vyhotoveno ve dvou vyhotoveních s platností originálu,
přičemž poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a příjemce obdrží také jedno vyhotovení.
2. Toto Podmíněné pověření lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze
formou písemných a číslovaných dodatků.
Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů Poskytovatele není nutné uzavírat
dodatek k Pověření.
3. Toto Podmíněné pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. …………. ze dne ………...

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ………………… dne …………………..

…………………………………………….
Vydává:
Ústecký kraj
Mgr. Martin Klika, MBA, DBA
na základě pověření Ústeckého kraje

………………………………………………
Pověření přijímá:
Název
Statutární zástupce

Seznam příloh:
Příloha č. 1A – Obsah a rozsah služby
Příloha č. 2A – Obsah a rozsah služby
Příloha č. 3A – Obsah a rozsah služby

Příloha 1A – Obsah a rozsah služby
Druh sociální služby
Identifikátor sociální služby
Forma poskytování služby
Individuální okamžitá kapacita
Skupinová okamžitá kapacita
Počet lůžek
Cílová skupina
Místo poskytování sociální
služby
Působnost sociální služby

Obsah sociální služby

Pracovní pozice*

Průměrný přepočtený úvazek

CELKEM pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci
pracovníci v sociálních službách
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci

V personálním zajištění sociální služby pečovatelská služba jsou závazné úvazky v přímé péči v jednotlivých pracovních
pozicích; Sociální služby vykazující zdravotnický personál musí dodržet výši úvazků uvedenou v personálním zajištění zdravotničtí pracovníci. V ostatních pracovních pozicích (SP, PSS, odborní pracovníci) musí být dodržen součet těchto
pracovních pozic uvedených v této příloze. U sociálních služeb neobsahující zdravotnické pracovníky je závazná celková
výše průměrného přepočteného úvazku celkem, nikoliv rozložení pracovních pozic.
*
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Dodatek č. …
k Pověření Ústeckého kraje č. …
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018
s účinností ode dne ………. do ………… (dále jen „dodatek“)
Název poskytovatele
Adresa poskytovatele
IČ
DIČ
Statutární orgán /
zástupce
(dále jen „Poskytovatel“)
v souladu s Registrem poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a násl. zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

1.
V souladu s odst. 12, bod. 12.1 Pověření se z důvodu
Varianta 1: vstupu Poskytovatele do projektu …………… ruší příloha 1A, 2A, … Pověření a
identifikace služeb, která je uvedena na první straně Pověření, se mění a nahrazuje tímto
zněním:
Varianta 2: vyřazení stávající služby ze Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje ruší
příloha 1A, 2A …Pověření a identifikace služeb, která je uvedena na první straně Pověření,
se mění a nahrazuje tímto zněním:
Varianta 3: zařazení nové služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje se
přidává příloha č. 1A, 2A …. Obsah a rozsah služby, která je přílohou č. 1A, 2A …. tohoto
dodatku k Pověření, a zároveň se identifikace služeb, která je uvedena na první straně
Podmíněného pověření, mění a nahrazuje tímto zněním:
Varianta 4: změny údajů obsažených v příloze Obsah a rozsah služby/…… ruší příloha č.
1A, 2A … Pověření a nahrazuje se přílohou č. 1A, 2A ,,,, tohoto dodatku k Pověření. Zároveň
se identifikace služeb, která je uvedena na první straně Pověření, mění a nahrazuje tímto
zněním:

Druh sociální služby

Identifikátor sociální
služby

Rozsah sociální služby

Dle vymezení obsaženého
v příloze č. 1A tohoto
dodatku k Pověření
Dle vymezení obsaženého
v příloze č. 2A tohoto
dodatku k Pověření
Dle vymezení obsaženého
v příloze č. 3A Pověření č.
….
(dále jen „Služba“)

2.
1. Ostatní ustanovení Pověření zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž
Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Ústecký kraj obdrží také jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem ……………..

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ………………… dne …………………..

…………………………………………….
Vydává:
Ústecký kraj
Mgr. Martin Klika, MBA, DBA
na základě pověření Ústeckého kraje

………………………………………………
Pověření přijímá:
Název
Statutární zástupce

Seznam příloh:
Příloha č. 1A – Obsah a rozsah služby (Nová služba)
Příloha č. 2A – Obsah a rozsah služby (příloha 2A Pověření č. ….)

Stránka 2 z 2

Příloha 1A tohoto dodatku – Obsah a rozsah služby (Nová
služba/ příloha 1A Pověření č. ………)
Druh sociální služby
Identifikátor sociální služby
Forma poskytování služby
Individuální okamžitá kapacita
Skupinová okamžitá kapacita
Počet lůžek
Cílová skupina
Místo poskytování sociální
služby
Působnost sociální služby

Obsah sociální služby

Pracovní pozice*

Průměrný přepočtený úvazek

CELKEM pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci
pracovníci v sociálních službách
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci

V personálním zajištění sociální služby pečovatelská služba a osobní asistence jsou závazné úvazky v přímé péči
v jednotlivých pracovních pozicích; Sociální služby vykazující zdravotnický personál musí dodržet výši úvazků
uvedenou v personálním zajištění - zdravotničtí pracovníci. V ostatních pracovních pozicích (SP, PSS, odborní pracovníci)
musí být dodržen součet těchto pracovních pozic uvedených v této příloze. U sociálních služeb neobsahující zdravotnické
pracovníky je závazná celková výše průměrného přepočteného úvazku celkem, nikoliv rozložení pracovních pozic .
*

Bod 8.10 priloha 1.pdf k usnesení č. 029/9Z/2017

bod 10.2 priloha2.pdf k usnesení č. 032/9Z/2017

Příloha č. 2

Dotační program
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu
obyvatel Ústeckého kraje“
1. Název dotačního programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého
kraje“
2. Zařazení dotačního programu do jedné z oblastí dle čl. I. bodu 2) Zásad
pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje
Dotační program vychází z oblastí podpory definovaných v čl. I. bodu 2)
písmene e) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). V souladu s těmito okruhy se
jedná o podporu aktivit v oblasti zdravotnictví. Dotační program je vyhlášen na
základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/9Z/2017 ze dne
11. 12. 2017.
3. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého
kraje a podpora veřejného a osobního zdraví obyvatelstva v Ústeckém kraji.
Předmětem podpory jsou následující aktivity realizované na území České
republiky s dopadem na obyvatele Ústeckého kraje v období od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018:
- Okruh 1
Podpora léčebných rehabilitací a rehabilitačních pobytů, realizovaných nad
rámec úhrady ze systému veřejného zdravotního pojištění, pro občany
s indikovaným neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém
kraji.
- Okruh 2
Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného
na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života, zejména u nejvíce
zranitelných skupin obyvatelstva, s důrazem na řešení následujících aktivit
na území Ústeckého kraje:






správná výživa a stravovací návyky populace (např. aktivity zaměřené
na pozitivní změny ve společném stravování, zejména pak u dětí),
dostatečná pohybová aktivita populace (např. propagace ke zvyšování či
optimalizaci pohybových aktivit u široké veřejnosti),
zvládání stresu a duševní zdraví (např. propagace významu duševního
zdraví pro celkový zdravotní stav),
zdravotně rizikové chování, informovanost o zdravotních rizicích
spojených s rizikovým chováním včetně intervenčních aktivit (např.
programy prevence HIV/AIDS),
vzdělávání a programy podpory zdraví zaměřené na rizikové faktory
zdraví a podporu screeningových programů (např. podpora prevence
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onemocnění, rozvoj zodpovědnosti ke zdraví, a podpora screeningových
programů nehrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění),
snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí (např.
podpora informovanosti o zdravotních rizicích ze životního prostředí).

Vzdělávací a přednášková činnost, edukační a intervenční aktivity, na které je
požadována dotace, nesmí obsahovat činnosti, jejichž realizace je v rozporu se
zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
4. Okruh způsobilých žadatelů
- Okruh 1
Právnická osoba, která je poskytovatelem zdravotních služeb a splňuje
následující kritéria: má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v dané
formě v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění
pozdějších předpisů, a poskytuje léčebnou rehabilitační péči zaměřenou na
neurologická onemocnění na území České republiky pro obyvatele s trvalým
bydlištěm v Ústeckém kraji.
Fyzická osoba, které byla ošetřujícím lékařem indikována léčebná rehabilitační
péče, a která absolvuje léčebnou rehabilitaci v zařízení, které má oprávnění
k poskytování zdravotních služeb v dané formě v souladu se zákonem
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje
léčebnou rehabilitační péči zaměřenou na neurologická onemocnění a nežádá
o poskytnutí finančních prostředků z tohoto dotačního programu. Za nezletilou
osobu a jinou osobu, která má omezenou svéprávnost, žádá fyzická osoba,
která je jejím zákonným zástupcem nebo soudem určený opatrovník.
- Okruh 2
Nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy), církevní právnické osoby,
obecně prospěšné společnosti, svazky obcí, obce, fyzické osoby, právnické
osoby zakládané Ústeckým krajem, právnické osoby zřizované nebo zakládané
obcí a Českou republikou na území Ústeckého kraje, obchodní společnosti
s podílem obcí či Ústeckého kraje a podnikatelské subjekty, které působí a
realizují své aktivity na území Ústeckého kraje.
5. Důvod podpory stanoveného účelu
Dotační program reaguje na potřebu zlepšení nejzávažnějších identifikovaných
problémů zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje jako jednu z priorit
„Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na
období 2015 – 2020“.
6. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
Neinvestiční dotace na financování nezbytných uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací výše uvedeného účelu podpory vzniklých v období
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
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7. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků, vyčleněných
v rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Regionálního podpůrného fondu
Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu
3 315 000 Kč na rok 2018
Na poskytnutí dotace z tohoto dotačního programu není právní nárok. Peněžní
podpora bude poskytována do doby vyčerpání celkového objemu tohoto
dotačního programu.
8. Informace o povaze dotace
Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení
komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo
zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L352/1 dne 24. 12. 2013. Dotace fyzickým
osobám v rámci Okruhu 1 nenaplňují znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107
Smlouvy o fungování Evropské unie.
9. Maximální výše dotace
- Okruh 1
Na jednoho občana Ústeckého kraje (respektive rodné číslo) je stanovena
dotace ve výši max. 10 000 Kč. Konkrétní výše dotace bude vypočtena
z reálných uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti.
Maximální podíl dotace kraje je v souladu se Zásadami 70 % z celkových
uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti.
Minimální výše poskytované dotace pro žadatele není stanovena.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů nebo z vlastních zdrojů
příjemce dotace. Projekt, na který je požadována dotace, nesmí být podporován
z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje.
- Okruh 2
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na projekt/aktivitu je
10 000 Kč. Maximální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
na projekt/aktivitu je 250 000 Kč. Výše dotace bude ovlivněna kapacitou akce
(tj. počtem zúčastněných osob z cílové skupiny projektu/aktivity), přičemž výše
podpory na jednu osobu může dosáhnout maximálně 700 Kč.
Maximální výše osobních nákladů je u všech žadatelů 70 % z celkových
uznatelných nákladů projektu/aktivity. Výjimku v mimořádných a odůvodněných
případech, osobní náklady do výše 100 % celkových uznatelných nákladů
projektu/aktivity, může na základě písemné žádosti schválit orgán kraje, který
o poskytnutí dotace rozhoduje.
V případě, že cílovou skupinou projektu/aktivity jsou děti, žáci a studenti, může
dotace tvořit maximálně 90 % z celkových uznatelných nákladů zahrnutých
v žádosti. Pro ostatní cílové skupiny může dotace tvořit maximálně 70 %
celkových uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů nebo z vlastních zdrojů
příjemce dotace. Projekt/aktivita, na který je požadována dotace, nesmí být
podporován z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje.
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10. Termín vyhlášení
11. 12. 2017
11. Termín zveřejnění dotačního programu
Dotační program bude zveřejněn po vydání ověřeného usnesení ze zasedání
Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného dne 11. prosince 2017, a to v termínu
do 31. prosince 2017, pokud bude dotační program zastupitelstvem schválen
12. Lhůty pro přijímání žádostí, způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována na předepsaných formulářích,
které jsou přílohou tohoto programu a podepsána žadatelem nebo oprávněným
zástupcem žadatele. Je-li podávána v listinné podobě, musí být zabezpečena
proti manipulaci s listy (např. sešitím). Povinné přílohy žádosti jsou uvedeny
v čl. VI. bodu 2) Zásad a v bodu 17. tohoto programu a jsou uvedeny rovněž ve
formuláři žádosti.
Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených
v čl. VI. bodu 6) Zásad doručena na krajský úřad ve lhůtě pro podání žádostí,
která je totožná pro oba okruhy stanovené podpory dotačního programu:
I)
II)

III)

od 1. 2. – 23. 2. 2018 pro realizaci léčebných rehabilitací nebo
projektů/aktivit v období od 1. 1. – 31. 12. 2018,
od 30. 4. – 18. 5. 2018 pro realizaci léčebných rehabilitací nebo
projektů/aktivit v období od 1. 5. – 31. 12. 2018, za předpokladu,
že nebude vyčerpán objem finančních prostředků ve lhůtě dle bodu I),
od 31. 8. – 14. 9. 2018 pro realizaci léčebných rehabilitací nebo
projektů/aktivit v období od 1. 9. – 31. 12. 2018, za předpokladu,
že nebude vyčerpán objem finančních prostředků ve lhůtě dle bodu
I) a II).

Elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem, je možné žádost podat na
adresy:
epodatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
nebo datová schránka Ústeckého kraje: t9zbsva.
Je-li žádost o poskytnutí dotace podána v listinné podobě, je třeba ji v jednom
vyhotovení spolu s povinnými přílohami uvedenými v čl. VI. bodu 2) Zásad
a v bodu 17. tohoto programu doručit v zalepené obálce označené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel
Ústeckého kraje
NEOTVÍRAT
na adresu:
Ústecký kraj - Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
4
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13. Podmínky pro poskytnutí dotace
Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly doručeny ve lhůtě
pro podání žádosti, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné
přílohy, a které odpovídají účelu stanovenému okruhu podpory dotačního
programu (viz bod 3. tohoto programu).
Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uveden v čl. VI. bodech
5) a 6) Zásad, tj. například faxem nebo e-mailem bez zaručeného
elektronického podpisu, doručené na jiné adresy, nebo obdržené po lhůtě
pro podání žádosti, nebudou posuzovány podle čl. IX. Zásad.
14. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti, termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců dotace
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
příslušný orgán Ústeckého kraje na nejbližším jednání po skončení lhůty
pro podání žádostí nejpozději však do 31. 12. 2018. Po vydání ověřeného
usnesení příslušného orgánu Ústeckého kraje budou zveřejněny výsledky
dotačního programu.
15. Konzultačního místo:
Ústecký kraj - Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoby:
Bc. Jana Krpešová, tel: 475 657 432, e-mail: krpesova.j@kr-ustecky.cz
Bc. Jana Rolcová, tel.: 475 657 370, e-mail: rolcova.j@kr-ustecky.cz
Adam Souček, tel: 475 657 403, e-mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
16. Kritéria pro hodnocení žádosti
Žádosti budou vyhodnoceny podle následujících kritérií:
- Okruh 1:


soulad s účelem stanovené podpory, tj. žádost musí být určena
na zajištění léčebné rehabilitace občanů s trvalým bydlištěm v Ústeckém
kraji,



potřebnost léčebné rehabilitační péče pro konkrétního občana s trvalým
bydlištěm v Ústeckém kraji, tj. rehabilitační péče musí být indikována
lékařem,



žádost musí být určena na zajištění léčebné rehabilitace realizované nad
rámec úhrady ze systému veřejného zdravotního pojištění,



adekvátní využití podpory, tj. žádost musí obsahovat pouze uznatelné
náklady (viz čl. VIII. odst. 10) a 11) Zásad).

- Okruh 2:


soulad projektu/aktivity s účelem stanovené podpory,
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přínos realizace projektu/aktivity pro cílovou skupinu (vymezení cílové
skupiny, vazba na potřeby cílové skupiny),
oborově/tematicky významný projekt/aktivita,
kapacita projektu/aktivity je odvozena od počtu osob cílové skupiny
projektu/aktivity (např. v rámci vzdělávacího semináře určeného pro žáky
škol není cílovou skupinou učitelský doprovod žáků),
kvalita projektu (originalita, věcná a časová proveditelnost, personální
zabezpečení),
ekonomická přiměřenost (uznatelné a neuznatelné náklady dle čl. VIII.
bodu 10) a 11) Zásad, konkrétnost rozpočtu, adekvátnost položek
rozpočtu, zajištění vícezdrojového financování).

17. Formulář žádosti
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje (ve variantách
pro Okruhy 1 a 2) je přílohou č. 1 dotačního programu. Rozpočet projektu
(ve variantách pro Okruhy 1 a 2) je přílohou č. 2 dotačního programu.
Jeden žadatel, který je právnickou osobou, může v rámci dotačního programu,
ve lhůtách I) – III) podat dohromady více žádostí v rámci Okruhu 1, členěných
na zajištění léčebné rehabilitace pro jednotlivé občany Ústeckého kraje. Na
každou zajištěnou léčebnou rehabilitaci pro jednotlivého občana Ústeckého
kraje, na kterou je žádána dotace, musí být zpracovaný vlastní rozpočet.
Žadatel, který je fyzickou, může v rámci dotačního programu ve lhůtách I) – III)
podat v rámci Okruhu 1 pouze 1 žádost.
Jeden žadatel může v rámci dotačního programu ve lhůtách I) – III) podat
dohromady více žádostí v rámci Okruhu 2, členěných na jednotlivé
projekty/aktivity realizované na území Ústeckého kraje. Na každý zajištěný
projekt/aktivitu, na který je žádána dotace, musí být zpracovaný vlastní
rozpočet.
18. Náležitosti projektu (popis aktivity v žádosti)
- Okruh 1:
Popis jednotlivého případu zajištění léčebné rehabilitace v žádosti musí být
vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo usnadněno její vyhodnocení. Popis
jednotlivého případu zajištění léčebné rehabilitace, na kterou je požadována
podpora musí splňovat náležitosti projektu uvedené v čl. VII. bodu 2) Zásad.
Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti pro Okruh 1.
- Okruh 2:
Popis projektu/aktivity v žádosti musí být vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo
usnadněno její vyhodnocení. Popis aktivity, na kterou je požadována podpora,
musí splňovat náležitosti projektu uvedené v čl. VII. bodu 2) Zásad.
Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti pro Okruh 2.
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19. Splnění následujících podmínek pro poskytnutí dotace žadatel doloží
v přílohách žádosti
- dle čl. VI. bodu 2 Zásad (pro Okruh 1 i Okruh 2) u právnických osob:
a)

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis
z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další
doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list,
zřizovací listina), a to v kopii;
doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv),
a to v kopii;
doklady o přidělení IČ a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost),
a to v kopii;
doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva),
a to v kopii;
čestné prohlášení o skutečnosti, že
 vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech
neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
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 (viz vzorový formulář žádosti);
čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále (viz vzorový
formulář žádosti);
čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,
nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to
v originále (viz vzorový formulář žádosti);
čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky
po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí,
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i)

j)
k)

l)

Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále (viz vzorový
formulář žádosti);
čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči rozpočtu kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu
předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále (viz
vzorový formulář žádosti);
čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci
projektu a nepůsobí jako prostředník, a to v originále;
soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla
smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace,
a to v originále;
projekt dle čl. VII. Zásad, a to v originále;
- další povinné přílohy pro Okruh 1:

m)

oprávnění k poskytování zdravotních služeb v dané formě v souladu se
zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších
předpisů;

n)

čestné prohlášení, že potřebnost léčebné rehabilitační péče
pro konkrétního občana s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji, je/byla
indikována ošetřujícím lékařem;

o)

čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
a o přijatých podporách de minimis z jiného členského státu EU
v rozhodném období (viz vzorový formulář žádosti);
- další povinné přílohy pro Okruh 2:

p)

čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
a o přijatých podporách de minimis z jiného členského státu EU
v rozhodném období (viz vzorový formulář žádosti).
- dle čl. VI. bodu 2 Zásad (pro Okruh 1) u fyzických osob:

q)

potvrzení ošetřujícího lékaře o potřebnosti léčebné rehabilitační péče

r)

projekt dle čl. VII. Zásad, a to v originále;

s)

souhlas žadatele s nakládáním s osobními údaji a souhlas se
zveřejněním informace o poskytnutí finančních prostředků v dotačním
programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu
obyvatel Ústeckého kraje“

t)

ověřený doklad o trvalém bydlišti v Ústeckém kraji (vydává oddělení
evidence obyvatel v místě trvalého bydliště)
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20. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace a finanční vypořádání dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy
je přílohou č. 3 tohoto dotačního programu. Finanční vypořádání dotace
předloží příjemce dotace prostřednictvím Závěrečné zprávy vypracované
v souladu s č. XII. Zásad.
Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Vzor žádosti o dotaci (včetně vzorů čestného prohlášení)
Rozpočet projektu/případu zajištění léčebné rehabilitace/aktivity
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace
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Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v programu „Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
1. Identifikační údaje o žadateli:
1.1

Jméno a příjmení/
Název žadatele:

1.2

Organizační forma (forma právní osobnosti):

1.3

Datum narození/IČ:

1.4

Adresa bydliště/Sídlo:

DIČ:

obec:

část obce:

PSČ :

ulice:

č. p.

č. or.:

telefon/fax:

e-mail:

http://:

1.5

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

1.6

Číslo účtu:

u peněžního ústavu:

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

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

II.

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

III.

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

b) osob s podílem v této právnické osobě
I.

Jméno,
příjmení/název:

P

Adresa
bydliště/sídla:
Datum narození/IČ:
Telefon, e-mail:

II.

Jméno,
příjmení/název:
Adresa
bydliště/sídla:
Datum narození/IČ:
Telefon, e-mail:

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

Název:
Sídlo:
IČ:
Telefon/E-mail:
Výše podílu:

II.

Název:
Sídlo:
IČ:
Telefon/Email:
Výše podílu:

3.

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

4.

Požadavek na dotaci Ústeckého kraje na rok 2018 (požadovaná částka)
Název projektu:
Pořadové
číslo
požadavku na
léčebnou
rehabilitaci (v
případě více
požadavků)

Jméno a
příjmení
občana
Ústeckého
kraje

Celkové
náklady
léčebné
rehabilitace
v roce 2018
(Kč)

Požadovaná
dotace na rok
2018 (Kč)

Tj. %
z celkových
uznatelných
nákladů

P

Celkem

5.

Účel projektu (léčebné rehabilitace)
(V případě, že v rámci projektu bude realizováno více jednotlivých léčebných rehabilitací pro
jednotlivé občany Ústeckého kraje, popis čleňte podle jednotlivých léčebných rehabilitací. Pro popis
jednotlivých léčebných rehabilitací je třeba si zkopírovat příslušný počet tabulek. Rozpočet ve
formátu MS Excel se vyplňuje pro každý požadavek na realizovanou léčebnou rehabilitaci v rámci
projektu zvlášť. Čísla a názvy požadavků projektu v textové části žádosti a v rozpočtu musí
korespondovat.)
Požadavek Jméno a příjmení občana Ústeckého kraje:
č.
Adresa trvalého bydliště, datum narození, telefon (event. e-mail):
Adresa trvalého bydliště musí být v Ústeckém kraji.
Zaměření léčebné rehabilitace:
Uveďte obecné zaměření.
Zdůvodnění požadavku:
Stručně popište potřebnost.

Absolvování léčebné rehabilitace v předchozích letech
Vyplňte v případě, že se jedná opakující se léčebnou rehabilitaci.
Časový rozsah realizace léčebné rehabilitace (termín zahájení, termín ukončení):
Uveďte, v jakém časovém rozmezí bude rehabilitace realizován/a. Uveďte i dobu, v níž má být
dosaženo účelu poskytované dotace.

Zdůvodnění potřebnosti léčebné rehabilitace:
Uveďte doplňující informace k čestnému prohlášení doloženému jako součást žádosti dle bodu
19. písm. n) nebo r) Vyhlášení dotačního programu.
Další údaje o zajištění léčebné rehabilitace:
Uveďte případné další informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší
žádosti.

Požadavek Jméno a příjmení občana Ústeckého kraje:
č.
Adresa trvalého bydliště, datum narození, telefon (event. e-mail):
Adresa trvalého bydliště musí být v Ústeckém kraji.
Zaměření léčebné rehabilitace:
Uveďte obecné zaměření.
Zdůvodnění požadavku:
Stručně popište potřebnost.

P

Absolvování léčebné rehabilitace v předchozích letech
Vyplňte v případě, že se jedná opakující se léčebnou rehabilitaci.
Časový rozsah realizace léčebné rehabilitace (termín zahájení, termín ukončení):
Uveďte, v jakém časovém rozmezí bude rehabilitace realizován/a. Uveďte i dobu, v níž má být
dosaženo účelu poskytované dotace.

Zdůvodnění potřebnosti léčebné rehabilitace:
Uveďte doplňující informace k čestnému prohlášení doloženému jako součást žádosti dle bodu
19. písm. n) nebo r) Vyhlášení dotačního programu.
Další údaje o zajištění léčebné rehabilitace:
Uveďte případné další informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší
žádosti.

Právnická osoba
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil k předložení do dotačního programu Ústeckého
kraje „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zařazením žadatele
do databáze Ústeckého kraje a se zveřejněním údajů o něm a o výši poskytnuté dotace na
webových stránkách Ústeckého kraje.
Současně žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé,
žadatel nečerpá a ani nežádá o finanční prostředky na totožný projekt z jiných finančních zdrojů
Ústeckého kraje.
Fyzická osoba
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé, žadatel nečerpá
a ani nežádá o finanční prostředky na totožný projekt z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje.

V……………………..dne………….

……………………………………
jméno, příjmení
a podpis žadatele nebo osoby
zastupující žadatele

Přílohy žádosti u právnických osob:
1.

2.

3.
4.
5.

doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru
ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list,
zřizovací listina), a to v kopii;
doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv),
a to v kopii;
doklady o přidělení IČ a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to v kopii;
doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
čestné prohlášení o skutečnosti, že
vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 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

P

6.
7.

8.
9.
10.

majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu
žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby
u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn., že bylo například ve
stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky
v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále (viz vzorový formulář)
čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník, a to v originále,
soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za přispění kraje
s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace,
a to v originále,
čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“) a o přijatých podporách
de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném období, a to v originále (viz vzorový formulář)
oprávnění k poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a to v kopii
čestné prohlášení, že potřebnost léčebné rehabilitační péče pro konkrétního občana s trvalým bydlištěm
v Ústeckém kraji, je/byla indikována ošetřujícím lékařem, a to v originále

Přílohy žádosti u fyzických osob:
1.
2.

3.

potvrzení ošetřujícího lékaře o potřebnosti léčebné rehabilitační péče (vydané ošetřujícím lékařem
v kalendářním roce, ve kterém je žádáno o dotaci)
souhlas žadatele s nakládáním s osobními údaji a souhlas se zveřejněním informace o poskytnutí
finančních prostředků v dotačním programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu
obyvatel Ústeckého kraje“
ověřený doklad o trvalém bydlišti v Ústeckém kraji (vydává oddělení evidence obyvatel v místě trvalého
bydliště)

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle čl. VI bod. 2) písm. e) až i) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (ze dne 5. 9. 2016)

Žadatel (právnická osoba)
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu „Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
če stn ě p roh la šu je , ž e
-

-

-

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,
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,

-

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

-

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

-

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

-

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

V ……………………….. dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

Čestné prohlášení
Žadatel (právnická osoba)
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu „Podpora
aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
čestně prohlašuje, že

-

potřebnost léčebné rehabilitační péče pro občana…………..……………………………,
s trvalým bydlištěm…………………………………………................. je/byla indikována
ošetřujícím lékařem.

V ……………………….. dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Žadatel - příjemce podpory (právnická osoba)
Obchodní firma/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČO/datum narození:
Statutární zástupce:
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
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 základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné
moci ("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění
pozdějších předpisů.
Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

Sídlo/adresa

IČO/datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:

Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis na stránkách ÚOHS www.compet.cz .
3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o přeměnách obchodních společností a družstev“).
1
2

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/
Obchodní firma
Sídlo/adresa
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

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 firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6.
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

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

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
5.2 Podpora dle Nařízení Komise (EU) č.…………… ze dne ……………… o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.

Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev .
Viz § 243 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007).
7 Datem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis, tedy den účinnosti
právního úkonu, na základě kterého je podpora poskytována, zpravidla den uzavření příslušné smlouvy.
8 Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy
jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie.
4
5

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č.…………… ze dne ………………
(nařízením Komise (ES) č. 875/2007) ve výši 30.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
5.3
a)
b)

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

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

Den poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

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

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

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

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ve výši 500.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Výše podpory

Datum
poskytnutí
podpory7

v Kč

v €8

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

-

potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory o změnách, které u něj nastaly;
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 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 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, ve znění pozdějších předpisů.

Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

Potvrzení ošetřujícího lékaře
(dokládá pouze fyzická osoba)
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu „Podpora
aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

pot vrzuji potřebnost léčebné rehabilitační péče pacienta s neurologickým
onemocněním:
Jméno a příjmení:__________________________________________
Rodné číslo:_______________________________________________
Adresa místa trvalého pobytu:_________________________________
_________________________________________________________

Datum vydání posudku:___________________

…………………..………………………
razítko a podpis lékaře

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

Souhlas žadatele s nakládáním s osobními údaji a souhlas se zveřejněním
informace o poskytnutí finančních prostředků v dotačním programu „Podpora
aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
(dokládá pouze fyzická osoba)
Souhlasím, aby Ústecký kraj za účelem poskytnutí dotace zpracovával mé osobní údaje a osobní údaje
osob, jejichž jsem zákonným zástupcem nebo soudem určeným opatrovníkem, uvedené v této žádosti,
a to po dobu trvání projektu a dále po dobu plnění závazků vyplývajících z projektu dle dotačního
programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckém kraji“ včetně
evidence žadatelů po dobu 10 let.
Dále souhlasím se zveřejněním informace o poskytnutí finančních prostředků v dotačním programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckém kraji“.
Datum:……………………………………………………
Podpis žadatele:……………………………………………………
Informace pro žadatele podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Osobní údaje žadatele a osob, jejichž je žadatel zákonným zástupcem nebo soudem určeným
opatrovníkem, budou zpracovány v rozsahu údajů uvedených v žádosti o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje za účelem poskytnutí dotace. Osobní údaje budou zpracovány
manuálně/automatizovaně vlastními pracovníky Ústeckého kraje. Osobní údaje nebudou zpřístupněny
jiným příjemcům.
Požádá-li žadatel (dále „subjekt údajů“) o informaci o zpracování doložených osobních údajů, je mu
Ústecký kraj (dále „správce“) povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.
Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které
je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
 požádat správce o vysvětlení,
 požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.
Je-li v důsledku zpracování osobních údajů dotčena osobnost subjektu údajů, postupuje se při
uplatňování jejího nároku podle § 82 a ve smyslu ustanovení § 2951 odst. 2 a § 2957 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník.
Poskytnutí osobních údajů uvedených v této žádosti není dle zákona povinné, je však podmínkou pro
poskytnutí finančních prostředků v dotačním programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení
zdravotního stavu obyvatel Ústeckém kraji“.

Okruh 2

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v programu „Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
1. Identifikační údaje o žadateli:
1.1

Jméno a příjmení/
Název žadatele:

1.2

Organizační forma (forma právní osobnosti):

1.3

Datum narození/IČ:

1.4

Adresa bydliště/Sídlo:

DIČ:

obec:

část obce:

PSČ :

ulice:

č. p.

č. or.:

telefon/fax:

e-mail:

http://:

1.5

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

1.6

Číslo účtu:

u peněžního ústavu:

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

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

II.

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

III.

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

b) osob s podílem v této právnické osobě
I.

Jméno,
příjmení/název:

P

Adresa
bydliště/sídla:
Datum narození/IČ:
Telefon, e-mail:

II.

Jméno,
příjmení/název:
Adresa
bydliště/sídla:
Datum narození/IČ:
Telefon, e-mail:

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

Název:
Sídlo:
IČ:
Telefon, e-mail:
Výše podílu:

II.

Název:
Sídlo:
IČ:
Telefon, e-mail:
Výše podílu:

3.

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

4.

Požadavek na dotaci Ústeckého kraje na rok 2018 (požadovaná částka)
Název projektu:
Pořadové
číslo aktivity
projektu (u
projektů s více
aktivitami)

Celkem

Název aktivity
projektu (u
projektů s více
aktivitami)

Celkové
náklady
aktivity v roce
2018 (Kč)

Požadovaná
dotace na rok
2018 (Kč)

Tj. %
z celkových
uznatelných
nákladů

P

5.

Účel projektu (aktivity)
(V případě, že v rámci projektu bude realizováno více aktivit, popis čleňte podle jednotlivých aktivit.
Pro popis jednotlivých aktivit je třeba si zkopírovat příslušný počet tabulek. Rozpočet ve formátu
MS Excel se vyplňuje pro každou aktivitu realizovanou v rámci projektu zvlášť. Čísla a názvy
aktivity projektu v textové části žádosti a v rozpočtu musí korespondovat.)
Projekt/Aktivita Název:
1
Zaměření projektu/aktivity:
Uveďte obecné zaměření projektu/aktivity.
Popis cílové skupiny:
Uveďte kvantitativní a kvalitativní popis cílové skupiny, které bude projekt/aktivita určen/a.

Počet účastníků aktivity v předchozích 3 letech (vyplňte v případě, že se jedná o opakující
se aktivitu):
r. 2015:
r. 2016:
r. 2017:
Místo realizace projektu/aktivity:
Popište zejména místo a prostory, ve kterých bude projekt/aktivita realizován/a. Z místa realizace
by mělo být patrné, že je vhodné (svými podmínkami a zázemím) pro realizaci projektu/aktivity.

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

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

Projekt/Aktivita Název:
2
Zaměření projektu/aktivity:
Uveďte obecné zaměření projektu/aktivity.

P

Popis cílové skupiny:
Uveďte kvantitativní a kvalitativní popis cílové skupiny, které bude projekt/aktivita určen/a.

Počet účastníků aktivity v předchozích 3 letech (vyplňte v případě, že se jedná o opakující
se aktivitu):
r. 2015:
r. 2016:
r. 2017:
Místo realizace projektu/aktivity:
Popište zejména místo a prostory, ve kterých bude projekt/aktivita realizován/a. Z místa realizace
by mělo být patrné, že je vhodné (svými podmínkami a zázemím) pro realizaci projektu/aktivity.

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

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

Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil k předložení do dotačního programu Ústeckého
kraje „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zařazením žadatele
do databáze Ústeckého kraje a se zveřejněním údajů o něm a o výši poskytnuté dotace na
webových stránkách Ústeckého kraje.
Současně žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé,
žadatel nečerpá a ani nežádá o finanční prostředky na totožný projekt z jiných finančních zdrojů
Ústeckého kraje.

V……………………..dne………….

……………………………………
jméno, příjmení
a podpis osoby zastupující žadatele

P

Přílohy žádosti:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis z obchodního
rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy,
statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii;
doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv),
a to v kopii;
doklady o přidělení IČ a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to v kopii;
doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
čestné prohlášení o skutečnosti, že
vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 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
u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn., že bylo například ve
stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky
v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále (viz vzorový formulář)
čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník, a to v originále,
soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za přispění kraje
s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace,
a to v originále,
čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“) a o přijatých podporách
de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném období, a to v originále (viz vzorový formulář)

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle čl. VI bod. 2) písm. e) až i) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (ze dne 5. 9. 2016)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu „Podpora
aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
čestně prohlašuje, že
-

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


nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,



na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,

-

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

-

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,

-

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

-

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

-

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

V ……………………….. dne ………………

…………………..………………………
jméno, příjmení
a podpis osoby
zastupující žadatele (razítko)

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Žadatel - příjemce podpory
Obchodní firma/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČO/datum narození:
Statutární zástupce:
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
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 základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné
moci ("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění
pozdějších předpisů.
Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

Sídlo/adresa

IČO/datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:

Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis na stránkách ÚOHS www.compet.cz .
3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o přeměnách obchodních společností a družstev“).
1
2

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6.
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

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

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem

Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev .
Viz § 243 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007).
7 Datem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis, tedy den účinnosti
právního úkonu, na základě kterého je podpora poskytována, zpravidla den uzavření příslušné smlouvy.
8 Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy
jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie.
4
5

5.2 Podpora dle Nařízení Komise (EU) č.…………… ze dne ……………… o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č.…………… ze dne ………………
(nařízením Komise (ES) č. 875/2007) ve výši 30.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
5.3
a)
b)

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

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

Den poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

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

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

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

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

Výše podpory

Datum
poskytnutí
podpory7

v Kč

v €8

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

-

potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory o změnách, které u něj nastaly;
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 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 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, ve znění pozdějších předpisů.

Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

Okruh 1

Neinvestiční náklady projektu a požadavek od Ústeckého kraje na rok 2018 (dle nákladových položek)
(Vyplňuje se na všechny léčebné rehabilitace souhrnně)
Název a číslo projektu (požadavku):
Nákladová položka

Celkové náklady na realizaci projektu *

Počet léčebných rehabilitací:
Skutečné náklady za rok Požadavek od Ústeckého
2018 (Kč)
kraje na rok 2018 (Kč)
0

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

0

z toho:

- ubytování
- stravování
- léčebná/rehabilitační péče (procedury aj.)
- ostatní náklady
* doložit aktuálním ceníkem služeb, pokud jsou tyto služby žadatelem nabízeny a nehrazeny z veřejného zdravotního pojištění v rámci realizované léčebné rehabilitace.

Zdroje financování projektu na léčebnou rehabilitaci (neinvestiční náklady)
Název a číslo projektu:

Skutečné náklady za rok
2018 (Kč)

dotace Ústeckého kraje
úhrady od klientů/pacientů z Ústeckého kraje
zdravotní pojištovna
Ministerstvo zdravotnictví
jiný resort státní správy (uveďte jaký)
dotace - obce
dotace - ostatní kraje
sponzorské dary
jiné zdroje (uveďte)

Celkové zdroje finacování projektu

0

Seznam klientů Ústeckého kraje na jejichž léčebnou rehabilitaci je požadována dotace
(jméno, příjmení a rok narození)

Okruh 2

Zdroje financování projektu/aktivity (neinvestiční náklady)
(Vyplňuje se za každou aktivity zvlášť)
Název a číslo projektu/aktivity:
Finanční zdroj

Skutečnost v roce
2016 (Kč)

Skutečnost v roce
2017 (Kč)

Plán na rok 2018
(Kč)

Poznámka

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

Celkové náklady na realizaci
projektu/aktivity

0

0

0

Okruh 2

Neinvestiční náklady projektu/aktivity a požadavek od Ústeckého kraje na rok 2018 (dle nákladových položek)
(Vyplňuje se za každou aktivitu zvlášť)
Název a číslo projektu/aktivity:
Skutečné
náklady za
rok 2017 (Kč)

Přidělená
dotace od
Ústeckého
kraje na rok
2017 (Kč)

Náklady na rok
2018 (Kč)

Požadavek od
Ústeckého
kraje na rok
2018 (Kč)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Osobní náklady celkem

0

0

0

0

Mzdové náklady

0

0

0

0

0

0

0

0

Nákladová položka

Provozní náklady celkem

z toho:

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

z toho:

Nemateriálové náklady celkem
-energie (max.1 % z celkových
nákladů projektu/aktivity)

-cestovné
- ostatní nemateriálové náklady

z toho:

Ostatní služby
- telefony a internet
- poštovné
- nájemné/pronájem
- ekonomické služby
- občerstvení v rámci akce
- jiné ostatní služby

Jiné provozní náklady konkretizujte
-

z toho:

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

Celkové náklady na realizaci
projektu/aktivity

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

Příloha č. 2c – Okruh 1 a 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 jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
RSDr. Stanislavem Rybákem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
Pozn.: bude uvedeno u právnických osob
(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.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ............... ze dne 11. 12. 2017 byl schválen
Program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého
kraje“ (dále jen „Program“). Smlouva se uzavírá též v souladu s tímto Programem včetně
jeho příloh.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

2.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých) (dále též „dotace“), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým
znakem) ………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do 31. 12. 2018.
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
příjemci v souladu s ustanovením § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ
(účelovým znakem)……………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným
způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2018.
Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……...2018,
vedené pod JID..............

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu/aktivity (vypíše se účel) ……….. (dále jen
,,projekt“).

4.

Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení
komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním
věstníku EU č. L 352/1 dne 24. 12. 2013. Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu
na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti o
dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle
výše uvedeného nařízení Evropské komise.
Ujednání pro případ poskytnutí dotace fyzické osobě v rámci Okruhu 1:
Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
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Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu ...................................., dle poskytovatelem odsouhlaseného
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový
rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a
plateb předložených příjemcem v projektu/akci je nedílnou součástí žádosti o
poskytnutí dotace ze dne........ vedené pod JID.......
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 termín 31. 12. 2018. 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./1. 5./1. 9. 2018 do 31. 12. 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, jestliže je příjemce povinen účetnictví vést.
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, mimořádné odměny, prémie,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

5. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy do 20
dnů ode dne uzavření této smlouvy.
6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 70 % pro Okruh 1 dotačního
programu/ 70 % nebo 90 % pro Okruh 2 dotačního programu. Závazný ukazatel musí
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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. Výjimku tvoří
mzdové náklady, které mohou být uhrazeny po stanoveném termínu použitelnosti
dotace, nejpozději však do 15. dne následujícího měsíce.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
příp. pod jiným identifikačním číslem, které je jasně vymezeno ve vnitropodnikovém
číselníku pro sledování přidělené dotace, vedeném v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jestliže je příjemce
povinen účetnictví vést, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska
nákladů celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen.
Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření
této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,
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-

výpis z odděleného účetnictví v členění na příjmy a výdaje přidělené dotace,
vnitropodnikový číselník (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést.

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak
i po ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, odbor zdravotnictví krajského úřadu o všech
změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce nebo
podpořeného projektu nejpozději však do 7 dnů ode dne jejich vzniku.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu
ke skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 6 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace
na realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději
do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně
písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat
veřejné
zakázky
v souladu
se
zákonem
č. 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.
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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. Výzva k doplnění závěrečné zprávy může být
zaslána i elektronicky na e-mail kontaktní osobě uvedené v záhlaví smlouvy.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %.
f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek
či jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod
ve výši
nejzávažnějšího
porušení
těchto
pravidel
u stejné
zakázky.
Při neoprávněném použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b)
zákona č. 250/2000 Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši
poskytnutých prostředků, mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto
čl.) za porušení méně závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika
méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody
za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků
poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení
rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a
to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení
rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena
pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky
neposkytnutými z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský
úřad odvod neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky
příjemci.
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Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dní. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1.

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

2.

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

3.

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

4.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu jednoho roku ode dne uzavření této smlouvy:
a) umístění loga, v souladu s logomanuálem, na všech materiálech souvisejících
s realizací projektu,
b) prezentace poskytovatele u příležitostí spojených s propagací a realizací projektu,
c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s realizací projektu/akce.

5.

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

1. 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
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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 pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží 2 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
5. 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
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek
hejtmana Ústeckého kraje
(na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 016/13R/2017 ze dne
3. 5. 2017)

Příjemce
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Okruh 1

VZOROVÝ FORMULÁŘ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel
Ústeckého kraje"
Příjemce dotace:
název a adresa organizace dle registrace
Číslo smlouvy poskytovatele:
viz smlouva
Účelový znak:
viz smlouva

Název projektu/požadavku
název projektu/požadavku

Výše plánovaných nákladů
projektu/požadavku(Kč)

Výše skutečných nákladů
projektu/požadavku (Kč)

Výše přidělené dotace
(Kč)

0,00 Kč

0,00 Kč

0 Kč

Popis realizace projektu/léčebné rehabilitace vč. dodržování časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/léčebné rehabilitace:

Přínos projektu/léčebné rehabilitace pro cílové skupiny (občany Ústeckého kraje):

Celkové zhodnocení projektu/léčebné rehabilitace:

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 10) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

############# ##############

Okruh 1

VZOROVÝ FORMULÁŘ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel
Ústeckého kraje"
Příjemce dotace:
název a adresa organizace dle registrace
Číslo smlouvy poskytovatele:
viz smlouva
Účelový znak:
viz smlouva

Název projektu/požadavku
název projektu/požadavku

Výše plánovaných nákladů
projektu/požadavku(Kč)

Výše skutečných nákladů
projektu/požadavku (Kč)

Výše přidělené dotace
(Kč)

0,00 Kč

0,00 Kč

0 Kč

Popis realizace projektu/léčebné rehabilitace vč. dodržování časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/léčebné rehabilitace:

Přínos projektu/léčebné rehabilitace pro cílové skupiny (občany Ústeckého kraje):

Celkové zhodnocení projektu/léčebné rehabilitace:

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 10) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

############# ##############

Okruh 1

VZOROVÝ FORMULÁŘ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel
Ústeckého kraje"
Příjemce dotace:
název a adresa organizace dle registrace
Číslo smlouvy poskytovatele:
viz smlouva
Účelový znak:
viz smlouva

Název projektu/požadavku
název projektu/požadavku

Výše plánovaných nákladů
projektu/požadavku(Kč)

Výše skutečných nákladů
projektu/požadavku (Kč)

Výše přidělené dotace
(Kč)

0,00 Kč

0,00 Kč

0 Kč

Popis realizace projektu/léčebné rehabilitace vč. dodržování časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/léčebné rehabilitace:

Přínos projektu/léčebné rehabilitace pro cílové skupiny (občany Ústeckého kraje):

Celkové zhodnocení projektu/léčebné rehabilitace:

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 10) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

############# ##############

Okruh 1

Celkový přehled výnosů projektu (realizovaných léčebných rehabilitací pro občany Ústeckého kraje)
název projektu/léčebné rehabilitace

název léčebné rehabilitace

název léčebné rehabilitace

Částka

Částka

Částka

Zdroje výnosů (poskytovatel)

Ústecký kraj
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
jiný resort státní správy(uveďte jaký)
úhrada občana Ústeckého kraje
dotace obce
dotace kraje
sponzorské dary
0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkový přehled nákladů projektu (realizovaných akcí)

Nákladová položka

název projektu/léčebné rehabilitace

název léčebné rehabilitace

název léčebné rehabilitace

Uhrazeno

Uhrazeno

Uhrazeno

Částka v Kč

Částka v Kč

Částka v Kč

plátci DPH uvádějí částky
bez DPH

Z toho dotace

plátci DPH uvádějí částky
bez DPH

Z toho dotace

plátci DPH uvádějí částky
bez DPH

Z toho dotace

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

ubytování
stravování
léčebná/rehabilitační péče (procedury aj.)
ostatní náklady
Celkem

Okruh 1

Celkový přehled financování
Název
projektu/léčebné
rehabilitace

Název léčebné
rehabilitace

Název léčebné
rehabilitace

Celkové výnosy:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Náklady hrazené z dotace:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

#DĚLENÍ_NULOU! ############# ############## #############

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

Vratka - nevyčerpáno

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Vratka (překročení % podílu dotace ke skutečným nákladům)

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele:

Podpis a razítko příjemce dotace:

Datum :
Zpracoval:

současně s předložením závěrečné zprávy, nejpozději do 30 dnů od uhrazení všech uznatelných nákladů

jméno a příjmení
telefon:

Příjemce dotace prohlašuje, že v případě, je-li plátcem daně z přidané hodnoty s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, dotace na úhradu daně z přidané hodnoty na nákup
vybavení (viz výše) nebyla použita na její úhradu.
Povinné přílohy:
1) přehled všech nákladů a výnosů projektu (dokládá právnická osoba)
2) přehled nákladů projektu hrazených z dotace dle druhového členění, výpis z odděleného účetnictví, vnitropodnikový číselník, (dokládá
právnická osoba)
3) Kopii všech dokladů o celkových realizovaných výdajích (např. faktura) včetně kopie dokladu o jejich uhrazení (např. VBÚ) (dokládá fyzická
osoba)
4) Aktuální ceník služeb, které jsou žadatelem nabízeny a nehrazeny z veřejného zdravotního pojištění (dokládá fyzická osoba i právnická
osoba)
Závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů od ukončení realizace projektu/akce
na podatelnu Ústeckého kraje.

Okruh 2

VZOROVÝ FORMULÁŘ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého
kraje"
Označení příjemce dotace:
Číslo smlouvy poskytovatele:
Účelový znak:

Název projektu/aktivity
název projektu/aktivity

název a adresa dle registrace
viz smlouva
viz smlouva

Výše plánovaných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše skutečných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 10) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00 Kč

0,00 Kč

0 Kč

0,00

##############

Popis postupu realizace projektu/aktivity vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/aktivity:

Přínos projektu/aktivity pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/aktivity:

VZOROVÝ FORMULÁŘ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého
kraje"
Příjemce dotace:
název a adresa dle registrace
Číslo smlouvy poskytovatele:
viz smlouva
Účelový znak:
viz smlouva

Název projektu/aktivity
Název projektu/aktivity

Výše plánovaných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše skutečných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 10) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00 Kč

0,00 Kč

0 Kč

0,00

##############

Popis postupu realizace projektu/aktivity vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní projektu/aktivity služby:

Přínos projektu/aktivity pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/aktivity:

VZOROVÝ FORMULÁŘ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého
kraje"
Příjemce dotace:
název a adresa dle registrace
Číslo smlouvy poskytovatele: viz smlouva
Účelový znak:
viz smlouva

Název projektu/aktivity
název projektu/aktivity

Výše plánovaných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše skutečných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 10) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00 Kč

0,00 Kč

0 Kč

0,00

##############

Popis postupu realizace projektu/aktivity vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní projektu/aktivity služby:

Přínos projektu/aktivity pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/ aktivity:

Celkový přehled výnosů projektu (realizovaných aktivit)
název projektu/aktivity

Název projektu/aktivity

Částka

Částka

Zdroje výnosů (poskytovatel)

Ústecký kraj

název projektu/aktivity
Částka

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00 Kč

MPSV/MZ
Ostatní zdroje - např. nadace, dary,
fondy
obce
úřady práce
příjmy z vlastní činnosti
Další zdroje………
Celkem

Celkový přehled nákladů projektu (podpořených aktivit)

Nákladová položka

název projektu/aktivity

Název projektu/aktivity

název projektu/aktivity

Uhrazeno

Uhrazeno

Uhrazeno

Částka v Kč

plátci
DPH uvádějí částky bez
DPH

Částka v Kč
Z toho dotace

plátci
DPH uvádějí částky bez
DPH

Částka v Kč
Z toho dotace

plátci
DPH uvádějí částky bez
DPH

Z toho dotace

Provozní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

(ú 501)Materiálové náklady, z toho:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

nákup potravin
spotřeba materiálu
kancelářské potřeby
vybavení DDHM do 3 tis. Kč
pohonné hmoty
ostatní materiálové náklady
(ú 502 - ú 503) Energie a vodné
(max.1 % z celkových nákladů
projektu/aktivity):
(ú 512) Cestovné
(ú 518) Ostatní služby, z toho:
telefony, poštovné, internet
občerstvení v rámci akce
nájemné /pronájem
stočné
právní a ekonomické služby (vedení
účetnictví/závěrky, daňové
poradenství atd.)
jiné ostatní služby
školení a vzdělávání
Osobní náklady celkem (max. 70 %
z celkových nákladů
projektu/aktivity)
Hrubé mzdy
OON (DPČ, DPP)
Odvody sociální a zdravotní pojištění

Celkový přehled financování
název
projektu/aktivity

Název projektu/aktivity

název
projektu/aktivity

Dotace Ústeckého kraje:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Náklady hrazené z dotace:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

#DĚLENÍ_NULOU!

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

vratka

vratka

vratka

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

#DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

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

Vratka - nevyčerpáno

0,00 Kč

Vratka celkem (překročení % podílu dotace ke skutečným
nákladům + nevyčerpané prostředky dotace)
Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele:
Podpis a razítko příjemce dotace:

Datum :
Zpracoval:

jméno a příjmení
telefon:

Povinné přílohy:
1) přehled všech nákladů a výnosů projektu,
2) přehled nákladů projektu hrazených z dotace dle druhového členění, výpis z odděleného účetnictví, vnitropodnikový číselník,
3) Kopie prezenční listiny účastníků projektu/aktivity nebo v případě nezletilých osob potvrzení o počtu účastníků projektu/aktivity (vydané zástupcem organizace/zařízení, kde byl
Závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů od ukončení realizace projektu/aktivity na podatelnu Ústeckého kraje.

bod 10.3 priloha2.pdf k usnesení č. 033/9Z/2017

Dotační program
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2018“
1. Název dotačního programu:
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2018“ (dále jen „dotační program“
nebo „program“)
Dotační program je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. xx/xxZ/2017 ze dne 11. prosince 2017.
2. Zařazení dotačního programu do jedné z oblastí dle Čl. I. bodu 2) Zásad
pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje
Dotační program vychází z oblastí podpory definovaných v Čl. I. bodu 2)
písmena b) a e) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). V souladu s těmito
okruhy se jedná o podporu aktivit v oblasti protidrogové politiky a zdravotnictví.
3. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Podpora vybraných služeb zdravotní péče realizovaných poskytovateli
zdravotních služeb na území Ústeckého kraje.
Předmětem podpory jsou následující služby nehrazené ze zdravotního
pojištění a realizované na území Ústeckého kraje v období od 1. ledna
do 31. prosince 2018:
a) zajištění zdravotní péče v rámci programů hospicové péče,
b) programy léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových
látkách a akutně intoxikovaných,
c) programy zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované
ve zdravotnických zařízeních.
4. Okruh způsobilých žadatelů
Fyzická nebo právnická osoba s oprávněním poskytovat zdravotní služby
v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů, která poskytuje vybrané zdravotní služby v dané formě (viz bod 3
tohoto dotačního programu) na území Ústeckého kraje.
5. Důvody podpory stanoveného účelu
Dotační program reaguje na potřebu podpory zkvalitnění zdravotních služeb
a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva v regionu.
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6. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
Neinvestiční dotace na financování nezbytných uznatelných nákladů přímo
souvisejících s poskytováním výše uvedených služeb zdravotní péče v období
od 1. ledna do 31. prosince 2018.
7. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Regionálního podpůrného fondu
Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu
3 570 000 Kč na rok 2018
8. Informace o povaze dotace
Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
9. Maximální výše dotace, spoluúčast příjemce dotace
Maximální podíl dotace kraje je v souladu s výjimkou ze Zásad schválenou
Zastupitelstvem Ústeckého kraje 90 % z celkových uznatelných nákladů
služeb zahrnutých v žádosti.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci tohoto dotačního
programu je 30 000 Kč.
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. Dotaci poskytnutou v rámci jiného
dotačního programu Ústeckého kraje nelze pro tento účel započítat do jiných
zdrojů.
10. Den zveřejnění (vyhlášení) dotačního programu
…. prosince 2017
(pozn.: Dotační program bude zveřejněn po vydání ověřeného usnesení ze
zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného dne 11. prosince 2017, a
to v termínu do 31. prosince 2017, pokud bude dotační program
zastupitelstvem schválen.)
11. Lhůta pro podání žádostí, způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace včetně příloh musí být zpracována
na předepsaných formulářích, které jsou přílohou tohoto programu
a podepsána oprávněným zástupcem žadatele. Je-li podávána v listinné
podobě, musí být zabezpečena proti manipulaci s listy (např. sešitím). Povinné
přílohy žádosti jsou uvedeny v Čl. VI. bodu 2) Zásad a v bodu 19 tohoto
dotačního programu.
Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených
v Čl. VI. bodu 6) Zásad doručena na krajský úřad ve lhůtě pro podání žádostí,
která je stanovena od 1. – 23. února 2018 (v případě osobního doručení
v listinné podobě na podatelnu do 13:00 hod.).
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Elektronicky je možné žádost podat na adresu:
epodatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
(pouze se zaručeným elektronickým podpisem)

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. bodu 2) Zásad
a v bodu 19 tohoto programu doručit v zalepené obálce označené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2018“
NEOTVÍRAT
na adresu:
Ústecký kraj – Krajský úřad
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
12. Podmínky podání žádosti
Do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti, které byly podány
v požadované lhůtě, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné
přílohy, a které odpovídají okruhům stanoveným ve sledovaném účelu
podpory dotačního programu (viz bod 3 tohoto dotačního programu).
Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uveden v Čl. VI. bodech
5) a 6) Zásad, tj. například faxem nebo e-mailem bez zaručeného
elektronického podpisu, doručené na jiné adresy, nebo obdržené po termínu
uzávěrky, nebudou posuzovány podle Čl. IX. Zásad.
13. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti (termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců dotace)
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
příslušný
orgán
Ústeckého
kraje
v předpokládaném
termínu
do 23. dubna 2018. Po vydání ověřeného usnesení budou výsledky dotačního
programu zveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje.
14. Konzultační místo
Ústecký kraj – Krajský úřad
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Bc. Jana Rolcová, tel.: 475 657 370, e-mail: rolcova.j@kr-ustecky.cz
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15. Kritéria pro hodnocení žádostí a pro stanovení výše dotace
Žádosti budou vyhodnoceny podle následujících kritérií:
- potřebnost služby v regionu,
- efektivita (využívanost kapacity) služby,
- ekonomická přiměřenost,
- uznatelné a neuznatelné náklady (viz Čl. VIII. bod 10) a 11) Zásad).
- dostatečné předpokládané spolufinancování služby v roce 2018 z jiných
zdrojů než z rozpočtu Ústeckého kraje (např. státní rozpočet, rozpočty
jiných územních samospráv, fondy zdravotních pojišťoven, úhrady
uživatelů služeb, vlastní zdroje aj.).
16. Vzor žádosti
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje je přílohou
č. 1 dotačního programu. Rozpočet projektu/služby je přílohou č. 2 dotačního
programu.
Jedna organizace (IČ) může v rámci dotačního programu podat nejvýše jednu
žádost členěnou na více služeb. Každá služba, na kterou je žádána dotace,
musí mít zpracovaný vlastní rozpočet.
17. Náležitosti projektu (popisu služby/služeb v žádosti)
Popis služby v žádosti musí být vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo usnadněno
její vyhodnocení. Popis služby, na kterou je požadována podpora, musí
splňovat náležitosti projektu uvedené v Čl. VII. bodu 2) Zásad.
Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti.
18. Nedílné přílohy žádosti
- dle Čl. VI. bodu 2) Zásad
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele
o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru
ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva,
stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii;
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to
v kopii;
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud
má registrační povinnost), a to v kopii;
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to
v kopii;
e) čestné prohlášení o skutečnosti, že
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 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 (viz vzorový formulář žádosti);
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 (viz
vzorový formulář žádosti);

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 (viz vzorový formulář žádosti);
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 (viz vzorový
formulář žádosti);
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 (viz
vzorový formulář žádosti);

j)

čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu
a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník, a to v originále (viz
vzorový formulář žádosti);

k) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění Ústeckého kraje s uvedením názvu
projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše
poskytnuté dotace, a to v originále.
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- Další nedílná příloha žádosti
l)

kopie aktuálního oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů.

19. Vzor Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy
je přílohou č. 3 tohoto dotačního programu. Vypořádání dotace předloží
příjemce dotace prostřednictvím Závěrečné zprávy vypracované v souladu
s Čl. XII. Zásad, která je přílohou č. 4 tohoto dotačního programu.
Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Vzor žádosti o dotaci (včetně vzoru čestného prohlášení)
Rozpočet projektu/služby včetně zdroje financování
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace
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Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2018“

1. Identifikační údaje o žadateli:
1.1

Jméno, příjmení/Název žadatele:

1.2

Organizační forma (forma právní osobnosti):

1.3

Datum narození/IČ:

1.4

Adresa bydliště/Sídlo:

DIČ:

obec:

část obce:

PSČ :

ulice:

č. p.

č. or.:

telefon/fax:

e-mail:

http://:

datová schránka:
1.5

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)

1.6

Číslo účtu:

u peněžního ústavu:

2. U právnických osob identifikace:
a) osob zastupujících právnickou osobu (včetně uvedení právního důvodu
zastoupení)
I.

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

II.

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

III.

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

P

b) osob s podílem v této právnické osobě

I.

Jméno,
příjmení/název:
adresa
bydliště/sídlo:
Datum narození/IČ:
Telefon/E-mail:

II.

Jméno,
příjmení/název:
adresa
bydliště/sídlo:
Datum narození/IČ:
Telefon/E-mail:

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

Název:
Sídlo:
IČ:
Telefon/E-mail:
Výše podílu:

II.

Název:
Sídlo:
IČ:
Telefon/E-mail:
Výše podílu:

3.

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

P

4.

Požadavek na dotaci Ústeckého kraje na rok 2018 (požadovaná částka)
Pořadové
číslo služby v
žádosti

Název služby

Celkové
náklady na
službu v roce
2018 (Kč)

Požadovaná
dotace na rok
2018 (Kč)

Tj. %
z celkových
uznatelných
nákladů

Celkem

5.

Účel, na který žadatel chce dotaci použít (popis dílčích služeb - projekt)
(Popis čleňte podle jednotlivých služeb, na které žádáte o dotaci. Pro popis služeb je třeba si
zkopírovat příslušný počet tabulek. Rozpočet ve formátu MS Excel se vyplňuje pro každou službu
zvlášť. Čísla a názvy služeb v textové části žádosti a v rozpočtu musí korespondovat.)

Služba 1

Název:

Zaměření služby:
Stručně uveďte obecné zaměření služby.
Oblast působnosti služby:
Uveďte lokalitu (obec), ve které služba působí.
Popis cílové skupiny:
Uveďte kvantitativní a kvalitativní popis cílové skupiny, relevantní údaje o využívanosti kapacity
služby (např. počet lůžek a obložnost) v roce 2016, 2017 a výhled na rok 2018.

Místo realizace služby:
Popište zejména místo a prostory, ve kterých je/bude služba poskytována, jak jsou splněny
specifické podmínky pro poskytování služby (např. akreditace apod.), jaké jsou vaše vlastnické,
resp. uživatelské vztahy k prostorám.
Popis realizace služby:
Stručně popište metody práce s klientem v rámci poskytované služby.

Personální zajištění služby:
Uveďte počet zaměstnanců v rámci poskytované služby, jejich pracovní pozici, pracovní úvazek
atd.
Časový rozsah poskytované služby:
Uveďte v jakém časovém rozmezí je/bude služba poskytována (např. otevírací doba apod.).
Doba, v níž má být dosaženo účelu (termín zahájení, termín ukončení):
Odůvodnění žádosti (zdůvodnění potřebnosti služby):
Uveďte odkaz na příslušné rozvojové dokumenty na úrovni kraje nebo obce identifikující
potřebnost služby (např. tematický rozvojový/strategický dokument kraje, komunitní plán obce
apod.).

P

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

Služba 2

Název:

Zaměření služby:
Stručně uveďte obecné zaměření služby.
Oblast působnosti služby:
Uveďte lokalitu (obec), ve které služba působí.
Popis cílové skupiny:
Uveďte kvantitativní a kvalitativní popis cílové skupiny, relevantní údaje o využívanosti kapacity
služby (např. počet lůžek a obložnost) v roce 2016, 2017 a výhled na rok 2018.
Místo realizace služby:
Popište zejména místo a prostory, ve kterých je/bude služba poskytována, jak jsou splněny
specifické podmínky pro poskytování služby (např. akreditace apod.), jaké jsou vaše vlastnické,
resp. uživatelské vztahy k prostorám.
Popis realizace služby:
Stručně popište metody práce s klientem v rámci poskytované služby.
Personální zajištění služby:
Uveďte počet zaměstnanců v rámci poskytované služby, jejich pracovní pozici, pracovní úvazek
atd.
Časový rozsah poskytované služby:
Uveďte v jakém časovém rozmezí je/bude služba poskytována (např. otevírací doba apod.).
Doba, v níž má být dosaženo účelu (termín zahájení, termín ukončení):
Odůvodnění žádosti (zdůvodnění potřebnosti služby):
Uveďte odkaz na příslušné rozvojové dokumenty na úrovni kraje nebo obce identifikující
potřebnost služby (např. tematický rozvojový/strategický dokument kraje, komunitní plán obce
apod.).
Další údaje o službě:
Uveďte případné další informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší
žádosti.
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil k předložení do dotačního programu Ústeckého
kraje „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2018“ a potvrzuje pravdivost uváděných údajů.
Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zařazením žadatele do databáze Ústeckého kraje a se
zveřejněním údajů o něm a o výši poskytnuté dotace na webových stránkách Ústeckého kraje.

V……………………..dne………….

...……………………………………..
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

P

Přílohy žádosti:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis z obchodního
rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy,
statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii;
doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování
smluv), a to v kopii;
doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to
v kopii;
doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
čestné prohlášení o skutečnosti, že
vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 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,
u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti,
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků,
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn., že bylo například ve
stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále (viz vzorový formulář);
čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník, a to v originále (viz vzorový formulář);
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;
kopie aktuálního oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (zákon o zdravotních službách), ve znění
pozdějších předpisů.
.

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2018“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI bodu 2) písm. e) až i) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (ze dne 5. 9. 2016)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2018“
čestně prohlašuje, že
-

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


nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,



na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,



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,

-

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

-

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

-

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

V ……………………….dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2018“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. j) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (ze dne 5. 9. 2016)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2018“

čestně prohlašuje, že

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

V ……………………….dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

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

Přidělená dotace od
Předpokládané
Skutečné náklady za
Ústeckého kraje na náklady na rok 2018
rok 2017 (Kč)
rok 2017 (Kč)
(Kč)

Požadavek od
Ústeckého kraje na
rok 2018 (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
0

0
0

501

Provozní náklady celkem
Materiálové náklady celkem
- nákup potravin
- spotřeba zdravotnického
materiálu (léky aj.)
- kancelářské potřeby
- vybavení (DDHM)
- pohonné hmoty
- ostatní materiálové náklady

558

- vybavení (DDHM):
*
*

512

511

503

502

*
Nemateriálové náklady celkem

518

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

Energie
- teplo
- elektřina
- plyn
- jiné
- vodné
Opravy a udržování
- zdravotnické techniky
Cestovné
- cestovné zaměstnanců
Ostatní služby
- telefony
- poštovné
- internet
- nájemné nemovitého majetku
- stočné

- právní a ekonomické služby
(vedení účetnictví/závěrky,
daňové poradenství atd.)
- školení a vzdělávání
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
521

- hrubé mzdy
- OON
Odvody sociální a zdravotní
pojištění

Ústecký kraj
dotační program "Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2018"

uveďte přesný popis pořizovaného
majektu, počet kusů, cena za kus

Zdroje financování služby (neinvestiční náklady)
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)
Název a číslo služby:
Finanční zdroj

Skutečnost v roce
2016 (Kč)

Skutečnost v roce
2017 (Kč)

Plán na rok 2018
(Kč)

Poznámka

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
jiný resort státní správy (uveďte jaký)
příspěvek Úřadu práce
úhrady uživatelů
dotace obcí
dotace kraje
příspěvek zřizovatele
fondy zdravotních pojišťoven
Strukturální fondy
jiné zdroje (uveďte jaké)

Celkové náklady na realizaci
služby

0

0

0

Ústecký kraj
dotační program "Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2018"

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

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:
RSDr. Stanislavem Rybákem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma):
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá
v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou
neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 98,
za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději
do 31. 12. 2018.
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
příjemci
v souladu s ustanovením § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb.
prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ
(účelovým znakem) 98, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do 31. 12. 2018.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace doručené na podatelnu
Krajského úřadu Ústeckého kraje dne……2018, vedené pod JID: ….. /2017/KUUK.

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu v programu „Podpora vybraných služeb
zdravotní péče 2018“.

4.

Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 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 poskytování
vybraných služeb zdravotní péče (dále jen „projekt“) v souladu s žádostí podanou
v rámci programu „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2018“, a to
v následujícím členění:
-

na službu (název) -

Kč

-

na službu (název) -

Kč
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dle poskytovatelem odsouhlaseného plánovaného nákladového rozpočtu, a to
v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných
uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného nákladového
rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet předložený příjemcem v projektu je nedílnou
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. 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 31. 12. 2018. 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. 2018 do 31. 12. 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, mimořádné odměny, prémie,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

5. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v Čl. I. této smlouvy do 20
dnů ode dne uzavření této smlouvy.
6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 90 %. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu.
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Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. Výjimku tvoří
mzdové náklady, které mohou být uhrazeny po stanoveném termínu použitelnosti
dotace, nejpozději však do 15. dne následujícího měsíce.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), příp.
pod jiným identifikačním číslem, které je jasně vymezeno ve vnitropodnikovém
číselníku pro sledování přidělené dotace, vedeném v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska
poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen.
Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření
této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle druhového členění,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,
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-

výpis z odděleného účetnictví v členění na příjmy a výdaje přidělené dotace,
vnitropodnikový číselník, (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést.

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví
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
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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. Výzva k doplnění závěrečné zprávy může být
zaslána i elektronicky na e-mail kontaktní osobě uvedené v záhlaví smlouvy.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %.
f)

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

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod
ve výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při
neoprávněném použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b)
zákona č. 250/2000 Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši
poskytnutých prostředků, mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto
čl.) za porušení méně závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika
méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody
za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků
poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení
rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků,
a to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za
porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude
odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními
prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně.
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Pokud krajský úřad odvod neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní
prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dní od doručení výpovědi.
Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita

1.

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

2.

Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“)
v provedení 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 jednoho roku od uzavření této smlouvy:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na všech materiálech
související s realizací projektu,
b) prezentace poskytovatele u příležitostí spojených s propagací a realizací
projektu,
c) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech realizace projektu
v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
d) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s realizací projektu.
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5.

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

1. 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 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 třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno 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 ………………..
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…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek
hejtmana Ústeckého kraje (na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 016/13R/2017 ze dne 3. 5. 2017)

Příjemce

Příloha:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet
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VZOROVÝ FORMULÁŘ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2018"

Označení příjemce dotace:
Číslo smlouvy poskytovatele:
Účelový znak:

Název služby

název a adresa dle registrace
viz smlouva
viz smlouva

Výše plánovaných nákladů
projektu/služby (Kč)

Výše skutečných nákladů
projektu/služby (Kč)

Výše přidělené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 10) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00 Kč

0,00 Kč

0 Kč

0,00

##############

Název služby

Popis postupu realizace služby vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy služby:

Přínos služby pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení:

Celkový přehled výnosů projektu (podporovaných služeb)

Zdroje výnosů (poskytovatel)

Název služby

Název služby

Název služby

Částka

Částka

Částka

Ústecký kraj

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00 Kč

MPSV/MZ
Ostatní zdroje - např. nadace, dary,
fondy
obce
úřady práce
příjmy z vlastní činnosti
Další zdroje………
Celkem

Celkový přehled nákladů projektu (podporovaných služeb)

Nákladová položka

Název služby

Název služby

Název služby

Uhrazeno

Uhrazeno

Uhrazeno

Částka v Kč

plátci
DPH uvádějí částky bez
DPH

Částka v Kč
Z toho dotace

plátci
DPH uvádějí částky bez
DPH

Částka v Kč
Z toho dotace

plátci
DPH uvádějí částky bez
DPH

Z toho dotace

Provozní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

(ú 501)Materiálové náklady, z toho:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

nákup potravin
spotřeba zdravotnického materiálu
(léky aj.)
kancelářské potřeby
vybavení DDHM do 3 tis. Kč
pohonné hmoty
ostatní materiálové náklady
(ú 558) DDHM do 40 tis. Kč
(ú 502 - ú 503) Energie a vodné:
(ú 511) Opravy a udržování
zdravotnické techniky
(ú 512) Cestovné
(ú 518) Ostatní služby, z toho:
telefony, poštovné, internet
nájemné nemovitého majetku
stočné
právní a ekonomické služby (vedení
účetnictví/závěrky, daňové
poradenství atd.)
školení a vzdělávání
Osobní náklady celkem
Hrubé mzdy
OON
Odvody sociální a zdravotní pojištění

Celkový přehled financování
Název služby

Název služby

Název služby

Dotace Ústeckého kraje:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Náklady hrazené z dotace:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

#DĚLENÍ_NULOU!

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

vratka

vratka

vratka

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

#DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

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

Vratka - nevyčerpáno

0,00 Kč

Vratka (překročení % podílu dotace ke skutečným nákladům)

současně s předložením závěrečné zprávy, nejpozději 30.ledna 2019

Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele:

Podpis a razítko příjemce dotace:

Datum :
Zpracoval:

jméno a příjmení
telefon:

Povinné přílohy:
1) Účetní sestavu nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) za celý projekt celkem
2) Účetní sestavu nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) za celkovou dotaci obdrženou Ústeckým krajem
3) Účetní sestavy nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) za každou aktivitu zvlášť v rámci krajské dotace
5) Pokud jste plátci DPH a v rámci aktivity byl nakoupen DHM - prohlášení o neuplatnění daně finančnímu úřadu - zpětná úhrada
Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit do jednoho měsíce po ukončení realizace projektu, tj.
nejpozději do 30. ledna 2019 na podatelnu ÚK.

bod 10.4 priloha2.pdf k usnesení č. 034/9Z/2017

Dotační program
„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“
1. Název dotačního programu:
„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“
2. Zařazení dotačního programu do jedné z oblastí dle čl. I. bodu 2) Zásad
pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje:
Dotační program vychází z oblastí podpory definovaných v čl. I. bodu 2)
písmene e) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). V souladu s těmito okruhy se
jedná o podporu aktivit v oblasti zdravotnictví. Dotační program je vyhlášen
na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/9Z/2017 ze dne
11. 12. 2017.
3. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Podpora organizování a realizování lékařských a zdravotnických školení,
sympózií, výstav, konferencí a kongresů pořádaných na území Ústeckého kraje
se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost z Ústeckého kraje v období od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
4. Okruh způsobilých žadatelů
Právnická nebo fyzická osoba, s výjimkou příspěvkových organizací
zřizovaných Ústeckým krajem, která je registrovaným subjektem v ČR
(s vlastním identifikačním číslem), s oprávněním realizovat profesní, vědecké a
technické činnosti, a která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci
Projektu/Akce a nepůsobí jako prostředník.
5. Důvody podpory stanoveného účelu
Zajištění realizace plánovaných aktivit a priorit „Strategie podpory zdraví
a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015-2020“.
6. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
Neinvestiční dotace na financování nezbytných uznatelných nákladů přímo
souvisejících s organizováním a realizací lékařských a zdravotnických
vzdělávacích akcí vzniklých v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
7. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků, vyčleněných
v rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Regionálního podpůrného fondu
Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu
1 224 000 Kč na rok 2018.
Na poskytnutí dotace z tohoto dotačního programu není právní nárok. Peněžní
podpora bude poskytována do doby vyčerpání celkového objemu tohoto
dotačního programu.
8. Informace o povaze dotace
Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení
komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo
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zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 352/1 dne 24. 12. 2013. Výše podpory
činí maximálně dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 – 100 000 EUR
za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky (účetní období) v odvětví provozu silniční
nákladní dopravy pro cizí potřebu, nebo 200 000 EUR za dotčený a 2 uplynulé
fiskální roky (účetní období) v ostatních odvětvích.
9. Výše spoluúčasti příjemce dotace
Maximální podíl dotace kraje může v souladu se Zásadami dosáhnout
až 70% z celkových uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na projekt/akci v rámci
tohoto dotačního programu je 15 000 Kč. Maximální výše dotace z rozpočtu
Ústeckého kraje na projekt/akci v rámci dotačního programu je 150 000 Kč.
Výše dotace bude ovlivněna kapacitou akce v závislosti na splnění kritérií
dle bodu 15. tohoto programu.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů nebo z vlastních zdrojů
příjemce dotace. Projekt/akce, na který je požadována dotace, nesmí být
podporován z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje.
10. Den zveřejnění (vyhlášení) dotačního programu
xx. 12. 2017
(pozn.: Dotační program bude zveřejněn po vydání ověřeného usnesení
ze zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného dne 11. 12. 2017,
a to v termínu do 31. 12. 2017, pokud bude dotační program zastupitelstvem
schválen.)
11. Termín uzávěrky pro přijímání žádostí, způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace včetně příloh musí být zpracována
na předepsaných formulářích, které jsou přílohou tohoto programu
a podepsána oprávněným zástupcem žadatele. Je-li podávána v listinné
podobě, musí být zabezpečena proti manipulaci s listy (např. sešitím). Povinné
přílohy žádosti jsou uvedeny v čl. VI. bodu 2) Zásad a v bodu 18. tohoto
programu a jsou uvedeny rovněž ve formuláři žádosti.
Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených
v čl. VI. bodu 6) Zásad doručena na krajský úřad ve lhůtě pro podání žádostí:
I.
II.

III.

od 1. 2. – 23. 2. 2018 pro projekty/akce, které budou realizované
v období od 1. 1. – 31. 12. 2018,
od 30. 4. – 18. 5. 2018 pro projekty/akce, které budou realizované
v období od 1. 5. – 31. 12. 2018, za předpokladu, že nebude vyčerpán
objem finančních prostředků ve lhůtě dle bodu I.,
od 31. 8. – 14. 9. 2018 pro projekty/akce, které budou realizované
v období od 1. 9. – 31. 12. 2018, za předpokladu, že nebude vyčerpán
objem finančních prostředků ve lhůtě dle bodu I. a II.

Elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem, je možné žádost podat na
adresy:
ePodatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
nebo datová schránka Ústeckého kraje: t9zbsva.
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Je-li žádost o poskytnutí dotace podána v listinné podobě, je třeba ji v jednom
vyhotovení spolu s povinnými přílohami uvedenými v čl. VI. bodu 2) Zásad
a v bodu 19. tohoto programu doručit v zalepené obálce označené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích aktivit
NEOTVÍRAT
na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
12. Podmínky podání žádosti
Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly doručeny
v požadovaném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny
povinné přílohy, a které odpovídají účelu stanovenému okruhu podpory
dotačního programu (viz bod 3. tohoto programu).
Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uveden v čl. VI. bodech
5) a 6) Zásad, tj. například faxem nebo e-mailem bez zaručeného
elektronického podpisu, doručené na jiné adresy, nebo obdržené po termínu
uzávěrky, nebudou posuzovány podle čl. IX. Zásad.
13. 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,
příslušný orgán Ústeckého kraje na nejbližším jednání po skončení lhůty pro
podání žádostí, nejpozději však do 31. 12. 2018. Po vydání ověřeného
usnesení příslušného orgánu Ústeckého kraje budou zveřejněny výsledky
dotačního programu.
14. Konzultačního místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoby:
Adam Souček, tel.: 475 657 403, e-mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
Jana Krpešová, tel.: 475 657 432, e-mail: krpesova.j@kr-ustecky.cz
15. Hodnotící kritéria
Žádosti budou vyhodnoceny podle následujících kritérií:
- oborově významná, ověřená a případně také opakující se projekt/akce,
- projekt/akce akreditovaný dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
3

-

-

povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní
péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
soulad projektu/akce s účelem stanovené podpory,
přínos realizace projektu/akce pro cílovou skupinu (vymezení cílové
skupiny, vazba na potřeby cílové skupiny),
kapacita projektu/akce:
 do 50 osob, výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci
tohoto dotačního programu dosáhne max. 40 000 Kč,
 do 100 osob, výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci
tohoto dotačního programu dosáhne max. 80 000 Kč,
 od 101 osoby, výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci
tohoto dotačního programu dosáhne max. 150 000 Kč,
kvalita projektu (originalita, věcná a časová proveditelnost, personální
zabezpečení),
ekonomická přiměřenost (uznatelné a neuznatelné náklady dle čl. VIII.
bodu 10) a 11) Zásad, konkrétnost rozpočtu, adekvátnost položek
rozpočtu, zajištění vícezdrojového financování).

16. Formulář žádosti
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje je přílohou č. 1 dotačního
programu. Rozpočet projektu je přílohou č. 2.
Jeden subjekt (IČ) může v rámci dotačního programu podat nejvýše jednu
žádost členěnou na více projektů/akcí v rámci každé ze stanových lhůt. Každý
projekt/akce, na který je žádána dotace, musí mít zpracovaný vlastní rozpočet.
17. Náležitosti projektu (popisu akce v žádosti)
Popis projektu/akce v žádosti musí být vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo
usnadněno jeho vyhodnocení. Popis projektu/akce, na který je požadována
podpora, musí splňovat náležitosti projektu uvedené v čl. VII. bodu 2) Zásad.
Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti.
18. Povinné přílohy žádosti
a)
dle čl. VI. bodu 2) Zásad:
- u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele
o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru
ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva,
stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii;
- doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv),
a to v kopii;
- doklady o přidělení IČ a oprávnění k profesní, vědecké a technické
činnosti a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to v kopii;
- doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva),
a to v kopii;
- čestné prohlášení o skutečnosti, že
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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 (viz vzorový formulář žádosti);
čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále (viz vzorový
formulář žádosti);
čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti,
a to v originále (viz vzorový formulář žádosti);
čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky
po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí,
Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále (viz vzorový
formulář žádosti);
čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči rozpočtu Ústeckého kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu
předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále (viz
vzorový formulář žádosti);
čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci
projektu a nepůsobí jako prostředník, a to v originále,
soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění Ústeckého kraje s uvedením názvu
projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše
poskytnuté dotace, a to v originále,
projekt dle čl. VII. Zásad, a to v originále.
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b)

další povinné přílohy:
- doklad opravňující realizovat profesní, vědecké a technické činnosti
(s výjimkou právnických osob zřizovaných Českou republikou nebo
krajem), a to v kopii;
- čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
a o přijatých podporách de minimis z jiného členského státu EU
v rozhodném období (viz vzorový formulář žádosti).
- kopie dokladu o akreditaci projektu/akce dle zákona č. 95/2004 Sb.,
o podmínkách
získávání
a uznávání
odborné
způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 96/2004 Sb.,
o podmínkách
získávání
a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších Doklad o akreditaci
lze doložit dodatečně, zpravidla však nejpozději do 15 dnů před
termínem konání projektu/akce. Bez doložení dokladu o akreditaci
projektu/akce nebude dotace poskytnuta.

19. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace a finanční vypořádání dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy
je přílohou č. 3 tohoto dotačního programu. Vypořádání dotace předloží
příjemce dotace prostřednictvím Závěrečné zprávy vypracované v souladu s čl.
XII. Zásad.

Přílohy:
1.
2.
3.
4.

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

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

Název žadatele:

1.2

Organizační forma (forma právní osobnosti):

1.3

IČ:

1.4

Adresa/Sídlo:

DIČ:

obec:

část obce:

PSČ :

ulice:

č. p.

č. or.:

telefon/fax:

e-mail:

http://:

1.5

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

1.6

Číslo účtu:

u peněžního ústavu:

2. Identifikace statutárních orgánů (statutárních zástupců organizace), je-li žadatel
právnickou osobou:
a) osoby zastupující právnickou osobu (včetně uvedení právního důvodu
zastoupení)
I.

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

II.

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

III.

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

b) osoby s podílem v této právnické osobě
I.

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

P

II.

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

c) jiné osoby, v nichž má žadatel přímý podíl (včetně výše tohoto podílu)
I.

Název:
Sídlo:
IČ:
Telefon/e-mail:
Výše podílu:

II.

Název:
Sídlo:
IČ:
Telefon/e-mail:
Výše podílu:

3.

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

4.

Požadavek na dotaci Ústeckého kraje na rok 2018 (požadovaná částka)
Název projektu:
Pořadové
číslo akce
projektu (u
projektů s více
akcemi)

Název akce
projektu (u
projektů s více
akcemi)

Celkové
náklady akce
v roce 2018
(Kč)

Požadovaná
dotace Ústeckého
kraje na rok 2018
(Kč)

Tj. %
z celkových
uznatelných
nákladů

Celkem

5.

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

P

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

Počet účastníků akce v předchozích 3 letech (vyplňte v případě, že se jedná opakující se akci):
r. 2015:
r. 2016:
r. 2017:
Místo realizace projektu/akce:
Popište zejména místo a prostory, ve kterých bude projekt/akce realizován/a. Z místa realizace by
mělo být patrné, že je vhodné (svými podmínkami a zázemím) pro realizaci projektu/akce.

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

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

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

Počet účastníků akce v předchozích 3 letech (vyplňte v případě, že se jedná opakující se akci):
r. 2015:
r. 2016:
Popis realizace projektu/akce:
Stručně popište způsob realizace projektu/akce.

r. 2017:

P

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

V……………………..dne………….

……………………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Přílohy žádosti:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis z obchodního
rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy,
statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii;
doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování
smluv), a to v kopii;
doklady o přidělení IČ a oprávnění k profesní, vědecké a technické činnosti a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost), a to v kopii;
doklad opravňující realizovat profesní, vědecké a technické činnosti (s výjimkou právnických osob
zřizovaných Českou republikou nebo krajem), a to v kopii;
doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
čestné prohlášení o skutečnosti, že
vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující,
nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,
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
u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti

P

žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn., že bylo například ve
stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále (viz vzorový formulář)
čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník, a to v originále,
soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za přispění kraje
s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté
dotace, a to v originále,
čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“) a o přijatých podporách
de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném období, a to v originále (viz vzorový formulář)
nepovinná příloha – kopie dokladu o akreditaci projektu/akce dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 96/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. Doklad
o akreditaci lze doložit dodatečně, zpravidla nejpozději však do 15 dnů před termínem konání
projektu/akce. Bez doložení dokladu o akreditaci projektu/akce nebude dotace poskytnuta.
-

7.
8.

9.
10.

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

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle čl. VI bod. 2) písm. e) až i) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (ze dne 5. 9. 2016)

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

-

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


nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,



na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,



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,

-

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

-

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

-

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

V ……………………….. dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

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

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Žadatel - příjemce podpory
Obchodní firma/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární zástupce:
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
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 základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů.
Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

Sídlo/adresa

IČ/RČ

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:

Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis na stránkách ÚOHS www.compet.cz .
3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o přeměnách obchodních společností a družstev“).
4 Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev .
1
2

Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

Sídlo/adresa

IČ/RČ

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 firma
podniku/název/jméno a příjmení

Sídlo/adresa

IČ/RČ

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6.
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

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

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

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

6

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

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
5.3
a)
b)

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

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

Den poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

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

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

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

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

Výše podpory

Datum
poskytnutí
podpory7

v Kč

v €8

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

-

potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory o změnách, které u něj nastaly;
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
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 správci a zpracovateli, kterým je Ústecký kraj,
pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení
souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů.

Datum a místo podpisu

Jméno, příjmení a
podpis osoby oprávněné
zastupovat žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

Příloha č.2a

Zdroje financování projektu/akce (neinvestiční náklady)
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)
Název a číslo služby:
Finanční zdroj

Skutečnost v roce
2016 (Kč)

Skutečnost v roce
2017 (Kč)

Plán na rok 2018
(Kč)

Poznámka

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
jiný resort státní správy (uveďte jaký)
příspěvek Úřadu práce
úhrady uživatelů
dotace obcí
dotace kraje
příspěvek zřizovatele
fondy zdravotních pojišťoven
Strukturální fondy
jiné zdroje (uveďte jaké)

Celkové náklady na realizaci
služby

0

0

0

Ústecký kraj
dotační program "Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí"

Příloha č.2b

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

Přidělená dotace od
Předpokládané
Skutečné náklady za
Ústeckého kraje na náklady na rok 2018
rok 2017 (Kč)
rok 2017 (Kč)
(Kč)

Požadavek od
Ústeckého kraje na
rok 2018 (Kč)

0

0

0

0

0

0

0

0

- nákup potravin
- spotřeba zdravotnického
materiálu (léky aj.)
- kancelářské potřeby
- vybavení (DDHM)
- pohonné hmoty
- ostatní materiálové náklady
Nemateriálové náklady celkem

0

0

0

0

Energie (max.1 % z celkových
nákladů projektu/aktivity)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

518

512

503

502

501

Provozní náklady celkem
Materiálové náklady celkem

- teplo
- elektřina
- plyn
- jiné
- vodné
Cestovné
- cestovné zaměstnanců
Ostatní služby
- telefony
- poštovné
- internet
- občerstvení v rámci akce
- nájemné /pronájem
- stočné

- právní a ekonomické služby
(vedení účetnictví/závěrky,
daňové poradenství atd.)
- jiné ostatní služby
- školení a vzdělávání
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
521

- hrubé mzdy
- OON
Odvody sociální a zdravotní
pojištění

Ústecký kraj
dotační program "Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí"

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

Příloha č. 3

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 schváleny Zásady pro poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“).
Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné
ve věcech touto smlouvou neupravených.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 byl
schválen Program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ (dále jen
„Program“). Smlouva se uzavírá též v souladu s tímto Programem včetně jeho příloh.

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

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. xx/xx/2017 ze dne xx. xx. 2018 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční
dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých) (dále též „dotace“), která
bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy,
pod UZ (účelovým znakem) 403, za podmínky, že ji příjemce stanoveným
způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2018.
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
příjemci v souladu s ustanovením § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ
(účelovým znakem)……………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným
způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2018.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne…….., vedené
pod JID: ….

3.

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

4.

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

5.

Dotace není slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla
pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
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Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu: ...................................., dle poskytovatelem odsouhlaseného
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový
rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů
a plateb předložených příjemcem v projektu/akci je nedílnou součástí žádosti
o poskytnutí dotace ze dne…….., vedené pod JID: ….
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 31. 12. 2018. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu/akce a vzniklých v době
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 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, mimořádné odměny, prémie,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

5. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této
smlouvy do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy a doložení kopie dokladu
o akreditaci projektu.
6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 70%. Závazný ukazatel musí být
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dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. Výjimku tvoří
mzdové náklady, které mohou být uhrazeny po stanoveném termínu použitelnosti
dotace, nejpozději však do 15. dne následujícího měsíce.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem
na uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), příp.
pod jiným identifikačním číslem, které je jasně vymezeno ve vnitropodnikovém
číselníku pro sledování přidělené dotace, vedeném v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska
poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace,
a to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů
od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace dle druhového členění,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,
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-

výpis z odděleného účetnictví v členění na příjmy a výdaje přidělené dotace,
vnitropodnikový číselník, (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést.

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak
i po ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, odbor zdravotnictví krajského úřadu o všech
změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce nebo
podpořeného projektu nejpozději však do 7 dnů ode dne jejich vzniku.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu
ke skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako
závazný ukazatel (viz čl. II odst. 6 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl
dotace překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet
poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením
závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace
na realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději
do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně
písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 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.
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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. Výzva k doplnění závěrečné zprávy může
být zaslána i elektronicky na e-mail kontaktní osobě uvedené v záhlaví smlouvy.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.
f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek
či jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod
ve výši
nejzávažnějšího
porušení
těchto
pravidel
u stejné
zakázky.
Při neoprávněném použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b)
zákona č. 250/2000 Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši
poskytnutých prostředků, mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto
čl.) za porušení méně závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika
méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.
Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních
prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na
porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních
prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží
odvod za porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu
bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními
prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně.
Pokud krajský úřad odvod neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní
prostředky příjemci.
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Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dní. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

rozsahu,

a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na všech materiálech
souvisejících s realizací projektu (např. na pozvánkách, plakátech, programech,
vstupenkách aj.),
b) prezentace poskytovatele u příležitostí spojených propagací a realizací projektu
(např. v médiích, na tiskových konferencích aj.),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele na realizaci projektu, volný vstup do VIP
prostor pro zástupce poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga či reklamních panelů poskytovatele
v místech realizace projektu v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
(propagační komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit
od poskytovatele),
e) distribuce tiskových materiálů poskytovatele v rámci realizace projektu v případě,
že je dodá poskytovatel příjemci,
f) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s realizací projektu.
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Varianta v případě dotace poskytované ex-post
4. Za předpokladu, že dotace je poskytována na již realizovaný projekt, bude
přihlédnuto k omezeným možnostem příjemce prezentovat poskytovatele.
V takovém případě poskytovatel zajistí prezentaci poskytovatele následujícím
způsobem: …
(pozn. budou vyjmenovány jednotlivé způsoby prezentace)
5.

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

1.

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 smlouvy 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 email: ……@....... 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 pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.

3.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.

4.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží 2 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.

5.

O poskytnutí
dotace
Radou/Zastupitelstvem
ze dne xx. xx. 2018.

a uzavření
Ústeckého

této
kraje
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smlouvy
bylo
usnesením

rozhodnuto
č. xx/xx/2018

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek
hejtmana Ústeckého kraje
(na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 016/13R/2017 ze dne
3. 5. 2017)

Příjemce
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Příloha č. 4a

VZOROVÝ FORMULÁŘ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU

„Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“
Označení příjemce dotace:
Číslo smlouvy poskytovatele:
Účelový znak:

Název projektu/aktivity

název a adresa dle registrace
viz smlouva
viz smlouva

Výše plánovaných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše skutečných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 10) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00 Kč

0,00 Kč

0 Kč

0,00

##############

název projektu/akce

Popis postupu realizace služby vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy služby:

Přínos služby pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení:

Příloha č. 4b

Celkový přehled výnosů projektu (realizovaných aktivit)
název projektu/akce

název projektu/akce

Částka

Částka

Zdroje výnosů (poskytovatel)

Ústecký kraj

název projektu/akce
Částka

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00 Kč

MPSV/MZ
Ostatní zdroje - např. nadace, dary,
fondy
obce
úřady práce
příjmy z vlastní činnosti
Další zdroje………
Celkem

Celkový přehled nákladů projektu (podpořených aktivit)

Nákladová položka

název projektu/akce

název projektu/akce

název projektu/akce

Uhrazeno

Uhrazeno

Uhrazeno

Částka v Kč

plátci
DPH uvádějí částky bez
DPH

Částka v Kč
Z toho dotace

plátci
DPH uvádějí částky bez
DPH

Částka v Kč
Z toho dotace

plátci
DPH uvádějí částky bez
DPH

Z toho dotace

Provozní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

(ú 501)Materiálové náklady, z toho:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

nákup potravin
spotřeba zdravotnického materiálu
(léky aj.)
kancelářské potřeby
vybavení DDHM do 3 tis. Kč
pohonné hmoty
ostatní materiálové náklady
(ú 502 - ú 503) Energie a vodné:
(ú 512) Cestovné
(ú 518) Ostatní služby, z toho:
telefony, poštovné, internet
občerstvení v rámci akce
nájemné/pronájem
stočné
právní a ekonomické služby (vedení
účetnictví/závěrky, daňové
poradenství atd.)
jiné ostatní služby
školení a vzdělávání
Osobní náklady celkem
Hrubé mzdy
OON
Odvody sociální a zdravotní pojištění

Příloha č. 4c

Celkový přehled financování
název projektu/akce

název projektu/akce

název projektu/akce

Dotace Ústeckého kraje:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Náklady hrazené z dotace:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

#DĚLENÍ_NULOU!

#DĚLENÍ_NULOU!

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

vratka

vratka

vratka

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

#DĚLENÍ_NULOU!

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

Vratka - nevyčerpáno

0,00 Kč

Vratka celkem (překročení % podílu dotace ke skutečným
nákladům + nevyčerpané prostředky dotace)
Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele:
Podpis a razítko příjemce dotace:

Datum :
Zpracoval:

jméno a příjmení
telefon:

Příjemce dotace prohlašuje, že v případě, je-li plátcem daně z přidané hodnoty s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, dotace na úhradu daně z přidané hodnoty na nákup
zdravotnického vybavení (viz výše) nebyla použita na její úhradu.

Povinné přílohy:
1) přehled všech nákladů a výnosů projektu
2) přehled nákladů projektu hrazených z dotace dle druhového členění, výpis z odděleného účetnictví, vnitropodnikový číselník,
3) Kopie prezenční listiny účastníků projektu/aktivity nebo v případě nezletilých osob potvrzení o počtu účastníků projektu/aktivity (vydané zástupcem organizace/zařízení, kde byl
projekt/aktivita realizován/a).
Závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů od ukončení realizace projektu/aktivity na podatelnu Ústeckého kraje.

bod 10.5 priloha4.pdf k usnesení č. 035/9Z/2017

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

17/SML2759/01/SoPD/ZD

DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřené dne 2. 8. 2017
dle ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
RSDr. Stanislavem Rybákem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého
kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
a
Příjemce:
Nemocnice Žatec, o.p.s.
Sídlo:
Husova 2796, 438 01 Žatec
Zastoupený:
Mgr. Ing. Jindřichem Zetekem, ředitelem
Kontaktní osoba: Ing. Blanka Henrychová, ekonomický náměstek
E-mail/telefon: ekonom@nemzatec.cz/+420 414 110 667
IČ:
25026259
DIČ:
CZ25026259
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 12132481/0100
zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
pod sp. zn. O 11

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
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DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
k realizaci programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní
lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“ uzavřené dne 2. 8. 2017 (dále jen
„dodatek“)
1. Smluvní strany se z důvodu změny pořizovaného vybavení, které si bude schopen
příjemce pořídit za dotaci poskytovatele, dohodly na změně přílohy č. 2 Smlouvy
o poskytnutí investiční dotace uzavřené dne 2. 8. 2017 (dále jen „smlouva“) takto:
Původní příloha č. 2 smlouvy (Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
v programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče
na území Ústeckého kraje – 2017“ ze dne 12. 4. 2017) se ruší
a
nově nahrazuje přílohou tohoto dodatku (Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu
Ústeckého kraje v programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní
lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“ ze dne 31. 10. 2017).
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž poskytovatel
obdrží 2 vyhotovení a příjemce obdrží 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením
č. …/..Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana
Ústeckého kraje
(na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 016/13R/2017 ze dne
3. 5. 2017)

Příjemce
Nemocnice Žatec, o.p.s.
Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel

Příloha:
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v programu „Podpora zvýšení
komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“
ze dne 31. 10. 2017 (bez povinných příloh)
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příloha č. 3

Tabulka hodnocení jednotlivých žádostí o neinvestiční dotaci v programu "Dotační program Ústeckého kraje ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků - 2017" (dotace v
kompetenci ZÚK)
požadavky ve formě úvazků zaměstnaců dle stanoveného účelu dotačního
programu
zaměstnanci zajišťující provozní režim
formou jednosměnného pracovního
"vedoucí pracovníci" zaměstnanců
režimu, přesčasových prací a
(def.a) nebo zaměstnanců splňující
pohotovostní služby(def.a)
definici dotačního programu MZČR

Kompetence ZÚK

IČ:

Název žadatele

Sídlem

Lužická nemocnice a poliklinika, a. s.

Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk

61538990

Nemocnice Kadaň s. r. o.

Golovinova 1559, 432 01 Kadaň

25479300

Krajská zdravotní, a. s.

Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí
nad Labem

25488627

Celkem

Požadovaná/navržená výše
dotace

1 měsíc

2 měsíce

3 měsíce

1 měsíc

2 měsíce

3 měsíce

0

0

17,6

0

0,2

11,30

233 428,00

0

0

12

0

0

15,75

223 110,00

5

5

160

5

5

220,00

3 135 600,00

5

5

189,6

5

5,2

247,05

3 592 138,00 Kč
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

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

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA ZABEZPEČENÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
(dále jen „dodatek“)
strana 1 / 2

1) Poskytovatel a příjemce se z důvodu legislativních změn ovlivňujících podmínky
zajištění lékařské pohotovostní služby dohodli na následujícím navýšení dotace dle
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní
služby uzavřené dne ….. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 27/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 (dále jen ,,smlouva“):
Poskytovatel poskytuje příjemci na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
ze dne 11. 12. 2017 dotaci (doplatek dotace) ve výši ……,- Kč (slovy: …… korun
českých), která bude převedena nejpozději do 20 dnů ode dne uzavření tohoto
dodatku bezhotovostně, na účet příjemce, č. ú. ……, pod UZ (účelovým znakem)
400.“
Dotace bude použita v souladu se všemi podmínkami smlouvy na úhradu nákladů
vzniklých v době od 1. 1. do 31. 12. 2017.
2) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají
v platnosti.
3) Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn 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 tomto dodatku, 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 tohoto
dodatku byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: ……@.......
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.
4) Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží 2 vyhotovení a příjemce obdrží 1 vyhotovení.
5) O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. ………… ze dne 11. 12. 2017.
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
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Krajský úřad Ústeckého kraje
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby
v Ústeckém kraji od 1. 1. 2018
1.

2.

3.
4.

5.

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

7.

8.

9.

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

V Ústí nad Labem dne 11. 12. 2017
Zpracoval:
Ing. Petr Severa
vedoucí odboru zdravotnictví
Schválil:
Ing. Milan Zemaník
ředitel krajského úřadu
Kontaktní údaje:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Adam Souček, tel.: 475 657 403, e mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
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Příloha:
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje včetně
zajišťované ordinační doby a kontaktních údajů


stanoviště Děčín
-

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

-

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

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 510 666)

-







Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

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

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

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

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

stanoviště Rumburk
-

provozovatel: JOCORP s.r.o (MUDr. Josef Kořínek),

-

adresa ordinace: Lesní 1062/26, 408 01
a polikliniky, a.s. (pavilon II – Podhájí)

-

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

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

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

Rumburk,

areál

Lužické

nemocnice

stanoviště Varnsdorf
-

provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.

-

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

-

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

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

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

stanoviště Chomutov
-

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

-

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

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313)

-



o

o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

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

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

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

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

stanoviště Kadaň
-

provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.

-

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

-

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

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

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

provozovatel: Nemocnice Litoměřice, a.s.

-

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

-

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

-





o

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

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

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

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

-

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

-

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

-

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

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.)

stanoviště Žatec
-

provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.

-

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

-

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

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

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

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

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

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

stanoviště Louny
-

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

-

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

-

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

-



Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

stanoviště Roudnice nad Labem

-



o

o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

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

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

Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

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

stanoviště Most
-

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

-

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

-







o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

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

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

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

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

stanoviště Litvínov
-

provozovatel: Ing. Emilia Rokytová

-

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

-

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

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

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

stanoviště Teplice
-

provozovatel MUDr. Hana Pácaltová

-

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

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721)

-



ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111)

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

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

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

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

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

stanoviště Bílina
-

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

-

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

-

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

Po až Pá od 17:00 do 22:00 hod.

o

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

stanoviště Ústí nad Labem
-

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

-

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

-

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

-

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

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

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

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 20:00 hod.
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bod 10.8 priloha4.pdf k usnesení č. 038/9Z/2017

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

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

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

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

strana 1 / 15

Preambule
1.

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

2.

Ústecký kraj při výkonu přenesené působnosti přijal „Způsob organizace a zajištění
lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 1. 2018“ (dále jen „Způsob“),
který tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. Na základě Způsobu bude pro zajištění
lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecný praktický lékař / praktický lékař
pro děti a dorost / všeobecný praktický lékař se zabezpečením péče pro děti
a dorost (pozn. varianta bude stanovena dle města) (součástí zajištění lékařské
pohotovostní služby jsou i prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení)
uzavřena mezi „Městem“ a vybraným poskytovatelem zdravotních služeb smlouva
o závazku veřejné služby, přičemž lékařská pohotovostí služba bude zajištěna
v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu. (event. pouze v pracovních
dnech nebo pouze ve dnech pracovního klidu – varianta bude stanovena
dle města)
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace

1.

Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
ze dne 11. 12. 2017 dotaci ve výši ……,- Kč (slovy: …… korun českých), která bude
převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. ……, pod UZ (účelovým znakem)
400.
Dotace bude použita v souladu se všemi podmínkami smlouvy na úhradu nákladů
vzniklých v době od 1. 1. do 31. 12. 2018.

2.

Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské
unie.

3.

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

4.

Dotace je poskytnuta na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2017 (dále
jen „projekt“).

5.

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

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2018
ve spádové oblasti Město“cka.
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2. Termínem ukončení realizace projektu je 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 realizací projektu a vzniklých v době
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 (účinnost uznatelných nákladů), tj. na úhradu
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby dle odst. 2 preambule této smlouvy.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

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

4. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
5. Příjemce bere na vědomí, že vyrovnávací platbou podle předchozího bodu této
smlouvy je myšlena vyrovnávací platba ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne
20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
číslo 2012/21/EU, uveřejněné v úředním věstníku L 7/3. (dále jen „Rozhodnutí EU“).
6. Příjemce se zavazuje užít finanční prostředky poskytnuté na základě této smlouvy tak,
aby LPS byla třetí osobou či osobami poskytována v oboru všeobecný praktický lékař
/ praktický lékař pro děti a dorost / všeobecný praktický lékař se zabezpečením
péče pro děti a dorost (pozn. varianta bude stanovena dle města) v pracovních
dnech i ve dnech pracovního klidu (event. pouze v pracovních dnech nebo pouze
ve dnech pracovního klidu – varianta bude stanovena dle města) a aby v jejím
rámci, i po ukončení provozu příslušné ordinace LPS, bylo třetí osobou provozující LPS
poskytováno ohledání zemřelé osoby takto:
a) ve dnech Pondělí až Čtvrtek v časovém období, které začíná koncem provozní
doby příslušné ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne,
b) ve dnech Pátek a Sobota v časovém období, které začíná koncem provozní doby
příslušné ordinace LPS a končí začátkem provozu ordinace APP následujícího
dne,
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c) v Neděli v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné
ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne,
d) ve dnech Pondělí až Čtvrtek, pokud jsou to dny pracovního klidu a následuje
pracovní den, v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné
ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne,
e) ve dnech Pondělí až Čtvrtek, pokud následuje den pracovního klidu, v časovém
období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace LPS a končí
začátkem provozu ordinace LPS následujícího dne.
7. Příjemce zaváže vybraného poskytovatele zdravotních služeb sdělit v souladu se
zněním § 83 a násl. Zákona (zajištění prohlídky těla zemřelého) poskytovateli
telefonní číslo ……., které bude ze strany poskytovatele zdravotních služeb v dané
spádové oblasti „Město“cka dostupné v době provozu ordinace LPS i v době
po ukončení provozu ordinace LPS dle předchozího odstavce. Toto číslo následně
poskytovatel oznámí na jednotné evropské číslo tísňového volání 112, kde se
oznamuje úmrtí osoby v případě, kdy není znám poskytovatel nebo lékař uvedený
v §84 odst. 2 písm. a) Zákona.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace projektu, pro který byla dotace poskytnuta,
a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
1. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
2. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků a jejich řádné a oddělené
sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak
z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
4. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
5. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 28. 2. 2019. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční
vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín vyúčtování na žádost
příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 5 kalendářních dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,
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-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

-

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

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

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi.
Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
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2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. V případě předčasného ukončení smlouvy dle odst. 1 - 3 je příjemce oprávněn použít
dotaci na účel sjednaný touto smlouvou k úhradě uznatelných nákladů vzniklých
do okamžiku zániku smlouvy a následně je povinen do 30 dnů od zániku smlouvy
předložit poskytovateli závěrečnou zprávu přiměřeně dle čl. III. odst. 6 této smlouvy
a vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele.
5. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.

Článek VI.
Publicita
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

1.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., 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.
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2.

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

3.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.

4.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží 2 vyhotovení a příjemce obdrží 1vyhotovení.

5.

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne 11. 12. 2017.

6.

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

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji
od 1. 1. 2018
Příloha č. 2 - Roční výkaz o nákladech na zabezpečení a provoz ordinace LPS
Příloha č. 3 - Roční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS
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Krajský úřad Ústeckého kraje
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby
v Ústeckém kraji od 1. 1. 2018
1.

2.

3.
4.

5.

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

strana 9 / 15

6.

7.

8.

9.

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

V Ústí nad Labem dne 11. 12. 2017
Zpracoval:
Ing. Petr Severa v.r.
vedoucí odboru zdravotnictví
Schválil:
Ing. Milan Zemaník v.r.
ředitel krajského úřadu
Kontaktní údaje:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Adam Souček, tel.: 475 657 403, e mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
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Příloha:
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje včetně
zajišťované ordinační doby a kontaktních údajů


stanoviště Děčín
-

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

-

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

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 510 666)

-







Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

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

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

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

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

stanoviště Rumburk
-

provozovatel: JOCORP s.r.o (MUDr. Josef Kořínek),

-

adresa ordinace: Lesní 1062/26, 408 01
a polikliniky, a.s. (pavilon II – Podhájí)

-

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

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

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

Rumburk,

areál

Lužické

nemocnice

stanoviště Varnsdorf
-

provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.

-

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

-

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

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

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

stanoviště Chomutov
-

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

-

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

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313)

-



o

o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

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

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

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

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

stanoviště Kadaň
-

provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.

-

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

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 474 944 341,
474 333 900)
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So, Ne, Sv. od 9:00 do 19:00 hod.

provozovatel: Nemocnice Litoměřice, a.s.

-

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

-

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

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

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

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

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

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

stanoviště Roudnice nad Labem
-

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

-

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

-

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

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.)

stanoviště Žatec
-

provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.

-

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

-

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

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

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

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

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

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

stanoviště Louny
-

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

-

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

-

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

-



o

-

-



Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

stanoviště Litoměřice

-



o

o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

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

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

Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

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

stanoviště Most
-

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

-

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

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

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

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

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

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

stanoviště Litvínov
-

provozovatel: Ing. Emilia Rokytová

-

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

-

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

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

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

stanoviště Teplice
-

provozovatel MUDr. Hana Pácaltová

-

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

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721)

-



ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111)

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

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

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

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

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

stanoviště Bílina
-

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

-

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

-

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

Po až Pá od 17:00 do 22:00 hod.

o

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

stanoviště Ústí nad Labem
-

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

-

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

-

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

-

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

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

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

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

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

Poskytovatel LPS:

Ordinace LPS:

Adresa ordinace LPS:

Období:

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

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

Provozovatel LPS:
Stanoviště LPS:
Počet
hodin
(celkem)

Počet ošetřených
pacientů

Počet prohlídek
těl zemřelých
(celkem)

- z toho počet
prohlídek těl
zemřelých mimo
ordinační dobu

Datum:
podpis
Poznámky:
Provozovatel LPS - vyplňujte název poskytovatele zdravotních služeb zajišťujícího provoz ordinace LPS
Ordinace LPS - vyplňujte zkratky PED (děti a dorost), VPL (dospělá), VPLD (společná VPL+PED)
Stanoviště - vyplňuje se město (obec), ve kterém je provozována ordinace LPS
Ordinační doba LPS (od-do) - zahájení a ukončení ordinační doby LPS (př.: 18:00-21:00;…)
Počet ošetřených pacientů - vyplňujte sumárně počet pacientů ošetřených v rámci LPS
Počet prohlídek těl zemřelých - počet uskutečněných prohlídek těl zemřelých v rámci LPS
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bod 11.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 039/9Z/2017

ÚSTECKÝ KRAJ
ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ V RÁMCI FONDU
ÚSTECKÉHO KRAJE

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1

Ústecký kraj zřídil usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2.
2007, ve znění jeho změny schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
21/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011, v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, peněžní Fond
Ústeckého kraje (dále jen ,,Fond“).
Čl. 2
Účel a tvorba Fondu

2.1 Hlavním účelem Fondu je vyčlenění finančních prostředků na zabezpečení financování
neziskových akcí a činnosti organizací a jednotlivců, které nelze financovat v rámci
dotačních programů Ústeckého kraje, nebo u kterých tento způsob není vhodný. Jedná se
zejména o zabezpečení financování obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se
zaměřením zejména na následující oblasti:
a) podpora individuálních akcí regionálního a nadregionálního významu, individuální
podpora složek Integrovaného záchranného systému ÚK, a podpora činnosti
neziskových organizací, které svým zaměřením přispívají k dlouhodobé propagaci a
zvýšení prestiže Ústeckého kraje, mikroregionů, jednotlivých měst a obcí Ústeckého
kraje, jsou zaměřeny na zlepšení životních a kulturních podmínek všech obyvatel
a návštěvníků Ústeckého kraje, podporují rozvoj dětí a mládeže, jsou zaměřeny
na volnočasové aktivity seniorů a směřují na podporu sportovního vyžití s možností
zapojení celé široké veřejnosti,
b) individuální podpora revitalizace a resocializace území dotčeného těžbou hnědého uhlí,
týkající se okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov,
c) finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí.
2.2 Fond se tvoří:
- přídělem z rozpočtu kraje ve výši schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje,
- podporou (např. příspěvky, dotace, dary) od jiných subjektů poskytnuté Ústeckému
kraji,
- úroky z prostředků Fondu na zvláštním bankovním účtu,
- vrácením finančních prostředků od příjemců dotace (nevyčerpané částky, penále,
sankce).
2.3 Z Fondu nelze financovat akce a činnosti příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
Ústecký kraj.
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Čl. 3
Hospodaření s Fondem
3.1 Návrh rozpočtu Fondu je zpracován jako výčet oblastí podpor s předpokládaným finančním
objemem a takto je projednán v orgánech kraje. Výši přídělu z rozpočtu kraje schvaluje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
3.2 Správcem Fondu je odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu
Ústeckého kraje, administrujícím odborem a příkazcem operace je ten odbor Krajského
úřadu Ústeckého kraje, do jehož gesce spadá oblast podpory.
3.3 Poskytování účelových finančních prostředků z Fondu je prováděno ve formě příspěvku na
akci nebo činnost (dále jen ,,Příspěvek“), a to na základě uzavřené veřejnoprávní Smlouvy
o poskytnutí dotace nebo Smlouvy o poskytnutí daru, a to dle povahy Příspěvku (dále jen
,,Smlouva“), za jejíž zpracování je odpovědný administrující odbor.
3.4 Příspěvkem ve smyslu těchto Zásad jsou účelové finanční prostředky poskytnuté z Fondu a
dle své povahy mohou být buď dotací nebo darem, a to ve smyslu příslušných ustanovení
zákon obsahujících úpravu poskytování dotací a darů.
3.5 Prostředky Fondu se ukládají a sledují na samostatném bankovním účtu Ústeckého kraje.
Správu tohoto účtu zabezpečuje ekonomický odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje, který
zodpovídá za účtování a převody finančních prostředků do zdrojů Fondu a provádí převody
finančních prostředků příjemcům Příspěvků na základě pokynu k veřejnému výdaji.
3.6 O použití finančních prostředků z Fondu je rozhodováno v souladu se zákonem č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3.7 Zpracování podkladů pro rozhodnutí příslušného orgánu samosprávy o poskytnutí
Příspěvku zajišťuje administrující odbor. V návrhu usnesení vymezí, jestli je Příspěvek
dotací nebo darem.
3.8 Příspěvek je poskytován formou bezhotovostního převodu na bankovní účet příjemce
Příspěvku nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy.
3.9 Prostředky Fondu jsou používány na úhrady výdajů spojených s vedením zvláštního
bankovního účtu a realizaci transakcí z účtu Fondu.
Čl. 4
Podmínky pro poskytnutí Příspěvku
4.1 Žadatel o Příspěvek je povinen předložit písemnou žádost, mimo případů podpory
„mimořádných nebo významných událostí“ zmíněných v bodě 2.1 c) těchto Zásad.
4.2 Povinné náležitosti žádosti:
 údaje o žadateli (fyzická osoba – jméno a příjmení, datum narození a adresa bydliště
žadatele, je-li žadatel podnikatelem také IČO, bylo-li přiděleno, a bankovní spojení;
právnická osoba - název popř. obchodní firma, sídlo, IČO, bylo-li přiděleno, používané

2











účetní období, bankovní spojení, údaje o zastupující osobě a případně identifikační
údaje zřizovatele),
údaje o osobě odpovědné za zpracování žádosti (včetně kontaktu pro případ upřesnění
žádosti),
specifikace akce/činnosti (název projektu, účel, na který žadatel chce Příspěvek použít
a doba, v níž má být dosaženo účelu, přesné datum a místo konání akce/akcí,
odůvodnění žádosti - potřebnost projektu, výstupy projektu, v případě Příspěvku
na činnost uvést zaměření činnosti, působnost v kraji atd.),
přesná částka požadovaného Příspěvku, celkové náklady na akci/činnost (uvést, kolik
činí celkový rozpočet akce/na činnost a kolik procent z celkových plánovaných
uznatelných nákladů tvoří požadovaná částka,
plánovaný nákladový rozpočet, rozpis celkových nákladů dle položek (celková částka a
z toho hrazeno z Příspěvku), seznam dalších přispěvovatelů, sponzorů, vlastní zdroje
financování, plánované příjmy projektu,
informace o již dříve přijatých podporách poskytnutých Ústeckým krajem (název
akce/činnosti, datum, poskytnutá částka),
prohlášení o pravdivosti uvedených údajů v žádosti, o nečerpání a nepodání žádosti
o finanční prostředky na totožný projekt z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje,
o seznámení se s podmínkami poskytnutí Příspěvku,
seznam případných příloh žádosti,
den vyhotovení žádosti, identifikaci u osob zastupujících právnickou osobu s uvedením
právního důvodu zastoupení a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení
na základě plné moci i plnou moc.

 Povinné přílohy:
 čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu (de minimis)
a o přijatých podporách de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném
období,
 čestné prohlášení o bezdlužnosti, včetně prohlášení, že se žadatelem nebylo
zahájeno insolvenční řízení a že nebyla nařízena exekuce na jeho majetek,
 kopie smlouvy o vedení běžného bankovního účtu,
 kopie vyhotovení stanov (nestátní neziskové organizace, spolky aj.), a doklad o
volbě nebo jmenování statutárního zástupce,
 prohlášení právnické osoby k vlastnické struktuře zahrnující identifikaci
 osob s podílem v této právnické osobě,
 osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu,
 administrující odbor je oprávněn vyžádat další doplňující údaje či prohlášení k žádosti,
např. položkový rozpočet ke stavebním pracím.
4.3 Akce/činnost, na kterou je požadován Příspěvek, nesmí být podporována z finančních
zdrojů Ústeckého kraje a jeho přijetí nesmí být rovněž v rozporu s pravidly dalších forem
veřejné podpory předmětné akce/činnosti, která byla žadateli poskytnuta či závazně
přislíbena.
4.4 Žádosti jsou zasílány administrujícímu odboru na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje
v termínech stanovených správcem Fondu. Administrující odbor předkládá žádosti
k hodnocení pracovní skupině hejtmana, která je poradním orgánem hejtmana Ústeckého
kraje. Stanovisko k hodnoceným žádostem, včetně kompletního seznamu hodnocených
3

žádostí tak, aby rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí bylo přezkoumatelné, je následně
předkládáno radě kraje.
4.5 Maximální výše Příspěvku je u všech žadatelů 70% z celkových uznatelných nákladů
akce/činnosti, mimo případů podpory „mimořádných nebo významných událostí“
zmíněných v bodě 2.1 c) těchto Zásad. Procentuální podíl Příspěvku je stanoven jako
maximální a je závazným ukazatelem v rámci celkových uznatelných nákladů Projektu.
Orgán kraje rozhodující o poskytnutí Příspěvku je oprávněn rozhodnout, že Příspěvek bude
poskytnut do výše 100% celkových uznatelných nákladů akce. U investičních dotací je
horní hranice poskytnutého příspěvku 1 000 000 Kč, u neinvestičních dotací je horní
hranice poskytnutého příspěvku 500 000 Kč.
4.6 Maximální výše osobních nákladů je u všech žadatelů 40 % z celkových uznatelných
nákladů akce.
4.7 Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který byl uveden v žádosti, který není definován
jako neuznatelný a splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním Projektu ve schváleném
období realizace
- byl uhrazen v období realizace Projektu
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce Příspěvku na jeho
účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními
podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

jakékoliv provize
odměnu zpracovateli žádosti o Příspěvek
daň z přidané hodnoty nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její
odpočet
manka, škody
sankční poplatky, pokuty, úroky a penále, případně další sankční výdaje, ať už
jsou sjednané ve smlouvách nebo vznikající z jiných příčin
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy
pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
ztráty z devizových kurzů
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
výdaje nesouvisející s realizací projektu
finanční odměny účastníkům za umístění v soutěžích a akcích podobného
charakteru

4.8 Pokud nebude žádosti vyhověno, a to i částečně, sdělí administrující odbor bez zbytečného
odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo (částečně) vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.
4.9 Na poskytnutí Příspěvku není právní nárok.
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4.10 Je-li realizovaným projektem dosažen dle finančního vypořádání Příspěvku zisk
(příjmy převyšující výdaje (náklady) projektu) je taková skutečnost důvodem pro vrácení
poměrné části Příspěvku příjemcem. Částka, kterou je příjemce povinen vrátit, se stanoví
procentním podílem na zisku, přičemž tento podíl odpovídá výši závazného ukazatele
uvedeného ve Smlouvě, nejvýše však do výše poskytnutého Příspěvku.
Čl. 5
Smlouva
5.1 Na základě rozhodnutí příslušného orgánu kraje o poskytnutí Příspěvku z Fondu uzavře
Ústecký kraj s příjemcem příspěvku Smlouvu dle obecně závazných právních předpisů.
Smlouvu za Ústecký kraj podepisuje hejtman kraje nebo uvolněný zastupitel na základě
pověření Rady Ústeckého kraje.
5.2 Smlouva v případě poskytnutí dotace obsahuje (povinné náležitosti dle zákona č. 250/2000
Sb.):
 název, sídlo, IČO poskytovatele,
 jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště u fyzických osob (u podnikatelů
případně i IČO, bylo-li přiděleno), název, popř. obchodní firmu, sídlo a IČO u právnické
osoby,
 číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce Příspěvku,
 výši poskytovaného Příspěvku,
 podmínky, za kterých se Příspěvek poskytuje,
 účel, na který je Příspěvek určen,
 dobu, v níž má být stanového účelu dosaženo,
 způsob čerpání Příspěvku,
 podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit,
 způsob a termín finančního vypořádání (vyúčtování) Příspěvku
 lhůty a podmínky vrácení Příspěvku v případě neplnění smluvních podmínek včetně
výše sankcí,
 podmínky pro výpověď či zrušení Smlouvy,
 případně další podmínky související s účelem, na nějž byl Příspěvek poskytnut a které
je příjemce povinen dodržet,
 je-li příjemce Příspěvku právnická osoba, povinnosti příjemce v případě přeměny nebo
zrušení právnické osoby s likvidací,
 den podpisu Smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy.
 V případě poskytnutí daru bude smlouva uzavřena v souladu s ust. § 2055 a násl.
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5.3 O prodloužení lhůt, obsažených ve Smlouvě, rozhodne na základě odůvodněné žádosti
příjemce Příspěvku hejtman Ústeckého kraje. O svém rozhodnutí informuje příslušný orgán
kraje, který rozhodl o poskytnutí Příspěvku, na jeho nejbližším zasedání.
5.4 Ústecký kraj v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 7. 2015
zveřejní po dobu 3 let uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (nad 50 000
Kč) a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup, pokud nebude
postupováno podle následujícího odstavce.
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Smlouva, na základě které bude poskytnut Příspěvek vyšší než 50 000 Kč, či bude tato
hranice překročena uzavřeným dodatkem ke smlouvě, bude včetně všech jejích dodatků
zveřejněna 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.

Čl. 6
Povinnosti příjemce Příspěvku
6.1 Příjemce Příspěvku je povinen poskytnuté prostředky Fondu použít v souladu
s podmínkami uzavřené Smlouvy.
6.2 Příjemce Příspěvku se zavazuje uvádět na všech podkladech včetně originálů účetních
dokladů souvisejících s akcí nebo činností, že byl „Projekt podpořen Ústeckým krajem“.
Podklady a originály účetních dokladů hrazených z dotace budou označeny větou „Hrazeno
z dotace č. …“.
6.3 Příjemce Příspěvku je povinen zaslat „Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace/finanční
vypořádání dotace“ ve lhůtě stanovené ve Smlouvě.
6.4 Příjemce Příspěvku je povinen na základě žádosti poskytovatele doplnit ve stanovené lhůtě
náležitosti vyúčtování.
6.5 Příjemce Příspěvku je povinen zajistit publicitu akce/činnosti dle příslušného ustanovení
Smlouvy.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení.
7.1 Způsob použití účelových finančních prostředků Fondu podléhá kontrole orgánů Ústeckého
kraje. Každoročně je Zastupitelstvu Ústeckého kraje předkládána zpráva včetně přehledu o
čerpání prostředků z Fondu zpracovaná správcem Fondu. Tato zpráva je předkládána spolu
se zprávou o závěrečném účtu Ústeckého kraje za uplynulý kalendářní rok.
7.2 Výjimku z těchto Zásad schvaluje Rada nebo Zastupitelstvo Ústeckého kraje; výjimku
může schválit ten orgán, který je podle příslušných ustanovení zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oprávněn rozhodnout o poskytnutí
dotace/daru.
7.3 Tyto Zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č…. ze dne
11. 12. 2017, nabývají platnosti dnem jejich schválení a účinnosti dnem 12. 12. 2017.
Zásady ruší Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého kraje schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 030/3Z/2017 ze dne
20. 2. 2017.

V Ústí nad Labem, dne
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Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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Bod 12.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 048/9Z/2017

Smlouva o spolupráci a podmínkách úhrady finančního příspěvku při
vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou
mezi Ústeckým a Libereckým krajem
ÚK: číslo smlouvy
LK: číslo smlouvy

17/SML3568
OLP/3865/2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 24 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 159 a násl. zák.
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Ústecký kraj
zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
bankovní spojení: 882733379/0800
(dále jen jako „Ústecký kraj“)
a
Liberecký kraj
zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje
se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
IČO: 70891508
DIČ: CZ70891508
bankovní spojení:
(dále jen jako „Liberecký kraj“, nebo společně též jako „smluvní strany“)

PREAMBULE
1.

Ústecký kraj a Liberecký kraj zajišťují dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou
linkami, které jsou provozovány přes hranice Ústeckého a Libereckého kraje (dále jen
„mezikrajské linky“) a je jimi zajišťována dopravní obslužnost jak Ústeckého kraje, tak
Libereckého kraje, se vzájemným souhlasem krajů uděleným dle ust. § 3 odst. 2 zákona
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

2.

Jak Ústecký kraj, tak Liberecký kraj hradí dopravcům kompenzaci ztráty nebo úhradu
prokazatelné ztráty při zajišťování dopravní obslužnosti v příslušné délce spojů,
na jejichž provozu mají zájem, a to na základě smluv uzavřených s příslušnými dopravci.

3.

Ústecký kraj a Liberecký kraj mají oboustranný zájem na zachování poskytovaných
služeb na mezikrajských linkách.
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4.

S ohledem na komfort cestujících se jeví jako nevhodné, aby byl provoz
na mezikrajských linkách zajišťován různými dopravci s nutností přestupu či opětovného
odbavení cestujících a naopak je z hlediska komfortu cestujících vhodné, aby mezikrajské
linky byly zahrnuty současně do obou IDS – IDS DÚK a IDS IDOL.

5.

Ústecký kraj i Liberecký kraj mají zájem na rozvoji svých území přilehlých k hranicím
sousedního kraje při vědomí spádovosti obcí na území jednoho kraje do obcí na území
druhého kraje a naopak.

I.
Předmět a účel smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je dohoda o spolupráci a podmínkách úhrady finančního
příspěvku mezi Ústeckým krajem a Libereckým krajem při vzájemném zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.

2.

Pro dosažení účelu této smlouvy obě smluvní strany prohlašují, že akceptují krom
stávajících smluvních vztahů (platných v době uzavření této smlouvy) výsledky výběru
dopravců v příslušném kraji (uskutečněného např. v rámci zadávacího řízení,
nabídkového řízení či přímého zadání) na provozovatele veřejných služeb v přepravě
cestujících ve veřejné linkové dopravě, které souvisejí s naplňováním účelu této smlouvy,
tj. smluvních vztahů souvisejících s mezikrajskými linkami. Uvedené se týká zejména
výše ceny dopravního výkonu a pravidel pro výpočet a úhradu kompenzace (úhrada
objížďkových kilometrů, radiobusů atd.).

II.
Práva a povinnosti smluvních stran
1.

Ústecký kraj se zavazuje zajistit dopravní obslužnost Libereckého kraje v rozsahu částí
linek a spojů vymezených v Objednávce Libereckého kraje, které jsou vedeny po území
Libereckého kraje, tedy zejména uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě
cestujících ve veřejné linkové dopravě (dále jen „Ústecká smlouva“) s dopravcem
vybraným Ústeckým krajem (dále jen „Ústecký dopravce“), a dále kontrolovat a případně
vymáhat plnění takto uzavřené smlouvy o veřejných službách dopravcem.

2.

Objednávkou Libereckého kraje se rozumí písemný pokyn Libereckého kraje, kterým je
vymezen přehled linek a spojů, které se Liberecký kraj zavazuje v souladu s touto
smlouvou finančně podporovat. Objednávka Libereckého kraje pro období platnosti
příslušného jízdního řádu bude zaslána Ústeckému kraji 45 dní před zahájením platnosti
příslušného jízdního řádu. Ústecký kraj je povinen ve lhůtě do 10 dní od doručení
Objednávky potvrdit přijetí Objednávky Libereckého kraje, případně zaslat důvody
pro nemožnost její akceptace a projednat je s Libereckým krajem s cílem nalezení shody.

3.

Liberecký kraj se zavazuje zajistit dopravní obslužnost Ústeckého kraje v rozsahu částí
linek a spojů vymezených v Objednávce Ústeckého kraje, které jsou vedeny po území
Ústeckého kraje, tedy zejména uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě
cestujících ve veřejné linkové dopravě (dále jen „Liberecká smlouva“) s dopravcem
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vybraným Libereckým krajem (dále jen „Liberecký dopravce“), a dále kontrolovat
a případně vymáhat plnění takto uzavřené smlouvy o veřejných službách dopravcem.
4.

Objednávkou Ústeckého kraje se rozumí písemný pokyn Ústeckého kraje, kterým je
vymezen přehled linek a spojů, které se Ústecký kraj zavazuje v souladu s touto
smlouvou finančně podporovat. Objednávka Ústeckého kraje pro období platnosti
příslušného jízdního řádu bude zaslána Libereckému kraji 45 dní před zahájením platnosti
příslušného jízdního řádu. Liberecký kraj je povinen ve lhůtě do 10 dní od doručení
Objednávky potvrdit přijetí Objednávky Ústeckého kraje, případně zaslat důvody
pro nemožnost její akceptace a projednat je s Ústeckým krajem s cílem nalezení shody.

5.

Ústecký kraj a Liberecký kraj jsou povinni vzájemně si písemně odsouhlasit nejpozději
60 dní před termínem změny jízdních řádů konečnou podobu jízdních řádů mezikrajských
linek a spojů. Po vzájemném odsouhlasení oběma Kraji bude aktualizován přehled linek
a spojů, které budou oběma kraji v souladu s touto smlouvou vzájemně finančně
podporovány. V návaznosti na odsouhlasení konečné podoby jízdních řádů bude
v souladu s čl. II odst. 2 a 4 této smlouvy zaslána Objednávka Libereckého kraje
a Objednávka Ústeckého kraje.

6.

Ústecký kraj se zavazuje, že se bude za podmínek stanovených v čl. III této smlouvy
finančně podílet na úhradě kompenzace, kterou bude Liberecký kraj hradit Libereckému
dopravci za provozování veřejné linkové dopravy dle Liberecké smlouvy.

7.

Liberecký kraj se zavazuje, že se bude za podmínek stanovených v čl. III této smlouvy
a při splnění podmínek dle čl. II odst. 8 finančně podílet na úhradě kompenzace, kterou
bude Ústecký kraj hradit Ústeckému dopravci za provozování veřejné linkové dopravy
dle Ústecké smlouvy.

8.

Ústecký kraj se u Ústeckého dopravce zavazuje zajistit stanovení povinnosti zapojení
výkonů dle Objednávky Libereckého kraje v rozsahu územní platnosti IDOL do IDS
IDOL. Rozsah a způsob zapojení bude stanoven po vzájemné domluvě krajů pro
jednotlivé dopravce a linky, jedná se zejména o uznávání jízdních dokladů vydaných dle
Tarifu IDOL a zapojení dopravce do Centrálního dispečinku IDOL.

9.

Liberecký kraj se u Libereckého dopravce zavazuje zajistit stanovení povinnosti zapojení
výkonů dle Objednávky Ústeckého kraje v rozsahu dle územní platnosti DÚK do IDS
DÚK. Rozsah a způsob zapojení bude stanoven po vzájemné domluvě krajů pro
jednotlivé dopravce a linky, jedná se zejména o uznávání jízdních dokladů vydaných dle
Tarifu DÚK a zapojení dopravce do dispečinku Ústeckého kraje.

III.
Podmínky pro úhradu finančního příspěvku
1.

Liberecký kraj vypočítá ve vztahu ke každému kalendářnímu čtvrtletí příslušného roku
výši finančního příspěvku (dále jen „Finanční příspěvek Libereckému kraji“), kterým se
Ústecký kraj bude finančně podílet na kompenzaci, kterou hradí Liberecký kraj
Libereckému dopravci za provozování dopravy na části linek a spojů uvedených
v Objednávce Ústeckého kraje na území Ústeckého kraje.
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2.

Ústecký kraj vypočítá ve vztahu ke každému kalendářnímu čtvrtletí příslušného roku výši
finančního příspěvku (dále jen „Finanční příspěvek Ústeckému kraji“), kterým se
Liberecký kraj bude finančně podílet na kompenzaci, kterou hradí Ústecký kraj
Ústeckému dopravci za provozování dopravy na části linek a spojů uvedených
v Objednávce Libereckého kraje na území Libereckého kraje.

3.

Ústecký a Liberecký kraj se dohodli, že výše příspěvku je dána následujícím vzorcem:
K = ∑ ((Ci - Ti) x KMi)
kde
K

je příspěvek

Ci

je aktuální platná cena dopravního výkonu za 1 km na spoji, hrazená
na základě smlouvy o veřejných službách vybranému dopravci.

KMi

je skutečný počet kilometrů ujetých dopravcem na spoji na území příslušného
kraje za dohodnuté období

Ti

je výše tržeb bez DPH na 1 km připadající na kilometry ujeté spojem

i

je konkrétní spoj v rámci mezikrajské linky

4.

Zahájení finančního plnění spojeného s úhradou finančních příspěvků mezi Libereckým
krajem a Ústeckým krajem se předpokládá od 1. 1. 2018.

5.

Za účelem naplnění čl. III. odst. 2. této smlouvy Ústecký kraj předloží Libereckému kraji
požadavek na Finanční příspěvek Ústeckému kraji za příslušný měsíc, a to vždy
do 28. dne následujícího měsíce. Liberecký kraj nejpozději do 10 pracovních dnů
od doručení výpočtu informuje Ústecký kraj (kontaktní osoby ve věci vyúčtování
finančních příspěvků budou uvedeny v Objednávkách krajů), zda uvedený výpočet
akceptuje. Pokud nedojde Libereckým krajem k akceptaci uvedeného výpočtu, sdělí
důvody svého postupu Ústeckému kraji prostřednictvím kontaktní osoby. Jestliže
Ústecký kraj důvody pro změnu výpočtu akceptuje, zašle bezodkladně Libereckému kraji
opravený výpočet.

6.

Za účelem naplnění čl. III. odst. 1. této smlouvy platí výše uvedený odstavec analogicky
obráceně (tj. že Liberecký kraj bude předkládat Ústeckému kraji požadavek na Finanční
příspěvek Libereckému kraji za příslušný měsíc (kontaktní osoby ve věci vyúčtování
finančních příspěvků budou uvedeny v Objednávkách krajů).

7.

Smluvní strany se dohodly na tom, že si nebudou vzájemně hradit finanční příspěvky
uvedené v článku III. odst. 5 a 6 této smlouvy, ale že jedna smluvní strana uhradí druhé
smluvní straně pouze rozdíl mezi finančními příspěvky uvedenými v odst. 5 a 6 této
smlouvy následovně:
a) jestliže bude Finanční příspěvek Ústeckému kraji vyšší než Finanční příspěvek
Libereckému kraji, bude Liberecký kraj povinen uhradit Ústeckému kraji
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bezhotovostním převodem částku rovnající se rozdílu mezi Finančním příspěvkem
Ústeckému kraji a Finančním příspěvkem Libereckému kraji;
b) jestliže bude Finanční příspěvek Libereckému kraji vyšší než Finanční příspěvek
Ústeckému kraji, bude Ústecký kraj povinen uhradit Libereckému kraji
bezhotovostním převodem částku rovnající se rozdílu mezi Finančním příspěvkem
Libereckému kraji a Finančním příspěvkem Ústeckému kraji;
Jednotlivá platba dle písm. a) nebo b) tohoto odst. bude hrazena čtvrtletně s tím, že
smluvní strana, které má být za jednotlivé kalendářní čtvrtletí příslušného roku
hrazena Vyrovnávací platba ve smyslu odst. 7 tohoto článku, vystaví druhé smluvní
straně fakturu, na základě níž bude druhá smluvní strana povinna uhradit Vyrovnávací
platbu ve lhůtě 21 dnů od doručení příslušné faktury.
8.

Smluvní strany si poskytnou nezbytnou součinnost při řešení dopravních uzavírek
v přeshraničních oblastech. Náklady na uzavírky v přeshraničních oblastech budou
součástí vyúčtování finančních příspěvků.

9.

Ústecký kraj a Liberecký kraj se zavazují vzájemně se informovat o navrhovaných
a schvalovaných změnách ceny dopravního výkonu na linkách a spojích dle Objednávky
Ústeckého a Libereckého kraje, které mají dopad na finanční příspěvky dle této smlouvy
bezodkladně po jejich zjištění.

IV.
Ostatní ujednání
1.

Změnit obsah smlouvy lze dle ustanovení § 166 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů, jen písemnou dohodou smluvních stran; vypovědět
smlouvu lze jen písemnou formou a to s výpovědní dobou minimálně 3 měsíce, přičemž
výpovědní doba začne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi
druhé smluvní straně a uplyne nejdříve dne, kdy dojde Ministerstvem dopravy k
vyhlášení změn jízdních řádů.

2.

Smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu mohou vypovědět, a to z následujících důvodů:
a) jestliže kraj porušující smlouvu musel vědět v době uzavření smlouvy s přihlédnutím
k účelu smlouvy, že druhý kraj nebude mít zájem na plnění povinností při takovém
porušení smlouvy;
b) jestliže dojde k porušení čl. III. odst. 7 této smlouvy tím způsobem, že kraj, který je
povinen uhradit druhému kraji příslušnou částku tak neučiní a tato částka bude
po splatnosti déle než 2 měsíce.

3.

Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Taková
dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení
smlouvy včetně vzájemného vypořádání práv a povinností.

4.

Ústecký kraj a Liberecký kraj prohlašují, že v průběhu existence závazku vzniklého z této
smlouvy může docházet ke změnám rozsahu mezikrajské dopravy např. v souvislosti se
změnou přepravních potřeb v území (např. vznik či zánik školského zařízení, úprava
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směnného provozu zaměstnavatelů, vznik nebo zánik pracovních příležitostí, požadavku
na změnu jízdního řádu ze strany obcí, změna dopravního řešení na základě aktuálních
přepravních potřeb objednatele, z důvodů dopravních omezení, výluk, uzavírek
a objížděk, zánik některých dopravních spojení (např. dopravních tras železnice).
5.

Ústecký kraj a Liberecký kraj jsou povinny vzájemně se informovat o požadavcích obcí
a cestujících na změnu trasy a časové polohy mezikrajských linek a spojů, jakož
i o jakýchkoli dalších záměrech nebo uskutečněných právních jednáních, které mohou
mít vliv na plnění závazku vzniklého na základě této smlouvy.

6.

Ústecký kraj a Liberecký kraj berou na vědomí, že požadavky obcí a cestujících mohou
pro dopravce znamenat, že bude muset požádat příslušný dopravní úřad Kraje o vydání
nové licence nebo změnu stávající licence.

7.

Po vzájemném písemném odsouhlasení trasy a časových poloh mezikrajských linek
a spojů oběma kraji věcně a místně příslušný Dopravní úřad schválí dopravci příslušné
jízdní řády, a zašle jízdní řády v elektronické podobě na celostátní informační systém
o jízdních řádech (CIS JŘ).

8.

K projednání a odsouhlasení změn v časových polohách a trasách mezikrajských linek
a spojů po svém území jsou pověřeny věcně příslušné odbory dopravy obou krajů, pokud
příslušný kraj nerozhodne jinak.

9.

Ústecký kraj a Liberecký kraj jsou povinny vzájemně se informovat o změnách tarifů
na mezikrajských linkách, a to v termínu 6 týdnů před jejich účinností.

10. Závazek vzniklý z této smlouvy může zaniknout na základě dohody smluvních stran.

V.
Závěrečná ustanovení
1.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uveřejněna Libereckým krajem
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. Smlouva nabývá platnosti dnem
podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dne 01. 01. 2018.

2.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

3.

Změny této smlouvy lze provádět formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.

4.

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Ústecký
kraj a dvě vyhotovení obdrží Liberecký kraj.

5.

Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu
s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
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VI.
Doložky
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje na .... zasedání, konaném dne
………., usnesením č. …………….
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje na ... zasedání, konaném dne
………., usnesením č. …………….

V Ústí nad Labem dne

……………………………..............
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
Hejtman

V Liberci dne

…………………………………………
Liberecký kraj
Martin Půta
Hejtman
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bod 12.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 049/9Z/2017

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 53
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 130/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem v Dubí 3, Ruská 260, PSČ 417 03, IČ: 00080837
(dále jen organizace)
ze dne 3. října 2001, usnesení č. 18/17/2001 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 18/22/2001 ze dne 28. listopadu 2001 a usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 19/32/2002 ze dne 22. května 2002 (dodatek č. 1) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 11/34/2002 ze dne 3. července 2002 (dodatek č. 2) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 2/51/2002 ze dne 18. prosince 2002 (dodatek č. 3) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č.14/66/2003 ze dne 9. července. 2003 (dodatek č. 4) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č.16/96/2004 ze dne 19. května 2004 (dodatek č. 5) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č.20/101/2004 ze dne 7. července 2004 (dodatek č. 6) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č.16/104/2004 ze dne 22. září 2004 ( dodatek č.7 ) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 16/23R/2005 ze dne 7. prosince 2005 (dodatek č. 8) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 9/40R/2006 ze dne 17. května 2006 (dodatek č. 9) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 18/77R/2007 ze dne 14. března 2007 (dodatek č. 10) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 19/106R/2008 ze dne 12. března 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), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 045/4Z/2017 ze dne 24.4.2017 (dodatek č. 49), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 043/6Z/2017 ze dne 26.6.2017 (dodatek č. 50), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 038/7Z/2017 ze dne 11.9.2017 (dodatek č. 51) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 038/8Z/2017 ze dne 23.10.2017 (dodatek č. 52)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………………..... ze dne 11. 12. 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.
1133/10 Bílý Újezd
1133/11
Bílý Újezd
1133/12 Bílý Újezd
1133/23
Bílý Újezd
1135/3
Bílý Újezd
1139/2
Bílý Újezd
891
Račiněves
211/4
Štětí I
648/1
Štětí I
667/3
Štětí I
787/2
Štětí I
798/5
Štětí I
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
p.č./st.p.č.
k.ú.
_______________________
1144
Měcholupy u Žatce
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec

p.č./st.p.č.
k.ú.
____________________________
183/2
Milá
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
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p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
1013
Bílence
1060/4
Bílence
1060/8
Bílence
1060/9
Bílence
1060/10 Bílence
1067/1
Bílence
38/29
Vykmanov u Měděnce
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
p.č./st.p.č.
k.ú.
___________________
350/95
Hřensko
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
p.č./st.p.č.
k.ú.
_________________________
456/3
Kopec
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 11. 12. 2017

V Ústí nad Labem dne 11. 12. 2017

Jaroslav Komínek
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 005/24R/2017 ze dne 20.9.2017
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na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/xZ/2017 ze dne xx.xx.2017
vyhlašuje

Dotační program

„Sport 2018“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.

Název dotačního programu
„Sport 2018“

Zařazení dotačního programu do oblastí dle Zásad
Děti, mládež, tělovýchova, sport

Účel podpory
Zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podpora činnosti
jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží
Body podpory:
Projekt může být zaměřen maximálně na 2 body podpory zároveň

1. Sportovní akce dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního
významu v Ústeckém kraji.
2. Sportovní soustředění pro děti a mládež.
3. Reprezentace dětí a mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR
a zahraničí – účast na soutěžích (nezahrnuje náklady na pravidelnou přípravu).
4. Materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti
a mládež.
5. Sportovní činnost a aktivity handicapovaných.

Sledovaný záměr:
Zajištění spolufinancování rozvoje dlouhodobých sportovních aktivit v regionu.

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

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

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu Kraje na stanovený účel
3,5 mil. Kč (v případě schválení rozpočtu 2018) + 3,5 mil. Kč (v případě schválení
přebytku hospodaření z r. 2017)

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

Výše dotace, výše spoluúčasti příjemce
Minimální výše dotace 30.000,- Kč, maximální výše dotace 50.000,- Kč.
Spoluúčast žadatele nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu,
vynaložených v daném roce.

Okruh způsobilých žadatelů
Okruh možných žadatelů o dotaci je stanoven článkem IV. odst. 1 písmeno b) Zásad.
Právnické osoby s hlavní činností zaměřenou na sport a fyzické osoby zaměřené
na výkonnostní sportovní aktivity

Lhůta pro podání žádosti
od 12. ledna 2018 do 12. února 2018
(při podávání žádosti o dotaci je rozhodující datum razítka pošty, v případě
osobního doručení datum razítka podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje)
V rámci dotačního programu může žadatel podat maximálně 1 žádost.

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

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

telefon: 475 657 299

Kritéria pro hodnocení žádosti
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1. Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem
– v případě, že žádosti
a) Nesplňují podmínky uvedené v dotačním programu
b) Nesplňují uvedený účel, nespadají do bodů podpory dotačního
programu
c) Nejsou zaměřené na cílovou skupinu dětí a mládeže (s výjimkou
bodu podpory č. 5)
d) Neobsahují všechny požadované povinné přílohy
e) Žádost podaná organizací, která nemá hlavní činnost zaměřenou
na sport
budou z dalšího hodnocení vyřazeny hodnotící komisí
2. Připravenost a realizovatelnost projektu
3. Reálný a průhledný rozpočet nákladů a výnosů projektu
4. Doba existence žadatele, jeho tradice, stabilita, členská základna do
dovršení juniorského věku v dané disciplíně
5. Sportovní výsledky žadatele v předešlém roce

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

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
do 30. dubna 2018
Žadatelé budou o výsledcích dotačního řízení informování prostřednictvím webových
stránek Ústeckého kraje.
Následně budou úspěšní i neúspěšní žadatelé informováni prostřednictvím e-mailu.

Den zveřejnění dotačního programu
13. prosince 2017

Postup předkládání žádostí:
Žadatel nejprve vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových
stránkách Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz / Dotace a granty / Školství, mládež
a tělovýchova / Sport 2018). Dle instrukcí v žádosti tuto elektronicky odešle
a vytiskne, opatří razítkem a podpisem oprávněné osoby. Vytištěnou a podepsanou
žádost následně doručí s povinnými přílohami uvedenými v bodě „Povinné přílohy
k žádosti“, tohoto programu na Krajský úřad Ústeckého kraje. Na chybějící povinné
přílohy Krajský úřad žadatele neupozorňuje!
1. Písemnou žádost spolu se všemi přílohami je nutné sešít, aby nemohlo dojít ke
ztrátě přílohy (přílohy musí být očíslované a ve stanoveném pořadí).
2. Pro každý dotační program je nutné podat žádosti s přílohami zvlášť, nelze zaslat
v jedné obálce žádosti do více dotačních programů!
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Vytištěnou podobu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými
přílohami lze:
1. Zaslat poštou
2. Podat osobně na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje
v zalepené obálce označené plným názvem žadatele o dotaci (v případě fyzické osoby
jménem) a jeho sídlem (adresou) a poznámkou
NEOTVÍRAT - „SPORT 2018“
Plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou (sídlem)
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Podmínky pro poskytnutí Dotace
Dotaci nelze použít na úhradu:
1. finančních odměn pro účastníky akce
2. celoroční činnosti sportovních klubů.

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31. 12. 2018. Dotační program
je určen výhradně pro cílovou skupinu dětí a mládeže (mimo bod podpory č. 5)!
Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace. Návrh
smlouvy bude zaslán žadateli na uvedenou e-mailovou adresu a musí být přijat do 30
dnů od jeho obdržení. Přijetím se rozumí zaslání žadatelem podepsaného návrhu
smlouvy zpět na Krajský úřad dle pokynů uvedených v zaslaném e-mailu. V případě
nedodržení lhůty návrh zaniká, smlouva tak není uzavřena a poskytovatel nemůže
dotaci poskytnout.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Vzor smlouvy na poskytnutí dotace
dle přílohy tohoto programu

Vzor žádosti o Dotaci
dle přílohy tohoto programu
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Vzor finančního vypořádání
dle přílohy tohoto programu

Povinné přílohy k žádosti
Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou následující přílohy:
1. u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např.
výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další
doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací
listina), a to v kopii;
2. doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem
žadatele o Dotaci navenek (podepisování smluv), a to v kopii;
3. doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost), a to v kopii;
4. doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) k číslu účtu
uvedenému v žádosti o Dotaci, a to v kopii;
5. čestné prohlášení o skutečnosti, že:
● vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo,
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující,
● nebyla
● na

zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

jeho majetek nebyla nařízena exekuce,

a to v originále,
6.

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

7. čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu
a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel
žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále;
8. čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě
splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se
považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu
a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných
závazků, a to v originále;
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9. čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
rozpočtu Kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné
vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích
obdobích poskytnuty, a to v originále;
10. čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu
a nepůsobí jako prostředník, a to v originále
11. soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3
let za přispění Kraje s uvedením názvu Projektu, čísla smlouvy o poskytnutí
dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace, a to v originále včetně
informace o případných dalších žádostech tohoto projektu uplatněných
u poskytovatele v daném roce,
12. čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle zveřejněného
formuláře
13. Projekt dle čl. VII Zásad v originále
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bod 13.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 051/9Z/2017

JID:

/2018/KUUK

bod 13.1 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 jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Mgr. Bc. Petrem Šmídem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
(název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu č.j. …./SMT/2018 ,
uloženého na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

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

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …..
ze dne ……., poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem)
00096, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději
do ...................

2.

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

3.

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

4.

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

Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu .................................... (dále jen ,,projekt“), dle poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace
na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění
plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet předložený
příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za
neuznatelný náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
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4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
1. 1. 2018 do …… (účinnost uznatelných nákladů).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

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

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
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3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a
jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů
celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a
to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů
od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
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ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat v
souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o
jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a
touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
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b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.
f)

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

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
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smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita

1.

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

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

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

4. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání projektu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na –
pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí
(projektem),
b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání
akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu).
5.

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

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
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případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
4. Tato smlouva 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 uvedený v záhlaví smlouvy. Smlouva nabývá
platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
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
Mgr. Bc. Petr Šmíd,
náměstek hejtmana kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 077/16R/2017

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet

strana 8 / 8

bod 13.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 051/9Z/2017

bod 13.1 příloha 3

ŽÁDOST O DOTACI – FYZICKÁ OSOBA
SPORT 2018
ŽADATEL – ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV PROJEKTU:
BOD PODPORY DLE DOTAČNÍHO PROGRAMU:
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL:
IČO:
DIČ:
ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ FYZICKÉ OSOBY

KRAJ:
OKRES:
OBEC:
PSČ:
ULICE:
ČP/ČO:
BANKOVNÍ, DAŇOVÉ A VLASTNICKÉ ÚDAJE

PENĚŽNÍ ÚSTAV (BANKA):
PŘEDČÍSLÍ:
ČÍSLO ÚČTU:
KÓD BANKY:
PLÁTCE DPH:
ODPOČET DPH:

1

KONTAKTNÍ OSOBA

JMÉNO, PŘIJMENÍ, TITUL:
POZICE/FUNKCE:
TELEFONNÍ ČÍSLO:
E-MAIL:
KONTAKTNÍ ADRESA

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL:
ORGANIZACE/FIRMA:
KRAJ:
OKRES:
OBEC:
PSČ:
ULICE:
ČP/ČO:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU
Materiál (Kč)/popis:
Služby (Kč)/popis:
Cestovné (Kč)/popis:
Osobní náklady (Kč)/popis:
Věcné dary (Kč)/popis:
ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Vlastní zdroje žadatele (Kč):
Ostatní zdroje žadatele (Kč):

2

POŽADOVANÁ DOTACE:
PODÍL POŽADOVANÉ DOTACE NA CELKOVÝCH NÁKLADECH:
UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE A TERMÍNY PROJEKTU

ÚSPĚCHY ŽADATELE V PŘEDCHOZÍCH LETECH:

ÚČEL DOTACE:
CÍLOVÁ SKUPINA:
ÚZEMNÍ PŮSOBNOST:
TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU:
TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU:
TERMÍNY DÍLČÍCH AKCÍ PROJEKTU

Název akce 1:
Místo realizace akce 1:
Poznámka akce 1:
Jednodenní/vícedenní
Začátek-konec akce:

SEZNAM PŘÍLOH:

PROHLÁŠENÍ, POTVRZENÍ ÚDAJŮ A PODPIS:

ŽÁDOST VYPLNIL (JMÉNO A PŘÍJMENÍ):
PROHLÁŠENÍ
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního
programu Ústeckého kraje a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že
souhlasí se zveřejněním uvedených identifikačních údajů v žádosti a výše poskytnuté dotace

3

na webových stránkách internetového serveru Ústeckého kraje a se zařazením do databáze
poskytovatele.

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE:

DATUM, RAZÍTKO ORGANIZACE, PODPIS STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE

4
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ŽÁDOST O DOTACI – PRÁVNICKÁ OSOBA
SPORT 2018
ŽADATEL – ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV PROJEKTU:
BOD PODPORY DLE DOTAČNÍHO PROGRAMU:
STATUT OSOBY ŽADATELE:
NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY:
PRÁVNÍ FORMA:
IČO:
DIČ:
ADRESA SÍDLA PRÁVNICKÉ OSOBY

KRAJ:
OKRES:
OBEC:
PSČ:
ULICE:
ČP/ČO:
BANKOVNÍ, DAŇOVÉ A VLASTNICKÉ ÚDAJE

PENĚŽNÍ ÚSTAV (BANKA):
PŘEDČÍSLÍ:
ČÍSLO ÚČTU:
KÓD BANKY:
PLÁTCE DPH:

1

ODPOČET DPH:

IDENTIFIKACE OSOB S PODÍLEM V PRÁVNICKÉ OSOBĚ

ŽADATELE A VÝŠI TOHOTO PODÍLU:
IDENTIFIKACE po, V NICHŽ MÁ ŽADATEL PŘÍMÝ PODÍL A VÝŠI TOHOTO PODÍLU:

STATUTÁRNÍ ORGÁN – KONTAKTNÍ ÚDAJE

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL:
FUNKCE:
TELEFONNÍ ČÍSLO:
E-MAIL:
KONTAKTNÍ OSOBA

JMÉNO, PŘIJMENÍ, TITUL:
POZICE/FUNKCE:
TELEFONNÍ ČÍSLO:
E-MAIL:
KONTAKTNÍ ADRESA

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL:
ORGANIZACE/FIRMA:
KRAJ:
OKRES:
OBEC:
PSČ:
ULICE:
ČP/ČO:

2

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU
Materiál (Kč)/popis:
Služby (Kč)/popis:
Cestovné (Kč)/popis:
Osobní náklady (Kč)/popis:
Věcné dary (Kč)/popis:
ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Vlastní zdroje žadatele (Kč):
Ostatní zdroje žadatele (Kč):
POŽADOVANÁ DOTACE:
PODÍL POŽADOVANÉ DOTACE NA CELKOVÝCH NÁKLADECH:
UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE A TERMÍNY PROJEKTU

ÚSPĚCHY ŽADATELE V PŘEDCHOZÍCH LETECH:

ÚČEL DOTACE:
CÍLOVÁ SKUPINA:
DOBA EXISTENCE ŽADATELE (POČET ROKŮ):
ČLENSKÁ ZÁKLADNA JUNIORSKÉHO VĚKU V DANÉ SPORTOVNÍ DISCIPLÍNĚ:
ÚZEMNÍ PŮSOBNOST:
TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU:
TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU:
TERMÍNY DÍLČÍCH AKCÍ PROJEKTU

Název akce 1:

3

Místo realizace akce 1:
Poznámka akce 1:
Jednodenní/vícedenní
Začátek-konec akce:

SEZNAM PŘÍLOH:

PROHLÁŠENÍ, POTVRZENÍ ÚDAJŮ A PODPIS :

ŽÁDOST VYPLNIL (JMÉNO A PŘÍJMENÍ):
PROHLÁŠENÍ
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního
programu Ústeckého kraje a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že
souhlasí se zveřejněním uvedených identifikačních údajů v žádosti a výše poskytnuté dotace
na webových stránkách internetového serveru Ústeckého kraje a se zařazením do databáze
poskytovatele.

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE:

DATUM, RAZÍTKO ORGANIZACE, PODPIS STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE

4
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Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
„Sport 2018“
Název projektu:

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:

Příjemce dotace:

Výše celkových nákladů projektu (v Kč)

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

Závazný ukazatel (dle čl. II bod 7 smlouvy)

Popis postupu realizace projektu

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

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení:

Celkový přehled příjmu projektu
Zdroj příjmu (poskytovatel)

Částka

Celkem

0,00 Kč

Celkový přehled výdajů projektu
Uhrazeno
Číslo
dokladu

Datum
platby

Dodavatel
Účel platby

Částka v kč
plátci DPH uvádějí
částky bez DPH

Z toho dotace

Materiál
Materiál celkem
Služby

*

*

Služby celkem
Cestovné

*

Cestovné celkem
Osobní náklady
Osobní náklady celkem

*

Věcné dary
Věcné dary celkem

*

0,00 Kč

Celkem

0,00Kč

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

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

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

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

Celkem vráceno
Datum odesílání částky zpět na účet poskytovatele:

Datum:

Podpis:

Povinné přílohy: Povinnou přílohou je kopie účetního deníku

0,00 Kč

bod 13.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 052/9Z/2017
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VOLNÝ ČAS 2018
Ústecký kraj (dále také „Kraj“) na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………… ze dne
………… vyhlašuje dotační program Volný čas 2018.
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.
Zařazení dotačního programu do oblastí dle Zásad:
děti, mládež, volnočasové aktivity

Sledovaný záměr:
Zajištění spolufinancování rozvoje volnočasových aktivit dětí a mládeže v regionu.
Důvody podpory stanoveného účelu:
- Rozvoj dlouhodobé zájmové činnosti dětí a mládeže
- Zapojení neorganizovaných dětí do pravidelných volnočasových aktivit
- Reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže
Účel podpory:
Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volného času a zajištění
pravidelných a dlouhodobých volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Pravidelnou a dlouhodobou aktivitou se rozumí pravidelná celoroční činnost.
Podpora účelného trávení volného času dětí a mládeže v době hlavních letních prázdnin.
Jedná se výhradně o mimoškolní činnost dětí a mládeže z Ústeckého kraje.
Body podpory:
1. Vytvoření nabídky dlouhodobých pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež
2. Podpora činnosti již vzniklých pravidelných volnočasových aktivit dětí a mládeže
3. Krátkodobé výjezdy v rámci pravidelných volnočasových aktivit dětí a mládeže
4. Zajištění účelného trávení volného času v době hlavních letních prázdnin

Forma dotace:
Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací
projektu podle předložené žádosti.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Kraje na stanovený
účel:
2 mil. Kč
Informace o povaze dotace:
Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu nemají charakter veřejné podpory ve smyslu článku
107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o založení Evropského společenství)
Výše dotace, výše spoluúčasti příjemce:

1

Minimální výše dotace je 30.000,- Kč, maximální výše dotace 50.000,- Kč.
Spoluúčast žadatele nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu, vynaložených v daném
roce.

Okruh způsobilých žadatelů:
Žadatelem o dotaci v dotačním programu Volný čas 2018 může být pouze a) obec v územním obvodu
Kraje; b) právnická nebo fyzická osoba, působící na území Kraje, s výjimkou právnických osob,
zřizovaných Českou republikou nebo Krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci
projektu a nepůsobí jako prostředník – pracující s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit.

Lhůta pro podání žádosti:
Žádosti budou přijímány v době od 12. ledna 2018 do 12. února 2018 (při podávání žádosti
je rozhodující datum razítka pošty, v případě osobního doručení razítka podatelny Krajského úřadu
Ústeckého kraje).
V rámci dotačního programu může jeden žadatel podat maximálně 2 žádosti.

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

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

telefon: 475 657 951

Kritéria pro hodnocení žádosti:
1. Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem (ano x ne) – v případě, že žádost
nesplňuje podmínky uvedené v dotačním programu (neobsahuje všechny povinné přílohy,
nesplňuje uvedený účel, nespadá do bodů podpory dotačního programu, není zaměřena na
cílovou skupinu výhradně dětí a mládeže nebo je zaměřena na výkonnostní sportovní aktivity)
bude z dalšího hodnocení hodnotícím výborem vyřazena
2. Cílová skupina (šíře cílové skupiny – kvalitativní, kvantitativní)
3. Připravenost a realizovatelnost projektu (cíle projektu, popis výchozího stavu, navrhovaný
postup realizace – jednotlivé kroky, formy a metody, konkrétní popis činností, časový plán
postupu realizace v jednotlivých etapách)
4. Reálný a průhledný rozpočet projektu
5. Stabilita a zaměření žadatele, tradice v pořádání volnočasových akcí, aktivit v oblasti dětí a
mládeže

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
do 30. dubna 2018
Žadatelé budou o výsledcích dotačního řízení informování prostřednictvím webových stránek
Ústeckého kraje.
Následně budou úspěšní i neúspěšní žadatelé informováni prostřednictvím e-mailu.
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Postup předkládání žádostí:
Žadatel nejprve vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových stránkách
Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz / Dotace a granty / Školství, mládež a tělovýchova / Volný čas
2018). Dle instrukcí v žádosti tuto elektronicky odešle a vytiskne, opatří razítkem a podpisem
oprávněné osoby. Vytištěnou a podepsanou žádost následně doručí s povinnými přílohami
uvedenými v bodě „Povinné přílohy k žádosti“, tohoto programu na Krajský úřad Ústeckého kraje. Na
chybějící povinné přílohy Krajský úřad žadatele neupozorňuje!
1. Písemnou žádost spolu se všemi přílohami je nutné sešít, aby nemohlo dojít ke ztrátě přílohy
(přílohy musí být očíslované a ve stanoveném pořadí).
2. V případě, že jeden právní subjekt podává více žádostí, vloží všechny své písemné žádosti do jedné
obálky a přiloží pouze jedno paré povinných příloh. V průvodním dopise pak uvede seznam všech
přiložených žádostí a potvrdí, že povinné přílohy jsou platné pro všechny tyto žádosti.
3. Pro každý dotační program je nutné podat žádosti s přílohami zvlášť, nelze zaslat v jedné obálce
žádosti do více dotačních programů!
Vytištěnou podobu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými přílohami lze:
1. Zaslat poštou
2. Podat osobně na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje
v zalepené obálce označené plným názvem žadatele o dotaci (v případě fyzické osoby jménem) a jeho
sídlem (adresou) a poznámkou NEOTVÍRAT – „VOLNÝ ČAS 2018“
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Podmínky pro poskytnutí dotace:
Dotaci nelze použít na úhradu finančních odměn pro účastníky akce.
Dotační program není určen:
1. Na sociální služby
2. Na provoz sdružení
3. Na projekty zaměřené na výkonnostní sport
Na dotaci není právní nárok.
Dotace může být poskytnuta jen účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů
přímo souvisejících s realizací projektu.
Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy
Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31. 12. 2018.
Dotační program je určen výhradně pro cílovou skupinu dětí a mládeže!
Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace. Návrh smlouvy bude
zaslán žadateli na uvedenou e-mailovou adresu a musí být přijat do 30 dnů od jeho obdržení. Přijetím
se rozumí zaslání žadatelem podepsaného návrhu smlouvy zpět na Krajský úřad dle pokynů
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uvedených v zaslaném e-mailu. V případě nedodržení lhůty návrh zaniká, smlouva tak není uzavřena
a poskytovatel nemůže dotaci poskytnout.

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace: dle přílohy tohoto programu
Vzor žádosti o dotaci: dle přílohy tohoto programu
Vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace: dle přílohy tohoto programu
Den zveřejnění Programu:
15. 12. 2017
Povinné přílohy k žádosti:
Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou následující přílohy:

a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis
z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např.
společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii;

b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o Dotaci navenek
(podepisování smluv), a to v kopii;

c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii;

d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
e) čestné prohlášení o skutečnosti, že:
● vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,
● nebyla 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 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;
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h) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu
životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále;
i) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Kraje, tzn.
např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli
finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále;

j) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a nepůsobí
jako prostředník, a to v originále

k) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za přispění
Kraje s uvedením názvu Projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše
poskytnuté Dotace, včetně informace o případných dalších žádostech týkajících se tohoto
Projektu podaných Poskytovateli v daném kalendářním roce, a to v originále

l) čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle zveřejněného formuláře
m) Projekt dle čl. VII Zásad v originále
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bod 13.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 052/9Z/2017

JID:

/2018/KUUK

bod 13.2 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 jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Mgr. Bc. Petrem Šmídem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
(název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu č.j. …./SMT/2018 ,
uloženého na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

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

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …..
ze dne ……., poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem)
00096, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději
do ...................

2.

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

3.

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

4.

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

Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu .................................... (dále jen ,,projekt“), dle poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace
na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění
plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet předložený
příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za
neuznatelný náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
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4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
1. 1. 2018 do …… (účinnost uznatelných nákladů).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

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

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
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3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a
jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů
celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a
to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů
od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
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ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a
dodržovat v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní
předpisy.
14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o
jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a
touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
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a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.
f)

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

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů “sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
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2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita

1.

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

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

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

4. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání projektu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na –
pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí
(projektem),
b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání
akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu).
5.

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

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
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2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
4. 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 uvedený v záhlaví smlouvy. Smlouva nabývá
platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
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

Mgr. Bc. Petr Šmíd,
náměstek hejtmana kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 077/16R/2017

Přílohy:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet
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bod 13.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 052/9Z/2017

Žádost o účelovou neinvestiční dotaci v rámci dotačního programu
"Volný čas 2018"
Žadatel

bod 13.2 příloha 3

Název žadatele:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
Název peněžního ústavu:
Číslo účtu:
Plátce DPH:
Zřizovatel (vyplňují pouze PO):
Adresa zřizovatele (vyplňují
pouze PO):
Číslo účtu zřizovatele (vyplňují
pouze PO):

okres:
obec:

ulice:
č.p./č.or.

PSČ:
DIČ:
Kód banky:

ano

ne

Kód banky:

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

Popis cílové skupiny projektu:

Statutární orgán žadatele
Jméno:
Funkce:
Telefon:

Příjmení:

Titul:*

Email:

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

Titul:*

Titul:*
Č.p./Č.o.:
PSČ:

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

od:

Volný čas 2018

do:
do:

Žádost o účelovou neinvestiční dotaci v rámci dotačního programu
"Volný čas 2018"
Odůvodnění žádosti:

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

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

Kč,Kč,Kč,%

NEINVESTIČNÍ
Kč,Kč,Kč,Kč,Kč,-

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

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

Seznam příloh:

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

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

Volný čas 2018

bod 13.2 priloha 4.pdf k usnesení č. 052/9Z/2017

bod 13.2 příloha 4

Závěrečná zpráva a finanční vyúčtování dotace „Volný čas 2018“
Příjemce dotace:
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:
Název projektu:
Výše celkových nákladů projektu (dle rozpočtu ve smlouvě)

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

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

%
Popis postupu realizace projektu vč. dodržování časového harmonogramu
Výstupy projektu (počet účastníků projektu a jejich věkové skupiny):
Přínos projektu pro cílové skupiny:
Celkové hodnocení :

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

Částka

Celkem

0,00 Kč

Celkový přehled výdajů projektu
Uhrazeno
Číslo
dokladu

Datum
platby

Dodavatel
Účel platby

Částka v kč
plátci DPH uvádějí
částky bez DPH

Z toho dotace

Materiál
*
Celkem materiál
Služby
*
Služby celkem
Cestovné

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

*
Cestovné celkem
Osobní náklady
*
Osobní náklady celkem
Věcné dary
*
Věcné dary celkem
0,00 Kč

Celkem

0,00Kč

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

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

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
%

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

Celkem vráceno
Datum odesílání částky zpět na účet poskytovatele:

Datum :

0,00 Kč

Podpis :

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

bod 13.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 053/9Z/2017

bod 13.3 příloha 1

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

Dotační program

„Prevence rizikového chování
v Ústeckém kraji v roce 2018“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.

Zařazení dotačního programu do oblastí dle Zásad:
děti, mládež, aktivity prevence sociálně nežádoucích jevů, vzdělávání

Důvody podpory stanoveného účelu:
● Začlenění programů prevence rizikového chování do výuky
● Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování

Účel podpory:
Zajištění spolufinancování aktivit v oblasti prevence rizikového chování pro rok 2018 pro
školy a školská zařízení. Konkrétní účely, na které mohou být peněžní prostředky
z programu poskytnuty, jsou tyto:
Body podpory:
1. Začlenění programů specifické primární prevence do výuky
- středně a dlouhodobá práce s kolektivem, skupinou, navazující aktivity, dlouhodobé programy
specifické primární prevence – nikoliv jednorázová akce!

2. Podpora vzniku a vzdělávání preventivních týmů škol
– výjezd preventivního týmu (3-4 pedagogové z jedné školy), 2 noci, max. 250,- Kč/den/osoba
(ubytování, strava) – pouze na program akreditovaný MŠMT

3. Vzdělávání celých pedagogických sborů v oblasti specifické primární prevence
– lektorné (bez výjezdu) na vzdělávací akce celého pedagogického sboru školy výhradně v oblasti
specifické primární prevence

4. Adaptační kurzy pro žáky, studenty
- výhradně charakteru a náplně specifické primární prevence – kromě seznamovacích aktivit musí být
část výjezdu zaměřena na některé z aktuálních témat specifické primární prevence (agrese, násilí,
vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, závislostní
chování, užívání návykových látek, netolismus, gambling, záškoláctví, šikana, kyberšikana, bezpečné
klima ve škole, prevence poruch příjmu potravy, sexuální rizikové chování)
- hrazeno ubytování, strava a cestovné na max. 2 noci (max. 20 000,- Kč na školu) + hrazeno lektorné
a preventivní aktivity při výjezdu
Materiál pro využití volného času na kurzu a volnočasová náplň kurzu je neuznatelným nákladem!
Při přijetí žádosti na Krajský úřad se předpokládá, že žadatel má s lektory, organizacemi (popř.
zařízeními) alespoň nezávazně předjednané termíny akcí.

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

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu
Kraje na stanovený účel:
500 tis. Kč

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

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

Okruh způsobilých žadatelů:
Školy a školská zařízení v Ústeckém kraji zřizované obcemi a jiným zřizovatelem, než je
Ústecký kraj.

Lhůta pro podání žádosti:

od 15. ledna 2018 do 15. února 2018
(rozhodující je datum razítka pošty nebo podatelny KÚ ÚK)
Maximální počet žádostí na jednoho žadatele jsou 2.

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

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

telefon : 475 657 951

Kritéria pro hodnocení žádosti:

1. Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem (ano x ne) – v případě, že

žádost nesplňuje podmínky uvedené v dotačním programu (neobsahuje povinnou
přílohu, nesplňuje uvedený účel, nespadá do bodů podpory dotačního programu,
není zaměřena výhradně na specifickou primární prevenci - je zaměřena na
volnočasové a sportovní aktivity) bude z dalšího hodnocení hodnotící komisí
vyřazena
2. Připravenost a realizovatelnost projektu (popis výchozího stavu, reálných cílů
projektu, postup realizace – jednotlivé kroky, konkrétní formy a metody práce,
uvedení konkrétních činností, konkrétních lektorů působících v projektu, konkrétních
termínů)
3. Reálný a průhledný rozpočet nákladů projektu (uvedení požadované výše dotace,
celkových nákladů projektu; rozdělení výdajů do požadovaných položek, konkrétní
vymezení výdajů v jednotlivých položkách projektu)
4. Včasné doručení závěrečné zprávy v předešlém roce (byl-li v něm žadateli podpořen
projekt)
V případě rovnosti bodů rozhodují body za jednotlivá kritéria tak, jak jsou uvedená za
sebou.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

do 30. dubna 2018
Den zveřejnění programu:

15. prosince 2017

Postup předkládání žádostí:
Žadatelé podají svoje žádosti o dotaci na předepsaném formuláři (viz. příloha) v jednom
vyhotovení a sešité. Žádost nesmí být vyplněna rukou. V případě, že jeden právní subjekt
podává více žádostí, vloží všechny své písemné žádosti do jedné obálky a přiloží pouze jedno
paré povinné přílohy. V průvodním dopise pak uvede seznam přiložených žádostí a potvrdí,
že povinná příloha je platná pro všechny tyto žádosti.
Písemnou formu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s podepsanou přílohou lze
zaslat poštou nebo podat osobně na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje v zalepené
obálce označené:
1) NEOTVÍRAT - „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2018“
2) Plným názvem žadatele o dotaci a jeho adresou (sídlem)

Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Zároveň pošle žadatel vyplněnou žádost e-mailem na adresu:
vaverkova.p@kr-ustecky.cz
Žádosti se nevracejí.

Podmínky pro poskytnutí dotace:
Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací projektu, vzniklých v době od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2018.
Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití rozpočtových prostředků v souladu s účely,
pro které byly poskytnuty, a za jejich řádné a oddělené sledování v podvojném účetnictví
v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění.
Finanční prostředky dotace lze použít do 31. 12. 2018 a nelze je převádět do roku
následujícího. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace musí být zaslána odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje nejpozději do 13. 1. 2019
na formuláři, který bude zveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz.
Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace. Návrh
smlouvy bude zaslán žadateli na uvedenou e-mailovou adresu a musí být přijat do 30
dnů od jeho obdržení. Přijetím se rozumí zaslání žadatelem podepsaného návrhu
smlouvy zpět na Krajský úřad dle pokynů uvedených v zaslaném e-mailu. V případě
nedodržení lhůty návrh zaniká, smlouva tak není uzavřena a poskytovatel nemůže
dotaci poskytnout.

Vzor smlouvy na poskytnutí Dotace: dle přílohy tohoto programu
Vzor žádosti o Dotaci: dle přílohy tohoto programu
Vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace: dle přílohy tohoto
programu

Povinné přílohy k žádosti:
Nedílnou součástí žádosti o dotaci je následující příloha:
1. Minimální preventivní program žadatele
Na chybějící povinnou přílohu Krajský úřad žadatele neupozorňuje!

bod 13.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 053/9Z/2017

JID:

/2018/KUUK

bod 13.3 příloha 2

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

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE V RÁMCI
DOTAČNÍHO PROGRAMU
„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2018“
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:
Mgr. Bc. Petrem Šmídem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
(název):
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
(dále jen ,,příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE V RÁMCI
DOTAČNÍHO PROGRAMU
„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2018“
(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.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. ….. ze dne …….,
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč
(slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně příjemci
v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím
bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ (účelovým znakem)
00092, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do
31. 12. 2018.

2.

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

3.

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

4.

Poskytnutá dotace nenaplňuje znaky nemá charakter veřejné podpory ve smyslu
článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu .................................... (dále jen ,,projekt“), dle poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace
na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění
plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet předložený
příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za
neuznatelný náklad označují následující náklady:
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………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2018. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
1. 1. 2018 do 31. 12. 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).

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet zřizovatele
příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 100 %. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
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Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a
jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů
celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6.

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a
to do 13. 1. 2019. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit
závěrečné finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín
předložení závěrečné zprávy nebo vypořádání poskytnuté dotace na žádost
příjemce dotace postupem dle Zásad prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

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 školství, mládeže
a tělovýchovy 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.
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 %.
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b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.
f)

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

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
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smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita

1.

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

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

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

4.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to
nejméně po dobu trvání projektu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na –
pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí
(projektem),
b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání
akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu).

5.

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

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
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případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého
kraje usnesením č. ………… ze dne …………….
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj

Příjemce

Mgr. Bc. Petr Šmíd,
náměstek hejtmana kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 077/16R/2017

Přílohy:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet
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bod 13.3 priloha 3.pdf k usnesení č. 053/9Z/2017

bod 13.3 příloha 3

ŽÁDOST
o poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu:

„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2018“
A. ÚDAJE O ŽADATELI A ZŘIZOVATELI
1. Žadatel
Název organizace dle zřizovací listiny:

IČO:
Adresa žadatele - shodná se zřizovací listinou:
Ulice:
č.p.:
Obec:
PSČ:
Okres:
Bankovní spojení
Název banky žadatele:
Číslo účtu žadatele
Kód banky:
Statutární zástupce žadatele:
Jméno, příjmení a titul:
Právní důvod zastoupení (funkce):
Telefon:
E-mail:
Školní metodik prevence:
Jméno, příjmení a titul:
Telefon:
E-mail:
Osoba odpovědná za projekt (vyplňuje se v případě, že za projekt nezodpovídá ŠMP):
Jméno, příjmení a titul:
Telefon:
E-mail:

2. Zřizovatel
Název zřizovatele:
Číslo účtu zřizovatele:
(účet pro příjem dotací)

IČO zřizovatele:
Kód banky
zřizovatele:

/0710

B. PROJEKT
1. Název projektu (krátký a stručný, max. 30 znaků):

1

2. Účel, na který chce žadatel dotaci použít (max. 60 znaků):
Název bodu podpory, do kterého projekt spadá

3. Termíny projektu (doba, v níž má být dosaženo účelu):
Termín zahájení realizace projektu:
Termín ukončení realizace projektu:

31. 12. 2018

4. Obsah projektu
a) Popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší
b) Odůvodnění žádosti (zdůvodnění potřebnosti projektu)
c) Cíle projektu
d) Cílová skupina (konkrétně definovat a kvantifikovat)
e) Konkrétní metody a formy práce, jakým způsobem bude projekt realizován
f) Rámcový časový harmonogram projektu
g) Způsob hodnocení efektivity
h) Místo konání

5. Další náležitosti žádosti
a) Osoby s podílem v právnické osobě žadatele
b) Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu
c) Přijaté podpory de minimis
d) Přílohy k žádosti

2

C. FINANCOVÁNÍ
Požadovaná výše dotace
Spoluúčast a jiné zdroje financování
Celkové plánované náklady na projekt

Kč
Kč
Kč

Podrobný nákladový rozpočet projektu
Druh nákladu

Požadovaná
výše dotace

Vlastní zdroje

Celkové plánované
uznatelné náklady

Ostatní neinvestiční výdaje ( ONIV )
1. Materiál
Částka určená na nákup materiálu
Konkrétní vymezení
nakupovaného materiálu

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč

Kč

Kč

2. Cestovné
Částka určená na cestovné
Konkrétní vymezení cestovného

Č Á S T K A

3. Služby
- ubytování
- stravování
- jiné
- pronájem
- lektorné, školení (fakturačně)

- vstupné
- doprava (fakturačně)
Konkrétní vymezení služeb

Celkem ONIV:

Ostatní platby za provedenou práci ( OPPP )
1. Dohody o provedení práce

Kč

Kč

Kč

nebo pracovní činnosti včetně
odvodů na sociální a zdravotní
pojištění

Konkrétní vymezení dohod o
provedení práce nebo pracovní
činnosti

Celkem OPPP:

(vykonávaná funkce v projektu, počet odpracovaných
hodin, mzdové náklady/1hod.)

Kč

3

Kč

Kč

Kč

Celkem (ONIV + OPPP):
D. PROHLÁŠENÍ

Kč

Svým podpisem prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé.

V ……………………….dne……………………

……………………………………………………..
podpis statutárního zástupce žadatele

4

Kč
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Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace „Prevence rizikového
chování v Ústeckém kraji v roce 2018“
Název projektu:

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:

Příjemce dotace:

Výše celkových nákladů projektu (v Kč)

Výše přidělené dotace dle ( v Kč)

Závazný ukazatel ( %)

Popis postupu realizace projektu vč. dodržování časového harmonogramu
Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu (popis cílové skupiny):
Přínos projektu pro cílové skupiny:
Celkové zhodnocení :

Celkový přehled příjmů projektu
Zdroj příjmu (poskytovatel)

Částka

Celkem

0,00 Kč

Celkový přehled výdajů projektu
Uhrazeno
Číslo
dokladu

Datum
platby

Dodavatel

Účel platby

ONIV

Částka v kč
plátci DPH
uvádějí částky bez
DPH

Z toho dotace

OPPP

0,00 Kč

Celkem

0,00Kč

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

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
%

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

Celkem vráceno
Datum odesílání částky zpět na účet poskytovatele:

Datum :

Podpis statutárního zástupce:

Povinné přílohy
1. Výpis z účetnictví, vedeného pod samostatným ÚZ

0,00 Kč

bod 13.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 054/9Z/2017

bod 13.4 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:
Mgr. Bc. Petrem Šmídem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
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/obchodní firma/):
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ :
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce
tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byla usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 36/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 schválena realizace projektu s názvem „Koncepce
financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období
2017 – 2020“ (dále jen „koncepce“).
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 uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem)
………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do ...................

2.

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

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu „Koncepce financování sportů s širokou
mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020“ (dále jen
“projekt“).

4.

Dotace je slučitelnou podporou 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 včetně harmonogramu příjmů a plateb předložených
příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ……….. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
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5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době
od ……….. do …………. (účinnost uznatelných nákladů).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

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

6. Dotace bude poskytnuta
-

jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy uvedený v čl. I. této smlouvy
do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 100%. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
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 nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
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3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého
projektu.
4. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
5. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen.
Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření
této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

6. 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.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
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9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.

10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
12. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 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 %.
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c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %.
f)

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

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve
výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží,
poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde 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.

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

4. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání projektu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro
zástupce poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi hosty
akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu).
5.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání
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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. 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: ……@.......
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne ……………...

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Bc. Petr Šmíd
náměstek hejtmana kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 077/16R/2017

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
Příloha č. 2 - Plánovaný nákladový rozpočet
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bod 13.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 055/9Z/2017

bod 13.5 příloha 1

Koncepce podpory sportu
a pohybových aktivit občanů
Ústeckého kraje
na období 2018 až 2028

1

Program podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého
kraje (dále jen ÚK) je střednědobý dokument konkretizující cíle, opatření,
možnosti podpory a dostupné finanční zdroje, které v komplexu umožní vyšší
využití potenciálu sportu a s ním spojených aktivit ve prospěch ÚK a kvality
života jeho občanů. Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit vychází
ze strategických programů rozvoje ÚK a státní koncepce ČR v oblasti sportu.

2

Obsah:
1.

ÚVOD

1.1. Význam sportu, pohybových aktivit a zdravého životního stylu pro společnost a obyvatele
ÚK
1.2. Legislativa, státní koncepce podpory sportu v ČR a doporučení EU
1.3. Návaznost koncepce Stát – Kraj – Města a Obce ÚK
1.4. Strategie rozvoje sportu a pohybových aktivit ÚK 2018 – 2028, Akční plán, Flexní plán
1.5. Sociální funkce sportu a ekonomický význam pro ÚK
1.6. Demografická a sociologická specifika ÚK, která může podpora pohybových aktivit
ovlivnit
2.

SPORT V ÚK

2.1. Organizovaný a neorganizovaný sport, lidské zdroje ÚK, registr sportovců ÚK
2.2. Sportovní infrastruktura ÚK, registr sportovních zařízení ÚK
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3.
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3.2. Příprava a rozvoj sportovních talentů a reprezentantů ÚK v návaznosti na podporu v ČR
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4.3. Výkonnostní sport
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4.5. Ocenění nejúspěšnějších sportovců, trenérů a funkcionářů v ÚK
4.6. Kvantifikace finančních prostředků
5.

PRIORITY

3

1. ÚVOD
1.1. Význam sportu, pohybových aktivit a zdravého životního stylu pro společnost a
obyvatele ÚK
Sport a pohybové aktivity občanů jsou velmi významnou součástí života společnosti
s významně pozitivním dopadem do mnoha jeho oblastí. Obecně sport a pohybové aktivity jsou
vnímány jako nejrozšířenější zájmová a volnočasová aktivita občanů všech věkových skupin
s výrazným vlivem na zdravotní stav populace a životní styl populace, regeneraci pracovní síly
apod. Vedle všeobecně přijímané a akceptované zdravotní funkce sportu je nenahraditelná jeho
úloha pro harmonický rozvoj osobnosti, sociálního vědomí a formování hodnotového systému,
zvláště u dospívající mládeže. Sport pomáhá občanům se sníženými schopnostmi, usnadňuje
jim vyrovnání se s handicapem a usnadňuje jejich zařazení do většinové společnosti. Významná
role sportu je i v oblasti výchovy, vzdělávání, sociální integrace a v prevenci negativních
společenských jevů. Sport zviditelňuje a vytváří pozitivní image kraje.
Aktuálním problémem sportovního prostředí nejen v ÚK je absence společenské a politické
podpory, která v důsledku znamená odchod dobrovolných trenérů a funkcionářů a tím i úbytek
sportujících, zejména mládeže. Výsledkem tohoto trendu je velmi razantní pokles pravidelně
sportující členské základny. V ÚK je dle prokazatelných dat zdravotní stav obyvatel dlouhodobě
poznamenán dopadem průmyslové činnosti, těžebního průmyslu a zhoršenou kvalitou životního
prostředí (viz zdroj ČHMÚ, ČSÚ, ČIŽP). Z výše uvedených důvodů se jeví koncepční přístup ke
sportu na území ÚK jako nanejvýš žádoucí.
1.2. Legislativa, státní koncepce podpory sportu v ČR a doporučení EU
Základním legislativním dokumentem v oblasti sportu je zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře sportu“). Z těchto
novelizujících předpisů je pak třeba za nejvýznamnější považovat zákon č. 230/2016 Sb.,
kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, který nabyl účinnosti dne 1.1.2017.
Dle ustanovení § 1a) zákona o podpoře sportu jsou základními prioritami podpora sportu
dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentantů České republiky. Hlavní
koordinační roli přisuzuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“),
které vypracovává návrh plánu státní politiky ve sportu a tento předkládá vládě ke schválení.
MŠMT koordinuje realizaci plánu, zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu,
kontroluje použití této podpory, vytváří podmínky pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro
rozvoj sportu pro všechny, pro sport zdravotně postižených občanů a pro sportovní
reprezentanty České republiky a jejich účast na sportovních akcích v České republice a
zahraničí atd.
Ustanovení § 5 zákona o podpoře sportu definuje úkoly krajů, které ve své samostatné
působnosti vytvářejí podmínky pro sport. Zejména kraje zabezpečují rozvoj sportu pro všechny
a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, zajišťují výstavbu,
rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a zabezpečují finanční
podporu sportu ze svého rozpočtu. Kraje mají ze zákona i povinnost zpracovávat plán rozvoje
sportu na území kraje a zajišťovat jeho provádění.
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Ustanovení § 6 zákona o podpoře sportu definuje úkoly měst a obcí, které ve své
samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zabezpečují rozvoj sportu pro všechny,
zejména pro mládež, zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených
občanů, zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů. Dále obce a města kontrolují účelné využívání
svých sportovních zařízení, zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Obec stejně jako kraj zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v
obci a zajišťuje jeho provádění.
Aktuálně je platný i vládou schválený materiál „Koncepce podpory sportu 2016-2025 –
SPORT 2025“, který předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority,
strategické cíle i podmínky naplnění v období let 2016 – 2025 a navazuje na předchozí
strategické dokumenty MŠMT v oblasti sportu.
SPORT 2025 u krajů, mimo jiné, říká: Krajské samosprávy by měly zpracovávat vlastní
krajské koncepce podpory sportu, které by zohledňovaly jejich významnou úlohu při finanční
podpoře sportu zejména klubů, regionálních tréninkových akademií, sportovišť či sportovních
událostí regionálního významu, sloužící k propagaci regionu. Kraje zpravidla nevlastní
sportovní infrastrukturu a jejich dotace do sportu jsou asi třetinové, než je obvyklý průměr EU.
SPORT 2025 u měst a obcí, mimo jiné, říká: Pro financování sportu z oblasti veřejných
rozpočtů jsou nejvyšší a klíčové příjmy z rozpočtu měst a obcí. Na místní úrovni je nutné řešit
problém obnovy, provozu a údržby sportovních zařízení a atypického vlastnického uspořádání
(převaha spolkových zařízení), které vychází z tradic, ale bez adekvátních prostředků na správu
rozsáhlého majetku. Kromě infrastruktury pak města a obce podporují tradičně místní kluby na
výkonnostní úrovni a sport pro všechny.
Normy EU. Evropská komise vydala v roce 2008 obecná doporučení vládám členských
zemí v oblasti sportu a zdraví podporující pohybové aktivity (EU Physical Activity Guidelines,
Brusel, 2008), jež se zabývají danou problematikou na národní, regionální i lokální úrovni.
Z těchto doporučení vychází i některá ustanovení státní koncepce pro ČR.
Praktické závěry legislativních rámců zejména pro ÚK




Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit ÚK by měla vždy navazovat na formy
podpory sportu státem realizované MŠMT.
Koncepce ÚK by, kromě návaznosti na programy MŠMT, měla umět flexně navazovat na
aktuální krátkodobé úpravy dotačních investičních a neinvestičních programů MŠMT.
Koncepce ÚK by měla umět flexně reagovat na neočekávané změny forem podpory stran
MŠMT.

1.3. Návaznost koncepce Stát – Kraj – Města a Obce ÚK
MŠMT, kraje, města a obce jsou dle zákona, každý v samostatné působnosti, příjemcem
finančních prostředků na podporu sportu a pohybových aktivit od státu.
Proto je cílem strategického dokumentu definovat cílové oblasti podpory jednotlivých příjemců
ze státního rozpočtu (programy MŠMT, programy ÚK, programy měst a obcí na území ÚK),
a to z několika důvodů:


nezdvojování podpor v hladině stát, kraj, města a obce,
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nalezení alespoň základních příspěvků pro minoritní pohybové aktivity,
společná kontrola poskytnutých prostředků,
společná eliminace nekorektních žadatelů.

1.4. Strategie rozvoje sportu a pohybových aktivit ÚK 2018 – 2028, Akční plán, Flexní
plán
V zájmu harmonického rozvoje ÚK byly přijaty a jsou postupně naplňovány dlouhodobé,
strategické a rozvojové plány ÚK. Jedním z dalších dokumentů je strategický dokument
Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit ÚK 2018 –2028, který navazuje na uvedené
koncepční a strategické materiály ÚK, na doporučení MŠMT, EU, ap.
Strategický dokument Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit je vypracován v časové
ose 10 let doporučené MŠMT. Z důvodu předpokládaných aktualizací stran MŠMT pracují
předkladatelé s materiálem ve třech časových osách.




Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit ÚK
Akční plán podpory sportu a pohybových aktivit ÚK
Flexní plán podpory sportu a pohybových aktivit ÚK

2018 až 2028
dva roky
aktuální změny

Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit ÚK
Materiál je komplexním souborem strategické vize podpory sportu a pohybových aktivit v ÚK,
v časové ose 10 let. ÚK zde definuje svou ambici propojit podporu sportu a pohybových aktivit
na území ÚK i se zákonem definovanou podporou stran měst a obcí ÚK. Dominantním cílem
strategického materiálu je maximálně široká a cílená podpora.
Akční plán podpory sportu a pohybových aktivit ÚK
Akční plán je krátkodobý dokument v doporučené ose dvou let a je prostředkem krátkodobého
řešení navazující na reálnou situaci.
Flexní plán podpory sportu a pohybových aktivit ÚK
Flexní plán je krizové řešení, které se nemusí v době platnosti trvání koncepce uplatnit. Flexní
plán je do strategického řešení vložen jako pojistka, která umožní řešit neočekávané
ekonomické výpadky.
1.5. Sociální funkce sportu a ekonomický význam pro ÚK
Sport a pohybové aktivity jsou přirozenou náplní volného času nejen pro mládež. Jako
prostředek k výchově, vzdělání, formování osobnosti a sociálních vazeb bývá využíván
k eliminaci patologických společenských jevů. Tato funkce sportu není v ÚK dostatečně, cíleně
a programově využívána. Chybí projekty propagující pravidelný pohyb a sport jako přirozenou
součást zdravého životního stylu, přinášející možnost seberealizace, relaxace, aktivní i pasivní
zábavy. Tento stav se snaží v krátké časové ose řešit připravovaný Akční plán.
Ekonomické přínosy sportu jsou prokázané domácími (Analýza financování sportu v ČR,
MŠMT, 2009, Koncepce financování sportu v ČR, KPMG) i zahraničními studiemi,
včetně nejznámější citace z Davoského ekonomického fóra: „Jeden dolar investovaný státem do
pohybových aktivit obyvatel ušetří státu 4 dolary ve zdravotnictví“.
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Vzhledem k některým specifickým podmínkám ÚK, jako je například zhoršená kvalita
životního prostředí, vyšší míra nezaměstnanosti, sociální rozdíly mezi skupinami obyvatel,
potenciální riziko sociálních konfliktů, existuje zejména na území ÚK reálný předpoklad
návratnosti prostředků investovaných do podpory projektů v oblasti sportu a pohybových
aktivit.
1.6. Demografická a sociologická specifika ÚK, která může podpora pohybových aktivit
ovlivnit
Z velkého množství dat, charakterizujících sociální demografickou a společenskou úroveň
života obyvatel ÚK vyplývá, že ÚK stojí v mnoha parametrických hodnotách na negativním
pólu hodnot, které definují kvalitu života. V materiálu je uvedeno „ jen 10 “ významných,
negativních, parametrických ukazatelů spojených s kvalitou života v ÚK. Všechny vybrané
parametrické ukazatele jsou dle rozsáhlých a prokázaných studií v Evropě, USA, Kanadě a
dalších zemích poměrně lehce napravitelné cílenou podporou sportovních a pohybových
aktivit.
Významné negativní parametry spojené s kvalitou života v ÚK1:











ÚK je na prvním místě v otylosti dětí,
UK má nejvíce občanů postižených civilizačními chorobami v produktivním věku,
UK patří ke krajům s nejnižším průměrným věkem dožití,
ÚK je na posledním místě ve stupni vzdělání obyvatel,
UK je na prvním místě v počtu exekucí,
ÚK je na předposledním místě ve výši příjmů obyvatel,
ÚK je na prvním místě v odchodu obyvatel, 600 osob ročně opouští ÚK,
ÚK je na prvním místě v poklesu členské základny sportovců 2010 až 2017,
ÚK je na prvním místě v poklesu členské základny sportující mládeže 2010 až 2017,
ÚK standardně podporuje mládež v době školní výuky, ale nejméně podporuje volnočasové
a zejména pohybové aktivity mládeže po odchodu dětí ze školy.

Cílenou podporou maximálního počtu svých obyvatel ve sportovních a volnočasových
aktivitách může ÚK velmi efektivně eliminovat nebo posunout řadu výše uváděných
negativních charakteristik.
2.

SPORT V ÚK

2.1. Organizovaný a neorganizovaný sport, lidské zdroje ÚK, registr sportovců ÚK
Organizovaný sport v ÚK zajišťuje řada střešních sportovních organizací s různou
regionální strukturou od regionální, župní, okresní přes krajskou, ale i s jednostupňovou
celostátní. Jedná se zejména o ČUS, Sokol, AŠSK, ATJSK, SSS ČR a další menší sportovní
organizace, okresní, krajské i národní sportovní svazy a zapsané spolky. Všechny uvedené spolky
organizují a rozvijí na území ÚK svou vlastní sportovní činnost.
Ve sportovních spolcích je organizováno daleko více občanů, než ve všech dalších formách
zájmových činností. Aktuální přesný stav členské základny není k dispozici z důvodů nejednotné
evidence v prostředí střešních organizací.

1

zdroj ČSÚ
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Předpokládaný počet registrovaných sportovců v ÚK je dle dostupných dat a kvalifikovaného
odhadu cca těsně nad počtem 100.000 obyvatel v ÚK. Kvalifikovaným odhadem lze predikovat
další dvě skupiny sportujících obyvatel ÚK: 30.000 obyvatel, kteří sportují pravidelně bez
zapojení do sportovních spolků a 50.000 obyvatel, kteří nejsou členi spolků a sportují nárazově,
individuálně.
Od roku 2008 dochází k úbytku sportujících. Trendová křivka poklesu se v posledních letech
částečně zastavuje, přesto lze konstatovat, že na území ÚK ubylo přes 30% registrované sportující
mládeže a cca 25% sportujících dospělých.
Za první pozitivní trendový parametr lze v této souvislosti považovat první zvýšení členské
základny zatím jen v jednom dílčím segmentu – mladší žákyně. V tomto segmentu došlo ve třech
okresech ÚK k zvýšení členské základny nad hodnoty před rokem 2010 (uvedený údaj je
z databáze ČUS). Mezi sporty se zvýšenému zájmu v ÚK těší fotbal, lední hokej, basketbal,
házená, volejbal, florbal, atletika, judo, karate. Současně se velmi zvyšuje zájem o rekreační
sportovní aktivity, zejména o ekonomicky nenáročné formy pohybu, běh a cyklistiku. Zvýšený
zájem je ale i o běžecké a sjezdové lyžování, tenis.
Velkým problémem nejen ÚK je dramatický úbytek trenérů a osob, které by byly ochotny věnovat
svůj čas organizačním činnostem ve sportovních spolcích a klubech.
Neorganizovaný sport představuje další širokou skupinu občanů, kteří se věnují většinou
příležitostně pohybovým aktivitám na rekreační úrovni. Tato činnost je částečně vykonávána
pod odborným vedením, formou sportovních služeb komerčního charakteru, převažují však
spontánní sportovní aktivity provozované individuálně. V širokém spektru aktivit dominují
turistika, cyklistika (cykloturistika), moderní formy kondičního cvičení, klasické a alpské
lyžování.
2.2. Sportovní infrastruktura ÚK, registr sportovních zařízení ÚK
ÚK disponuje středním počtem sportovních zařízení a materiálně technické základny pro
výkonnostní sport. Kvalita sportovních zařízení na území ÚK je v průměru nízká až velmi
nízká, většinou z důvodu absence prostředků na provoz a údržbu. Standardní sportoviště na
území ÚK využívají zastaralé a nákladné technologie (zejména energetické), řada zařízení je
na pokraji životnosti. Mnohá sportoviště, zejména sportoviště v majetku sportovních spolků,
vyhovují jen s problémy z hlediska bezpečnosti a hygienických norem. Mírně lepší úroveň je u
sportovišť v majetku měst a obcí nebo u sportovišť, která provozují města a obce.
Výjimkou je několik nově zřízených sportovišť jako například Labe Aréna, lyžařské
sjezdové areály, golfové areály, tenisová centra, nový sportovní areál v Chomutově apod. Tyto
areály jsou vybudovány nově a většinou s významnou podporou státních prostředků (stát, kraj,
město), eventuálně s podporou EU.
Největší část sportovišť je historicky ve vlastnictví a správě sportovních klubů. Část
sportovních zařízení je v majetku měst a obcí, část vlastní soukromé osoby a obchodní
společnosti, část vlastní kraj (středoškolská sportoviště). ÚK průběžně investuje v rámci
finančních možností do oprav, údržby ale i výstavby tělocvičen a školních hřišť. V posledním
roce to byla např. generální oprava střechy nad tělocvičnou (Gymnázium Děčín, p. o.) nebo
přístavba bazénu a tělocvičny (OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p. o.).
Sportovní kluby jako vlastníci zařízení mají zásadní problémy nejen s údržbou, ale i
s vlastním provozem. Doporučeným postupem je převod vlastnictví zejména sportovních spolků
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dohodou ze sportovních klubů na obec. Odhadovaná hodnota majetku sportovních zařízení
v majetku sportovních spolků je více než 4,5 MLD Kč, velká zařízení jako Labe Aréna nebo
zimní stadiony, plavecké haly, velké městské sportovní areály apod. představují majetek ještě
vyšší.
ÚK má příznivé podmínky pro provozování sportovních a pohybových aktivit v přírodě.
K dispozici je poměrně dobře udržovaná síť turistických a běžeckých tras a cyklostezek. Kraj
disponuje atraktivním prostředím Krušných hor a Českého středohoří. K pohybovým aktivitám
jsou využívány vodní toky a vodní plochy.
Labe aréna, z. s. je výsledkem spolupráce ÚK a sportovních subjektů (Českého
olympijského výboru, Českého svazu veslování, Českého svazu kanoistiky, dále Města Štětí,
Města Hoštky, Klubu vodních sportů Štětí a Sportcentra Račice).
V tomto areálu proběhlo ve spolupráci s Ústeckým krajem několik mezinárodních
sportovních akcí např.: Mistrovství Evropy juniorů ve veslování 2015, Mistrovství světa
v rychlostní kanoistice 2017 a Mistrovství Evropy ve veslování 2017. A další významné akce
jsou připravovány v roce 2019 např. Světové poháry, Mezinárodní regaty, Mistrovství ČR, Hry
3. tisíciletí, Letní olympiáda mládeže, Labský čtyřboj, atp.
Vytvořením unikátního komplexu s výjimečnými aktivitami se otevírá potenciál pro
pozitivní profilaci Ústeckého kraje v rámci celé České republiky. Projekt Labe aréna přináší
také příležitost pro prezentaci Ústeckého kraje a rozvoj příhraniční spolupráce.
Na území ÚK se nacházejí další strategická sportovní zařízení, ve kterých se pořádají
tradiční i jednorázové akce mezinárodního významu, a která mají celospolečenský význam pro
ÚK.
2.3. Financování sportu v ÚK v roce 2017
ÚK se každoročně snaží podporovat sportovní a pohybové aktivity ze svého rozpočtu. Výše
finančních prostředků investovaných na podporu sportu je ovlivněna organizací mezinárodních
sportovních akcí, jakými jsou Mistrovství světa v rychlostní kanoistice, Mistrovství Evropy ve
veslování, Memorial Air show, Závod míru juniorů, Tour de Feminin, Mattoni 1/2Maraton,
European Handbike Cirkuit aj.
Dlouhodobě ÚK uvolňuje na podporu pravidelných sportovních aktivit:
 17 milionů Kč na podporu talentované mládeže klubů s širokou mládežnickou základnou,
 7 milionů Kč, grant na podporu akcí a aktivit sportovních spolků,
 3 miliony Kč na výjezd mládežnické reprezentace ÚK na ODM.
3.

CÍLE KONCEPCE

Koncepce stanovuje oblasti, charakter, rámcový objem a priority podpory sportu a
pohybových aktivit tak, aby byly vytvořeny podmínky pro rozvoj a plné využití potenciálu
sportu v kraji. Jejím cílem je stabilizovat finanční podporu a zajistit trvale udržitelný rozvoj
sportu ve všech jeho formách, pohybových aktivit a příležitostí pro občany kraje. Podpora by
se měla dotknout zejména obyvatel kraje, sportovních institucí a oddílů a v neposlední řadě
jeho návštěvníků. Koncepce se zaměřuje prioritně na oblasti vycházející z cílů opatření (Akční
plán 2018 - 2020) na jejichž základě by měl kraj podpořit zejména:
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podpora aktivně sportujících občanů ÚK,
příprava a rozvoj sportovních talentů v ÚK,
významné sportovní akce v ÚK republikového a mezinárodního charakteru,
oceňování vynikajících sportovců, sportovních kolektivů a trenérů kraje,
výstavba, údržba a provoz strategických sportovních zařízení v majetku obcí, měst
a sportovních organizací v ÚK.

Koordinaci této koncepce zajišťuje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Krajského
úřadu Ústeckého kraje ve spolupráci s Komisí pro sport a volný čas Rady ÚK.
3.1. Podpora aktivně sportujících občanů ÚK
Primárním cílem koncepce je vytvářet podmínky pro sport a pohybové aktivity a zapojit
do pravidelných i příležitostných pohybových aktivit široké vrstvy obyvatel, zejména děti a
mládež, včetně handicapovaných občanů viz zákonná ustanovení platná pro ÚK ze zákona o
podpoře sportu.
Ekonomickým a věcným cílem koncepce je dosáhnout synergickou ekonomickou
podporou státu, ÚK a jeho obcí, zlepšení podmínek pro provozování pohybových aktivit v kraji
a tím zvýšit zájem obyvatel o aktivní pohyb, sport a zdravý životní styl.
Průběžným cílem Koncepce je posunout v hodnotovém žebříčku obyvatel ÚK pohyb
vedoucí k aktivnímu využití volného času, regeneraci pracovní síly a pohyb jako péči o zdraví
mezi aktivity, které se stanou nedílnou součástí života obyvatel ÚK.
3.2. Příprava a rozvoj sportovních talentů a reprezentantů ÚK v návaznosti na podporu
v ČR
Plošná podpora sportující mládeže je na území ČR, tedy i na území ÚK, zajištěna poměrně
dobře. Mládež je podporována MŠMT Programem VIII. - Organizace sportu ve sportovních
klubech. Z tohoto programu se dostane, na základě žádostí sportovních klubů, do ÚK ročně cca
70 mil. Kč pro mládežnické sportovce.
Systém přípravy sportovních talentů je v ČR poměrně dobře zajištěn prostřednictvím státní
podpory na úrovni základního školství, středního školství, národních sportovních svazů,
systému podpory sportovních talentů v klubech, ve sportovních centrech i resortních
sportovních centrech.
V ÚK je již dlouhodobě zavedená systematická podpora účasti jeho reprezentantů na ODM.
Podpora talentů probíhá v kraji v několika úrovních. Velmi dobré zkušenosti jsou s podporou
klubů hrajících nejvyšší soutěž, kde fungují jako nosné kluby a navozují další spolupráci
s ostatními kluby v kraji. Cílem je zejména udržet širokou základnu sportující mládeže ve
sportech jako je fotbal, házená, lední hokej, volejbal a basketbal. Kromě této celoroční podpory
vynakládá ÚK finanční prostředky na účast na Olympiády dětí a mládeže.
V případě politické vůle a uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje lze formy
podpory rozšířit o další samostatné tituly jako například: speciální podpora klubů, oddílů,
eventuálně jednotlivců, kteří svou sportovní přípravu realizují více než 3x týdně.
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3.3. Pořádání významných sportovních akcí v ÚK regionálního a nadregionálního
významu
Uspořádání významné sportovní akce je vždy výsledkem mnohaleté složité práce
pořadatelů. Před pořádáním skutečně významné sportovní akce musí pořadatel prokázat
pořadatelskou kvalitu na několika menších sportovních akcích a musí splnit velmi náročná
ekonomická kritéria většinou evropských a světových federací.
Koncepce sportu a pohybových aktivit ÚK proto kategorizuje sportovní akce do tří
kvalitativních úrovní:
a) Sportovní akce nadregionálního významu. Do této kategorie je zařazeno pořádání MS,
ME, Světový pohár, finále světového poháru, kvalifikace na OH, kvalifikace na MS,
ME, ODM, případně po individuálním posouzení i jiné akce.
b) Sportovní akce regionálního významu je MČR, krajské přebory ve významných
sportech, významné mezinárodní akce bez kreditu ME, MS apod. Spodní hranice této
kategorie bude vždy posouzena individuálně.
c) Ostatní sportovní akce. Další sportovní akce, které nesplňují výše uvedené parametry
ÚK podporoval a bude podporovat pořádání významných sportovních akcí na svém území,
a to hlavně z důvodu prezentace kraje, ale i z důvodu ekonomického přínosu, zvýšení image
regionu a možností většího počtu třeba jen krátkodobých pracovních příležitostí.
3.4. Oceňování vynikajících sportovců, trenérů, ale i dobrovolných trenérů a funkcionářů
Ocenění kvalitních sportovních výsledků a odpovídající společenské poděkování všem,
kteří se na realizaci sportovní činnosti podílejí, je standardním vyjádřením poděkování za
reprezentaci Ústeckého kraje a práci s mládeží. Ústecký kraj již každoročně vyhodnocuje a
oceňuje nejúspěšnější sportovce, sportovní družstva, trenéry a cvičitele v regionu za vynikající
sportovní výkony a výchovu sportovců. Oceněním nejúspěšnějších sportovců kraje je
zvýrazněn společenský význam sportu. Jména oceněných sportovců jsou zveřejňována v
regionálních sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách Ústeckého kraje.
Nepravidelně probíhají i různá přijetí úspěšných sportovců a sportovních družstev u nejvyšších
představitelů kraje.
3.5. Rozvoj a vznik strategických sportovních zařízení v ÚK, údržba a provoz
standardních sportovních zařízení v majetku sportovních spolků nebo obcí, měst
nebo ÚK
Na území Ústeckého kraje se aktuálně nacházejí jen dvě strategická sportovní zařízení.
Fotbalový stadion v Teplicích, který splňuje parametry na významné mezinárodní akce - FIFA,
UEFA a sportovní komplex Národního olympijského centra Labe Aréna v Račicích. Jedná se o
sportoviště, které každoročně hostí významné sportovní a mezinárodní akce ve veslování a
rychlostní kanoistice. V případě delimitace státních příspěvků MŠMT bude kraj podporovat i
provoz a údržbu ostatních sportovních zařízení na území kraje.
4.

FINANCOVÁNÍ SPORTU V ÚK

Struktura financování sportu bude vždy určována v závislosti na výši alokovaných
finančních prostředků. Dále bude každoročně vycházet ze stanovených cílů programu podpory
sportu a pohybových aktivit občanů, které bude Ústecký kraj postupně naplňovat. Záměrem
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kraje je udržet stávající strukturu financování sportu a na základě navyšování finančních
prostředků financovat z rozpočtu kraje následující strategické oblasti podpory sportu:





podpora sportovních talentů,
významné sportovní akce a sportovní aktivity pořádané na území kraje,
podpora pohybových aktivit obyvatel ÚK,
ocenění nejúspěšnějších sportovců, trenérů a funkcionářů.

4.1. Podpora sportovních talentů
Na základě zákonné povinnosti a na základě synergické podpory sportu v Ústeckém kraji
v hladině stát – kraj – obec si v segmentu „podpora pohybových aktivit mládeže“ vybral
Ústecký kraj podporu talentované mládeže.
Toto rozhodnutí, podpořit cíleně talentovanou mládež, učinil ÚK na základě dohody
s představiteli Severočeského svazu měst a obcí, které bude v obcích ÚK podporovat mládež
zejména plošně. Tímto rozhodnutím může ÚK podpořit talentovanou mládež velmi cíleně, a
proto i efektivně.
Podporu talentované mládeže zacílí kraj především (nejen) na následující projekty:
 Podpora sportovních klubů s širokou mládežnickou základnou. Základním kritériem pro
podporu je systematická péče o talentovanou mládež. Jedná se o tradiční a praxí osvědčenou
podporu sportovních klubů v Ústeckém kraji. V rámci sportovních klubů jsou zřízeny
akademie či talentovaná centra mládeže.
Předpokládaná částka podpory je v hladině Akčního plánu 18 mil. Kč.
 Zajištění účasti mladých reprezentantů ÚK na Olympiádách dětí a mládeže (ODM).
ODM je každoroční sportovní akce, kde se střídá letní a zimní verze a na které startují
mládežnické výběry všech krajů ČR. Letních her se zúčastňuje celkově až čtyři tisíce
sportovců, zimních přibližně polovina. Kraj hradí sportovcům dopravu, reprezentační
oblečení, stravu a ubytování. Po uhrazení nákladů nutných k účasti na ODM je možné využít
finanční prostředky na nákup jednotných sportovních dresů s logem ÚK, intenzivní přípravu
a obnovu sportovního vybavení krajských výběrů a reprezentantů. Sportovní úroveň je velmi
vysoká, v mnoha parametrech připomíná skutečnou olympiádu - oheň, slib závodníků,
ceremoniály apod.
Předpokládaná částka podpory je v hladině Akčního plánu 3 mil. Kč.
 Regionální fotbalová akademie vznikla ve spolupráci se Statutárním městem Teplice,
Fotbalovou asociací ČR a sportovní klubem FK Teplice. Cílem je podpora výchovy elitní
fotbalové mládeže ve věku 14 – 15 let. ÚK přispívá ze svého rozpočtu 1,7 mil. Kč na
ubytování a stravu, které zajišťuje Střední škola stavební v Teplicích.
4.2. Významné sportovní akce a sportovní aktivity pořádané na území ÚK
Významné sportovní akce a sportovní aktivity pořádané na území ÚK jsou podporovány
z rozpočtu již od roku 2002. Dotační titul je tradiční, s propracovanými pravidly, kontrolou a
ověřenou efektivitou. V rámci tohoto bývají podpořeny sportovní akce, soustředění, účast na
významných sportovních akcích a vždy se jedná o děti a mládež. Dále si mohou kluby obnovit
či rozšířit materiálně technické vybavení klubu. V rámci dotačního programu jsou podporované
též aktivity handicapovaných sportovců všech forem a kategorií.
Předpokládaná částka podpory je v hladině Akčního plánu 7 mil. Kč.
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Mezi významné akce ÚK patří dlouhodobě podporovaný celokrajský projekt „Atletika pro
děti aneb staň se atletickou nadějí Ústeckého kraje“.
Předpokládaná částka podpory je v hladině Akčního plánu 1 mil. Kč.
4.3. Výkonnostní sport
Podpora talentované mládeže, která není oprávněným příjemcem finančních prostředků ze
systému podpory talentů z rozpočtu MŠMT. Její nezařazení může být způsobeno horší
ekonomickou situací klubu, slabším sociálním postavením sportovců, deficitem kvalitní
trenérské práce nebo jinými parametry. Tímto titulem kompenzuje ÚK talentovaným
sportovcům horší startovní pozici v podmínkách ÚK.
Předpokládaná částka podpory je v hladině Akčního plánu 3 mil. Kč.
4.4. Podpora pohybových aktivit obyvatel ÚK
Tradičně dochází k podpoře činností organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti
volného času s cílem zajištění účelného celoročního trávení volného času.
Předpokládaná částka podpory je v hladině Akčního plánu 2 mil. Kč.
Velmi významná část podpory, směřující k péči o zdraví, k aktivnímu způsobu využívání
volného času, regenerace pracovní síly včetně plánované podpory věkové skupiny 40+.
V době platnosti akčního plánu bude uvedená aktivita reálně naplánována a bude naplánováno
i ekonomické krytí, které bude vloženo až do plánovaných nákladů nejdříve od roku 2020.
Předpokládaná částka podpory je v hladině Akčního plánu 0 Kč.
4.5. Ocenění nejúspěšnějších sportovců, trenérů a funkcionářů
Podstatou je ocenění úspěšných sportovců, trenérů a sportovních funkcionářů v úrovni
významu kraje, okresu, města či obce v Ústeckém kraji. Na úrovni kraje se oceňování
uskutečňuje tradičně pod záštitou hejtmana ÚK, jako „Cena hejtmana“, na jejíž přípravě se
podílí odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Součástí „Ceny hejtmana“ je také finanční
odměna. Mimo „Cenu hejtmana“ ÚK tradičně finančně a organizačně podporuje vyhlašování
Nejlepšího sportovce, Nejlepšího atleta apod.
4.6. Kvantifikace finančních prostředků
Plán ekonomické podpory sportovních a pohybových aktivit vychází ze čtyř základních
skutečností:
 aktuální systematická podpora sportu a pohybových aktivit v ÚK,
 předložený materiál (viz bod 1.6) definuje negativní parametry, ve kterých je ÚK většinou
úplně na posledních místech žebříčku ČR a které lze na základě zahraničních a domácích
příkladů efektivně zlepšovat podporou sportu a pohybových aktivit,
 předložená podpora spojuje podporu sportu a pohybových aktivit všech forem podpory
státem:
o stát - programy MŠMT - cca 80 mil. Kč pro ÚK,
o Ústecký kraj - vlastní podpora, která navazuje na stát a obce,
o města a obce - vlastní podpora, která navazuje na stát a ÚK,
 podporu nelze zvýšit skokově, ale postupně, prvním krokem je Akční plán 2018.
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Plán ekonomického krytí vybraných strategických cílů podpory pohybových aktivit
označení podporované aktivity
talent u sportovních klubů
účast na Olympiádách dětí a mládeže
výkonnostní sport
Atletika pro děti
sportovní akce a aktivity (sport)
podpora mládeže ÚK celkem
pohybové aktivity - volný čas
pohybové aktivity - aktivní volný čas
40+
pohybové aktivity obyvatel ÚK celkem
celkem

2018
18
3
3
1
7
32
2

2020
20
3
3
2
8
36
4

2022
25
3
4
2
8
42
4

2024
25
3
4
2
8
42
5

2026
25
3
4
2
10
44
5

2028
25
3
4
2
10
44
5

0
2
34

4
8
44

4
8
50

7
12
54

7
12
56

7
12
56

uvedené hodnoty jsou v milionech Kč (rok 2019 bude kopírovat rok 2018)

Legenda:
Označené podporované aktivity budou realizovány formou dotačních programů, výzev nebo podporou individuálních žádostí
o dotaci.








talent u sportovních klubů – tato podporovaná aktivita je již každoročně řešena vyhlašovaným dotačním programem,
akční plán počítá s navýšením alokace finančních prostředků
účast na olympiádách dětí a mládeže – tradičně podporovaná aktivita, v téhle chvíli za daných podmínek není nutno
navýšení
výkonnostní sport – podpora není v současné době řešena, v případě příznivých podmínek nutno stanovení pravidel
pro přidělení finanční podpory
Atletika pro děti – dlouhodobě podporovaný projekt, po dobu trvání koncepce se počítá s navýšením
sportovní akce a aktivity (sport) – viz dotační program Sport (vyhlašovaný od roku 2002)
pohybové aktivity – volný čas – viz dotační program Volný čas
pohybové aktivity – aktivní volný čas 40+ - podpora není v současné době řešena, v případě příznivých podmínek
nutno stanovení pravidel pro přidělení finanční podpory

Uvedený finanční plán je vždy závislý od aktuální ekonomické situace v kraji
a od schváleného rozpočtu na daný kalendářní rok. Dalším zdrojem krytí vybraných
strategických cílů podpory pohybových aktivit mohou být dary od společností, které působí na
území kraje, se kterými kraj úzce spolupracuje a které dlouhodobě finančně podporují ÚK.

5.

PRIORITY

Priority navrhuje každoročně, podle aktuálních potřeb, Komise pro sport a volný čas Rady
Ústeckého kraje ve spolupráci s Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Ústeckého kraje a s odborem školství, mládeže a tělovýchovy. Společně navrhují
i metodiku strategických oblastí podpory sportu. Další priority budou určovány v závislosti na
výši alokovaných finančních prostředků a budou stanovovány formou definování předmětu
podpory v uvedených dotačních programech, popřípadě vyhlášení nového dotačního programu
či výzvy.
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Pro období 2018 – 2020 jsou prioritními oblastmi:







podpora práce s mládeží včetně handicapovaných sportovců a rozvoj sportovních talentů,
zajištění účasti reprezentačních výprav kraje na Olympiádách dětí a mládeže ČR,
podpora sportu pro všechny, veřejně přístupné sportovní akce min. krajského významu,
vrcholné sportovní akce pořádané na území kraje s mezinárodní účastí,
vyhlášení nejúspěšnějších sportovců kraje,
mimořádné sportovní akce popř. sportovní aktivity – individuální žádosti v průběhu roku.

Koncepci schválilo usnesením č. ……….. Zastupitelstvo Ústeckého kraje ze dne 11. 12. 2017.
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bod 14.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 056/9Z/2017

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

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Sídlo:
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupená:
Jaroslavem Komínkem, předsedou Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad
e-mail/telefon:
jaroslav.komínek@nuts2severozapad.cz
IČ:
75082136
DIČ:
CZ75082136
Bankovní spojení: 4361022/0800, Česká spořitelna, a.s.
(dále jen „příjemce“)
a
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: RNDr. Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Ústeckého kraje
e-mail/telefon:
kadlecova.z@kr-ustecky.cz /475 657 508
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení: 2451462/0800, Česká spořitelna, a.s.
(dále jen „poskytovatel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 10a zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), tuto

S M L O U V U O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „Smlouva“)
I.
Obecné ustanovení
1. Touto smlouvou je poskytována dotace ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 1 písm. k)
zákona č. 250/2000 Sb. a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, na účel uvedený v čl. II. této smlouvy.
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II.
Výše dotace a její účel, doba, v níž má být dosaženo účelu
1. Účelem této dotace je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu
Ústeckého kraje (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „Ukončování činnosti
Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad v roce 2018“ (dále jen
„projekt“).
2. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
…………….. ze dne ……….. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu účelově
vázanou
neinvestiční
dotaci
ve
výši
583
000
Kč
(slovy:
pětsetosmdesáttřitisíckorun českých) a příjemce tuto dotaci přijímá.
3. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 3.11.2017.
4. Dotace je určena na výdaje definované v § 16c písm. b) zákona č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
Výdaji na vlastní činnost příjemce jsou:
Položka RS

Název

5137

drobný hm. majetek

5139

nákup materiálu

5166

konzultační služby

5167

vzdělávání

5168

služby zpracování dat

5169

nákup ost. služeb

5175

pohoštění
tvorba soc. fondu

5. Příjemce je povinen použít dotaci stanoveným způsobem nejpozději do 31. 12.
2018 (doba dosažení stanoveného účelu dotace). Účinnost uznatelných výdajů je
od 1. 1. 2018.
III.
Základní povinnosti příjemce, porušení rozpočtové kázně
1. Příjemce se zavazuje, že dotaci použije výhradně k účelu uvedenému v čl. II této
smlouvy a do 15. 2. 2019 doručí poskytovateli finanční vypořádání dotace
(přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace). Nepoužité peněžní prostředky
budou vráceny na účet poskytovatele č. 2451462/0800, vedený u České
spořitelny, a.s. ve lhůtě pro doručení finančního vypořádání dotace.
2. Každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých
jako dotace je porušením rozpočtové kázně (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
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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.
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 dotace do 15 kalendářních dnů po lhůtě
stanovené smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení finančního vypořádání dotace do 30 kalendářních dnů po lhůtě
stanovené smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
IV.
Způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově bankovním převodem na účet
příjemce uvedený v úvodu smlouvy do 28.2.2018.
V.
Podmínky použití dotace
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt
zrealizovat nejpozději do 31. 12. 2018.
2. Uznatelné výdaje na realizaci projektu vznikají nejdříve od 1. 1. 2018.
3. Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových výdajů
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako
výdaje neuznatelné. Celkové výdaje projektu ve skutečné výši musí být
vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce nejpozději do dne
uvedeného v Čl. V odst. 1 této smlouvy.
4. Neuznatelné výdaje projektu jsou:
a) daně,
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále
jen „DPH“) v případě, kdy příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze
takové náklady, u nichž příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. V takovém případě může příjemce dotaci využít i na
finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad,
b) výdaje na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací projektu,
c) úhrada úvěrů a půjček,
d) náhrady škod a manka,
f) dotace a dary.
5.

Uznatelné výdaje projektu jsou nezpůsobilé výdaje, které nelze hradit
z Operačního programu technická pomoc 2014–2020 a související s účelem
dotace (zejména drobný hm. majetek,nákup materiálu,konzultační služby, služby
zpracování dat,nákup ost.služeb, tvorba soc.fondu).

6. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. V. odst. 4 a odst. 5 této smlouvy
případně nebudou-li některé výdaje uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se
jedná o výdaje neuznatelné.
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VI.
Kontrola
1. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční
kontrolu 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 (dále jen „kontrola“).
2. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu dle ust. odst. 1 tohoto článku
v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení, a to po dobu deseti let
počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna
poslední z povinností stanovených Čl. III. odst. 1 až 3.
3. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl.
VI. této smlouvy.
VII.
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 kalendářních
dní ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
2. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon
č. 500/2004 Sb.“). 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 zákona
č. 500/2004 Sb. Ministerstvo financí ČR.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., zákona č. 500/2004
Sb., správní řád; nevylučuje-li to povaha a účel této smlouvy, případně se použijí
přiměřeně příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
s výjimkou ustanoveních uvedených v § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
2. Strany souhlasí s tím, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Krajského
úřadu Ústeckého kraje a v evidenci smluv Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad.
3. 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
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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:
ridiciorgan@nuts2severozapad.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího
uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním. Je vyhotovena ve čtyřech
stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží poskytovatel a dvě vyhotovení
příjemce.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
6. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. ………………..ze dne…………………

Za příjemce

Za poskytovatele

V Ústí nad Labem dne………

V Ústí nad Labem dne …………..

…….……………………………….

……………………………………..

Jaroslav Komínek,

Oldřich Bubeníček

předseda Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad

hejtman Ústeckého kraje
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bod 14.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 059/9Z/2017

Příloha č. 1

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018
Vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.

ze dne 11. 12. 2017

Program obnovy venkova nezakládá veřejnou podporu ani podporu malého rozsahu (de minimis).
1. Cíl programu
Podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k
tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově,
udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného
hospodářství, jmenovitě o:
- rozvoj ekonomických, sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které rozšíří nabídku
pracovních příležitostí a možnosti obživy ve venkovských oblastech a povedou k vyšší
diverzifikaci venkovské ekonomiky, zvýší úroveň vzdělanosti a kvalitu společenského života
jako předpokladu pro zvýšení atraktivity venkova pro trvalé bydlení.
- zhodnocení kulturně historického potenciálu obcí a zachování krajiny a kvalitního přírodního
prostředí jako předpokladu pro rozvoj cestovního ruchu a zajištění kvalitní rekreace pro
obyvatele i návštěvníky
- koncepční rozvoj obce na základě rozvojových dokumentů obce či mikroregionu a realizací
vzájemně provázaných a navazujících akcí
Program obnovy venkova Ústeckého kraje naplňuje Prioritu 5 Životaschopné venkovské části kraje,
Opatření 5.2 Služby a veřejná vybavenost na venkově, Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 –
2020.
2. Vymezení oblastí podpory a zaměření projektů
Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zaměřen na oblasti podpory:
1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby
Cílem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných
budov, zlepšení nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních
pamětihodností.
Dotaci lze poskytnout obci na úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti ve
vlastnictví obce a pořízení a obnovu vybavení a techniky. V roce 2018 budou podporovány:
Úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti a jejich vybavení:



venkovní multifunkční sportovní nebo volnočasová zařízení
kulturní zařízení
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vybavení hasičských zásahových jednotek
hřbitovy a ohradní zdi vč. příjezdových cest a chodníků na hřbitově
obecní úřady – obvodové pláště a střechy

Požadavky při podání žádosti:


hřbitovy - pokud není zeď nebo pozemek hřbitova ve vlastnictví obce, bude doložena
smlouva o dlouhodobém pronájmu – min. 5 let po ukončení projektu



kulturní zařízení prokázání, že dané prostory slouží ke kulturním akcím –
fotodokumentace, čestné prohlášení starosty

2. Chodníky a místní komunikace
Cílem této oblasti je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení bezpečnosti
provozu na nich. V rámci této oblasti podpory budou podporovány:
1. opravy i výstavba chodníků a místních komunikací vyjma nových rozvojových ploch
2. veřejné osvětlení – pouze v případě souběhu s rekonstrukcí nebo novou výstavbou rozvodů
NN (součástí žádosti bude potvrzení od ČEZ o realizaci rozvodů NN v roce 2018)
Žádost na komunikaci může být podána, jen pokud není v rozporu s platnou územně plánovací
dokumentací.
3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
Cílem této oblasti podpory je zlepšení stavu zeleně v obcích do 1000 obyvatel. V rámci opatření
bude podpořeno pořízení techniky na údržbu zeleně.
4. Podpora územně plánovací činnosti obcí
Tato oblast podpory je zaměřena na podporu pořízení nové územně plánovací dokumentace obcí.
Data nového územního plánu budou předána k využití Krajskému úřadu Ústeckého kraje, budou
splňovat strukturu a náležitosti datového modelu Ústeckého kraje pro ÚPD a budou zpracována
v souřadnicovém systému S-JTSK. Novým územním plánem se rozumí územní plán zpracovaný
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
5. Soutěž Vesnice roku 2018
Cílem této oblasti podpory je odměna obcím, které se zúčastnily soutěže Vesnice roku 2018
v Ústeckém kraji a získaly ocenění ve formě jedné ze stuh či diplomů: Zlatá stuha – pro vítěze
krajského kola, Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí, Modrá stuha – za péči o
společenský život v obci, Bílá stuha – za činnost mládeže, Oranžová stuha – za spolupráci obce a
zemědělského subjektu. Předmětem podpory jsou aktivity podporující všestranný rozvoj obce –
obnova, zlepšení či pořízení majetku obce, rozvoj kulturních, společenských či sportovních
příležitostí v obci.
3. Monitorovací ukazatele programu
Na základě následujících kritérií bude program následně zhodnocen.
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Výstupy programu:
Oblasti podpory 1 – 3: - počet podpořených objektů občanské vybavenosti
- počet m² opravených komunikací
- počet projektů pro zlepšení životního prostředí
Oblast podpory 4:
- počet nových územních plánů

45
13 000
20
5

4. Finanční rámec programu
Finančním rámcem programu se rozumí celkový objem finančních prostředků určených pro
realizaci podpory ve vymezených oblastech podpory. Podpora je poskytována z Fondu rozvoje
Ústeckého kraje. Na přidělení podpory není právní nárok.
Celkový finanční rámec Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 bude vycházet ze
schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018. Z alokace na oblasti podpory 1 - 2 připadne
cca 50% na oblast podpory 1, cca 50% na oblast podpory 2, na každou z oblastí podpory 3 - 5
připadne 1 mil. Kč. Toto rozdělení je pouze indikativní a může být upraveno podle počtu podaných
žádostí v jednotlivých oblastech podpory.
5. Druh a výše podpory
Podpora bude poskytnuta formou nenávratné dotace na úhradu přímých nákladů spojených
s realizací projektů podle předložených žádostí. Podporu podle tohoto programu nelze kombinovat
s podporou z jiných programů Ústeckého kraje. Majetek, na který byla přidělena podpora, nesmí
být převeden minimálně po dobu 3 roky. Spoluúčast musí být uhrazena z vlastních prostředků
žadatele.
Minimální výše dotace
Maximální výše dotace

Oblast podpory 1
Oblast podpory 2
Oblast podpory 3
Oblast podpory 4
Oblast podpory 5

Zlatá stuha
Další stuha
Diplom

30 000,-Kč
250 000,- Kč
350 000,- Kč
50 000,- Kč
200 000,- Kč
300 000,-Kč
125 000,-Kč
50 000,-Kč

6. Intenzita podpory
Oblast podpory
1-2
3
4
5

Intenzita podpory
u obcí do 500 obyvatel
501 – 1000 obyvatel
1 000 a více obyvatel
u obcí do 1000 obyvatel

max.
70%
60%
40%
70%
50%
70%
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7. Časový rámec programu
vyhlášení programu
předkládání projektů
výběr projektů pracovní skupinou pro výběr projektů
projednání radou kraje
rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí podpory
zveřejnění výsledků
dokončení projektů do:
hodnocení programu do:

19. 12. 2017
19. 1. – 22. 2. 2018
Březen 2018
4. 4. 2018
23. 4. 2018
Květen 2018
OP 1 - 3 30. 11. 2018
OP 4
30. 11. 2022
OP 5
30. 11. 2019
30. 6. 2019

4. Příjemci podpory a lokalizace projektů
Příjemci dotace může být pouze obec (veřejnoprávní korporace) v Ústeckém kraji, u oblasti
podpory 1 – 2 obce do 2 000 obyvatel, u oblasti podpory 3 obce do 1000 obyvatel, které v této
oblasti podpory neobdržely dotaci v roce 2016 nebo 2017, oblasti podpory 4 do 500 obyvatel,
u oblasti podpory 5 obce, dle výsledků soutěže Vesnice roku 2018 v Ústeckém kraji,
Každá obec může podat maximálně jednu žádost v rámci oblastí 1, 2 a 4 a jednu v oblasti 3 a
v OP 5 dle výsledků soutěže Vesnice roku 2018 v Ústeckém kraji.

Územní vymezení
Podpořeny mohou být pouze projekty realizované v územním obvodu obcí, které se nacházejí na
území Ústeckého kraje.

5. Kritéria pro hodnocení žádostí o podporu
Základním předpokladem pro další hodnocení žádosti o podporu projektu je splnění základních
podmínek programu.
Splnění základních podmínek programu bude zkontrolováno před vlastním hodnocením žádostí. Při
jejich nedodržení je žádost o podporu vyřazena z dalšího hodnocení. Žádosti podané do
11. 2. 2018, u kterých bude zjištěno nedodržení základních podmínek programu, mohou být, na
základě výzvy odboru regionálního rozvoje zaslané e-mailem, opraveny do 7 kalendářních dnů od
doručení výzvy.

Základní podmínky programu
Místo a termín podání žádosti
Doručení žádosti požadovaným způsobem
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Soulad žadatele s vymezením příjemců podpory
Požadovaná výše dotace
Minimální spoluúčast žadatele
Umístění projektu
Hodnocení žádostí o podporu provádí Pracovní skupina pro výběr projektů podle následujících
kritérií, která jsou seřazena sestupně dle důležitosti:
Oblast podpory 1 – 2: -

obce v předchozích 3 letech byly méně úspěšné při obdržení dotace
v rámci POV ÚK, při hodnocení nebude brán zřetel na úspěšnost v OP 3
a5
naléhavost realizace

Oblast podpory 3: - podle počtu obyvatel obce s preferováním obcí s menším počtem obyvatel
Oblast podpory 4: - podle počtu obyvatel obce s preferováním obcí s menším počtem obyvatel
Oblast podpory 5: - budou převzaty výsledky Soutěže Vesnice roku 2018 v Ústeckém kraji

Podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky
Platební podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky se řídí ustanoveními Zásad pro
poskytování podpory z Fondu rozvoje Ústeckého kraje (dále Fond) a ustanoveními smlouvy o
poskytnutí dotace.
Na základě rozhodnutí příslušného orgánu kraje o poskytnutí podpory uzavře Ústecký kraj
s žadatelem písemnou smlouvu o poskytnutí dotace dle obecně platných předpisů. Smlouvu za kraj
podepíše hejtman.
Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory žadatel předloží nejpozději do 31. 7. 2018
administrátorovi:
 ověřené kopie stavebního povolení nebo kopie ohlášení stavebnímu úřadu nebo čestné
prohlášení starost(k)y obce, že stavební povolení ani ohlášení dílo nevyžaduje,
 kladné vyjádření orgánu státní památkové péče (pokud je objekt nemovitou kulturní
památkou zapsanou v ÚSKP),
 usnesení Zastupitelstva obce, nebo příslušného orgánu dobrovolného svazku obcí o
zajištěném spolufinancování
 podepsaný a orazítkovaný rozpočet projektu na formuláři, který bude přílohou Pokynů pro
žadatele.
 fotodokumentaci původního stavu
Pokud nebudou žadatelem předloženy doklady potřebné pro uzavření smlouvy do 31. 7. 2018
(u OP 1 – 4) nebude dotace poskytnuta.
Podpora bude poskytována formou účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících s realizací
projektu. Čerpání prostředků z Fondu je možné až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a
prokázání vložení vlastních prostředků žadatele do realizace projektu. Peněžní prostředky se
převádějí bezhotovostně na účet příjemce.
Dotace bude převedena na účet příjemce na základě závěrečné zprávy a prokázání úhrady celého
podílu příjemce účetním dokladem.
Po ukončení projektu předloží příjemce podpory závěrečnou zprávu, ve které uvede vlastní
hodnocení projektu především z hlediska jeho prokazatelných dopadů na splnění cílů rozvojového
programu. Vyúčtování a závěrečná zpráva bude podána nejpozději do 30 dnů po ukončení

5

projektu na odbor regionálního rozvoje Ústeckého kraje na formuláři, který bude přílohou
Směrnice pro žadatele.
Příjemce podpory je povinen poskytnuté prostředky z Fondu použít v souladu se smlouvou a k
účelu, na který mu byly poskytnuty. Způsob použití a vyúčtování podpory podléhají kontrole
orgánů Ústeckého kraje.

6. Odpovědnost za realizaci podpory - garant programu
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje.

7. Pracovní skupina pro výběr projektů
Pracovní skupina pro výběr projektů na společném jednání hodnotí podané žádosti podle
hodnotících kritérií dle čl. 9 a doporučuje Radě Ústeckého kraje žádosti pro přiznání dotace k
projednání. Výsledky hodnocení pracovní skupiny budou zveřejněny na webu kraje.

8. Administrace programu
Administraci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje zajišťuje odbor regionálního rozvoje
Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem. Pro realizaci
Programu budou odborem regionálního rozvoje vydány Pokyny pro žadatele.
Kontakty: pí. Jana Červinková, tel.: 475657602, e-mail: cervinkova.j@kr-ustecky.cz
pan Ing. Josef Svoboda, tel.: 475657510, e-mail: svoboda.j@kr-ustecky.cz
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Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Inovační vouchery ÚK 2018

Zásady programu

1

1. Cíle a přínosy programu
Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také „program“) podporuje spolupráci
podnikatelských subjektů z Ústeckého kraje s výzkumnými organizacemi z České republiky. Finanční
podpora motivuje firmy k navázání kontaktu s výzkumnými organizacemi. Primárním cílem programu
je, aby první vzájemné seznámení posléze přerostlo v trvalou spolupráci.
Inovační voucher („voucher“) je jednorázová neinvestiční dotace, kterou může podnikatelský subjekt
získat na pořízení služeb, které mu poskytne výzkumná organizace. Firmy tak mohou využít znalosti
nebo kapacity, kterými samy nedisponují, a díky tomu inovovat své produkty, procesy nebo služby.
Inovační vouchery zvyšují konkurenceschopnost podniků z Ústeckého kraje. Zároveň podporují
spolupráci výzkumné sféry s oblastí aplikace.
Program Inovační vouchery Ústeckého kraje naplňuje Prioritu 1 Konkurenceschopná a stabilizovaná
ekonomika, Opatření 1.2: Význam a efektivita výzkumu a vývoje, Programu rozvoje Ústeckého kraje
2014 – 2020.
2. Poskytovatel dotace
Garantem programu a poskytovatelem dotace je Ústecký kraj (dále také „poskytovatel dotace“).
Administrátorem programu je Inovační centrum Ústeckého kraje (dále také „administrátor“). Úkolem
administrátora je spolupráce na návrhu konceptu programu, koordinace, sběr a administrace žádostí.
Program byl projednán Krajskou radou pro konkurenceschopnost a schválen Zastupitelstvem
Ústeckého kraje dne 11. 12. 2017.

3. Žadatel
Žadatelem o voucher a jeho příjemcem se může stát jakákoliv fyzická osoba podnikající nebo
obchodní společnost (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní
společnost, komanditní společnost nebo obdobná právnická osoba), dále jen „žadatel“.
Žadatel musí splňovat následující podmínky:
-

-

má sídlo nebo pobočku na území Ústeckého kraje.
nemá nedoplatky vůči finančnímu úřadu, ČSSZ a zdravotním pojišťovnám.
nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců.
nepodal návrh na povolení vyrovnání, ani vůči němu nebyl podán návrh na prohlášení
konkursu na jeho majetek.
není v úpadku či v likvidaci.
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin (musí splňovat i statutární orgán žadatele).
není podnikem v obtížích (dle Nařízení Komise (ES) č. 651/2014).
jeho statutární orgán ani žádný ze členů jeho statutárního orgánu není v pracovněprávním
vztahu s výzkumnou organizací, která má být poskytovatelem znalostí, ani není členem
představenstva či dozorčí rady nebo jinak ve střetu zájmů vůči výzkumné organizaci.
plní své povinnosti ve vztahu k Obchodnímu rejstříku.
nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Ústeckého kraje
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-

má zaměstnance

Žadatel nemůže získat voucher v případě, že by jeho získáním překročil limit pro podporu de minimis.
4. Poskytovatel znalostí
Poskytovatelem znalostí může být jakákoliv výzkumná organizace na území České republiky, která
splňuje podmínky Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a Zákona
130/2002 Sb. a je zařazena do Seznamu posouzených výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj
a inovace (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=560752).
Poskytovatel znalostí určí pro spolupráci se žadatelem o voucher a s poskytovatelem dotace svou
kontaktní osobu.

5. Podporované aktivity
Podporovanou aktivitou programu je nákup služeb, které žadatel potřebuje pro své inovační aktivity.
Znalosti získané díky voucheru použije žadatel na inovace svých produktů, procesů či služeb. Žadatel
musí být konečným uživatelem výstupů projektu, použít projekt pro zkvalitnění vlastních produktů
a/nebo činností a mít kapacity pro toto využití.
Způsobilými činnostmi jsou:
-

Návrhy nových systémů, konstrukčních řešení, typů zařízení, materiálů, metod.
Vývoj softwaru či hardwaru.
Vývoj materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, zkušebního polotovaru, funkčního
vzorku.
Optimalizace výrobních procesů, metod, parametrů, použití materiálů s cílem zvýšení
efektivity nebo snížení nákladů.
Modelování, simulace procesů, dějů, systémů, provozů.
Aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru.
Design nových výrobků - průmyslový, produktový.
Diagnostika, testování, měření, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty – tyto činnosti
jsou způsobilé pouze za podmínky, že jsou nezbytné a budou využity pro zavedení inovace
(výrobku, služby, procesu apod.).

Nezpůsobilými činnostmi jsou:
-

Rešerše, průzkumy trhu, ekonomické analýzy prodejnosti, podpora exportu.
Tréninky a školení pro zaměstnance či management.
Stáže pro studenty.
Dotační, ekonomické, právní poradenství a služby.
Běžně se opakující služby (daňové a účetní služby, prodejní aktivity apod.).
Služby v oblasti marketingu a propagace.
Výroba výrobků či běžných polotovarů.
Jiné činnosti, které nejsou uvedené mezi způsobilými.
Činnosti v rozporu s Nařízením Evropské komise č.1407/2013 a č.1408/2013, o použití článků
107 a 108 Smlouvy na podporu de minimis, ze dne 18. 12. 2013.
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6. Způsobilé výdaje
Způsobilým výdajem v programu jsou pouze výdaje na nákup služeb, a to takových, jež jsou uvedeny
v žádosti o voucher a jež se vážou ke způsobilým činnostem. Souhrn všech způsobilých výdajů
projektu tvoří celkové způsobilé výdaje.
Způsobilým výdajem jsou výdaje pouze za takové služby, jejichž poskytování začalo až po schválení
poskytnutí voucheru.
Daň z přidané hodnoty není způsobilým výdajem.

7. Finanční rámec programu, výše a charakter dotace
Finančním rámcem programu se rozumí celkový objem finančních prostředků určených pro realizaci
podpory ve vymezených oblastech podpory. Podpora je poskytována z Regionálního podpůrného
fondu Ústeckého kraje. Na přidělení podpory není právní nárok.
Celkový finanční rámec programu Inovační vouchery Ústeckého kraje 2018 vychází ze schváleného
rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 a činí 1 mil. Kč + nevyčerpané zůstatky programu z roku 2017.
Dotace je poskytována na způsobilé výdaje.
Podíl dotace je maximálně 70 % z celkových způsobilých výdajů (bez DPH) projektu, dotace přitom
musí být min. 50 000 Kč a max. 199 000 Kč.
Vlastní náklady žadatele tvoří minimálně 30 % z celkových způsobilých výdajů (bez DPH) projektu.
V případě, že žadatel plánuje voucher na spolupráci se stejným poskytovatelem znalostí jako
u minulých ročníků programu, bude maximální výše dotace snížena na 50 % z celkových způsobilých
výdajů projektu, přitom maximálně 100 000 Kč. Vlastní náklady žadatele pak tvoří minimálně 50 %
z celkových způsobilých výdajů projektu.
Celkový finanční objem spolupráce mezi žadatelem a poskytovatelem znalostí není stanoven.
Dotace je poskytnuta jako veřejná podpora v režimu de minimis.
Způsobilé náklady projektu nesmějí být zároveň kryty prostřednictvím jiné formy veřejné podpory.

8. Žádost o voucher
Žádost o poskytnutí voucheru (dále „žádost“) se předkládá na základě výzvy, jež je zveřejněna na
internetových stránkách programu (www.icuk.cz). Výzva stanovuje termín pro odevzdání žádostí
a jejich náležitosti.
Žádost se předkládá prostřednictvím on-line formuláře umístěného tamtéž. Vyplněný a odeslaný
formulář žadatel vytiskne, podepíše a se všemi přílohami odevzdá v listinné podobě na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
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odbor regionálního rozvoje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
nebo elektronicky do datové schránky Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Jeden právní subjekt může předložit nejvýše jednu žádost v daném ročníku programu.
V žádosti žadatel především popíše technické řešení, výstupy projektu a jakým způsobem bude
poskytnutá znalost využita pro zvýšení jeho konkurenceschopnosti, a to včetně pozitivních
ekonomických výsledků. Náhled formuláře žádosti je v příloze č. 1 těchto Zásad.
Povinnou součástí žádosti je Nabídka poskytnutí znalostí (dále „nabídka“) – viz vzor v příloze č. 2
Zásad. Tu vystavuje poskytovatel znalostí. Nabídka má rozsah max. 4 strany formátu A4 a obsahuje
následující informace:
-

Kdo je adresátem nabídky.
Kdo bude nabídku realizovat (pracoviště, odpovědný pracovník).
Předmět nabídky – stručný, konkrétní a srozumitelný popis.
Předpokládané výstupy.
Předpokládaný položkový rozpočet a celková cena (bez DPH).
Kontaktní osoba poskytovatele znalostí.
Podpis odpovědného pracovníka.

Další přílohy žádosti jsou uvedeny ve výzvě. Vzory příloh jsou zveřejněny na internetových stránkách
programu.

9. Výběrová kritéria
Příjemcem voucheru se stává žadatel, který úspěšně projde procesem výběru (dále také „příjemce“).
Výběr probíhá ve dvou fázích: administrativní kontrola a věcná kontrola.
1. Administrativní kontrola
Kontrolu provádí komise složená ze zástupců poskytovatele dotace a administrátora. Kontroluje se
splnění předepsaných formálních náležitostí, a to zda:
-

Žádost byla doručena dle postupu stanoveného ve výzvě, s využitím stanovených formulářů
a v termínu.
Údaje o žadateli souhlasí s údaji zapsanými v obchodním rejstříku.
Žadatel splňuje stanovené podmínky stanovené v čl. 3 programu.
Žádost včetně všech příloh má předepsanou formu, je řádně vyplněna a obsahuje všechny
požadované údaje.
Žádost je podepsána osobou oprávněnou jednat jménem žadatele.
Nabídka je vystavena schváleným poskytovatelem znalostí, obsahuje požadované informace
a je podepsána oprávněnou osobou.
Rozpočet žádosti odpovídá finančnímu rámci programu.

Pokud doručená žádost o dotaci bude obsahovat formální nedostatky, administrátor požádá žadatele
o nápravu do 5 pracovních dní. Za formální nedostatky se považuje nesprávné uvedení předepsaných
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údajů (např. identifikační údaje žadatele, apod.) nebo chyby v psaní a počtech působící nesprávný
výsledný údaj.
Žadatelé, jejichž žádost nesplní kritéria administrativní kontroly, případně neopraví formální
nedostatky ve stanované lhůtě, budou z dalšího hodnocení vyloučeni a budou o tom informováni
prostřednictvím datové schránky.
V případě nesouhlasu s vyloučením může žadatel podat námitky (prostřednictvím odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje) proti tomuto závěru do 5 pracovních dnů od
doručení. O námitkách rozhodne Hodnoticí komise programu jmenovaná Radou Ústeckého kraje.
2. Věcná kontrola
Kontrolu provádí hodnoticí komise složená ze zástupců poskytovatele dotace, administrátora,
krajského S3 manažera, dvou zástupců poskytovatelů znalostí/nezávislých expertů a zástupce státní
příspěvkové organizace – agentury CzechInvest. Složení komise bude schváleno Radou Ústeckého
kraje a bude zveřejněno na internetových stránkách programu.
Kontroluje se věcná stránka žádosti, a to zda:
-

Obsah žádosti je v souladu s cíli programu.
Činnosti, na něž je žádána dotace, jsou způsobilými činnostmi vymezenými v programu.
Služba, která je předmětem žádosti, je potřebná k inovačním aktivitám žadatele.
Realizace projektu bude mít ekonomický přínos pro žadatele.

Žadatelé, jejichž žádost nesplní kritéria věcné kontroly, budou z dalšího hodnocení vyloučeni a budou
o tom informováni prostřednictvím datové schránky. V případě nesouhlasu s vyloučením může
žadatel podat námitky (prostřednictvím odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého
kraje) proti tomuto závěru do 5 pracovních dnů od doručení. O námitkách rozhodne Krajská rada pro
konkurenceschopnost ÚK.
Pokud finanční alokace programu nepostačí k pokrytí požadavků všech žadatelů, kteří splnili
administrativní a věcnou kontrolu, budou přednostně podpořeny projekty, které spadají do oblastí
specializace definovaných v krajské a/nebo národní RIS3 strategii1. Pokud ani poté nebude možné
podpořit všechny vyhovující projekty, vybere komise příjemce losováním za přítomnosti notáře.
Příjemce inovačních voucherů schválí Rada Ústeckého kraje.

1

Těmito oblastmi specializace jsou:
Výroba dopravních prostředků, udržitelnost a bezpečnost dopravy
Pokročilé a úsporné strojírenství a automatizace
Úsporná řešení v elektronice a elektrotechnice
IT služby, software a IT bezpečnost
Udržitelná a bezpečná výroba a distribuce el. energie
Léčiva a zdravotnické prostředky a metody pro zdravé stárnutí
Přírodní zdroje, udržitelné zemědělství a potravinová bezpečnost a dostatečnost
Chemie a chemický průmysl
Sklářství, keramika
Gumárenství, plastikářství
Média
Textil

6

Seznam úspěšných žadatelů, případně náhradníků, bude zveřejněn na internetových stránkách
programu.
Všichni žadatelé budou o výsledku písemně informováni.
10. Čerpání voucheru
Vybraní příjemci uzavřou s poskytovatelem dotace smlouvu o poskytnutí voucheru. Smlouva vymezí
podmínky, jejichž splnění je nutné pro následné proplacení voucheru. Vzor smlouvy je v příloze č. 6
Zásad. V případě nedodržení smlouvy ze strany příjemce je poskytovatel dotace oprávněn od smlouvy
o poskytnutí voucheru odstoupit.
Dále příjemce uzavře smlouvu o dílo s poskytovatelem znalostí. Přílohou této smlouvy je Nabídka
poskytnutí znalostí, kterou příjemce předkládal při žádosti o voucher. Na základě této smlouvy o dílo
dodá poskytovatel znalostí příjemci dohodnutou službu a příjemce zaplatí poskytovateli znalostí
dohodnutou cenu.
Po realizaci zakázky podává příjemce žádost o proplacení inovačního voucheru. Spolu s žádostí
předkládá:
-

-

Kopii faktury vystavené poskytovatelem znalostí.
Kopii předávacího protokolu mezi příjemcem a poskytovatelem znalostí; protokol potvrzuje,
že dílo bylo realizováno dle zadání, řádně, bez vad a nedodělků a že příjemce voucheru
přebírá výsledky díla.
Závěrečnou zprávu o realizaci zakázky (vzor viz příloha 6 Zásad).

Nejdelší možný termín realizace zakázky je uveden ve výzvě. Vzor žádosti o proplacení voucheru
a formulář závěrečné zprávy je uveden na internetových stránkách programu.
Poskytovatel dotace příjemci potvrdí obdržení požadovaných dokumentů a při splnění podmínek
programu voucher proplatí.

11. Časový rámec programu
Vyhlášení programu
Předkládání žádostí
Hodnocení žádostí
Rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o poskytnutí podpory
Oznámení o poskytnutí/neposkytnutí podpory
Dokončení projektů – nejpozději
Předložení závěrečných zpráv – do 30 dnů od dokončení projektu, nejpozději

20. 12. 2017
20. 1. – 28. 2. 2018
Březen 2018
Duben 2018
Duben 2018
31. 1. 2019
28. 2. 2019

12. Další informace
Na voucher není právní nárok. O konečné výši voucheru rozhoduje poskytovatel dotace.
Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo ověřit u třetích osob informace uvedené žadatelem.
Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo na změnu podmínek programu.
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Konzultačním místem programu je Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. Kontaktní email:
Cingl@icuk.cz
Hlavním zdrojem informací pro zúčastněné subjekty jsou internetové stránky programu:
www.icuk.cz, sekce Inovační vouchery.
Příjemci se zavazují, že na vyžádání poskytnou informace potřebné pro hodnocení úspěšnosti
programu inovačních voucherů. Zároveň souhlasí se zařazením do krajské databáze příjemců dotací.
12. Přílohy Zásad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formulář žádosti (pouze jako vzor, žádost se vyplňuje on-line)
Vzor nabídky poskytnutí znalostí
Vzor čestného prohlášení o bezdlužnosti
Formulář čestného prohlášení de minimis
Formulář přehledu projektů podpořených Ústeckým krajem
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
Vzor závěrečné zprávy
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Příloha č. 1

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z FONDU ROZVOJE
ÚSTECKÉHO KRAJE
Ústecký kraj zřídil usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.10/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 dle
zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, peněžní Fond rozvoje Ústeckého kraje (dále jen „Fond“). Při využívání prostředků
Fondu se postupuje v souladu s těmito Zásadami pro poskytování prostředků z Fondu rozvoje
Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“).
1. Právní rámec
Právní rámec Zásad je vymezen zejména těmito právními předpisy:
 zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů,
 zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
 zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
 Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje
2. Vymezení pojmů
 Program rozvoje Ústeckého kraje (dále jen PRÚK) – základní programový dokument
(schválený zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 26/25Z/2008 ze dne 30. 4.
2008, který stanovuje cíle a priority rozvoje kraje a vymezuje opatření směřující k jejich
naplnění.
 Rozvojový projekt – souhrn činností zaměřených k uskutečnění konkrétního záměru,
který směřuje k naplnění cílů Programu rozvoje Ústeckého kraje. Rozvojové projekty
realizuje Ústecký kraj a jím zřízené příspěvkové organizace nebo příjemci podpory.
 Akční plán PRÚK – je základním podkladem pro monitorování a hodnocení plnění
Programu rozvoje Ústeckého kraje. Akční plán je soubor rozvojových projektů a aktivit,
zpracovává se na dvouleté období a uvádí vedle finančních nákladů a termínů realizace
také hodnoty plnění indikátorů cílů jednotlivých opatření PRÚK.
3. Tvorba Fondu
Zdroje fondu tvoří:
 příděl z rozpočtu kraje ve výši schválené Zastupitelstvem kraje,
 úroky z prostředků Fondu na bankovních účtech,
 podpora rozvojových projektů z vnějších zdrojů
 splátky půjček se zvýhodněnou úrokovou sazbou poskytnutých z Fondu,
 úroky z půjček se zvýhodněnou úrokovou sazbou poskytnutých z Fondu,
 vrácené prostředky návratných finančních výpomocí poskytnutých z Fondu,
 jiné finanční prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů, úvěr),
 nevyužité prostředky z podpořených projektů,



vrácené neoprávněně čerpané prostředky z Fondu a zaplacené finanční sankce
vyplývající z neoprávněného užití prostředků Fondu.

4. Účel fondu
4.1. Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro realizaci Programu rozvoje Ústeckého kraje
4.2. Program rozvoje Ústeckého kraje schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje, zajišťuje jeho
realizaci a kontroluje jeho plnění.
5. Použití prostředků Fondu
5.1. Prostředky Fondu lze použít na základě schváleného PRÚK a Akčního plánu PRÚK na
příslušný rok na financování:
 rozvojových projektů,
 aktivit souvisejících se zajištěním realizace PRÚK
 dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na základě smlouvy v souladu
§ 10 odst. 1 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 16b) odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
5.2. Prostředky Fondu jsou používány na úhrady výdajů spojených s vedením účtů a realizaci
transakcí z účtů fondu.
5.3. Zastupitelstvo Ústeckého kraje může rozhodnout o použití prostředků z Fondu i na jiný účel
než je uvedeno v odst. 5.1.
6. Schvalování použití prostředků Fondu a jeho správa
6.1. Prostředky Fondu mohou být použity pouze v souladu s jeho účelem na základě
rozhodnutí příslušného orgánu Ústeckého kraje:
 o použití prostředků na přípravu a realizaci rozvojových projektů kraje a jeho
příspěvkových organizací rozhoduje příslušný orgán Ústeckého kraje nebo vedoucí
odboru regionálního rozvoje v rámci kompetencí stanovených příslušným usnesením
Rady.
 o použití prostředků na financování aktivit souvisejících se zajištěním realizace Programu
rozvoje Ústeckého kraje (PRÚK) rozhoduje Rada Ústeckého kraje nebo vedoucí odborů v
souladu s příslušným usnesením Rady.
6.2. Správcem Fondu je pověřen odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje.
6.3. Prostředky Fondu se ukládají a sledují analyticky v rámci jednotlivých programů a projektů
na samostatných bankovních účtech. Správu těchto účtů zabezpečuje Krajský úřad Ústeckého
kraje, ekonomický odbor, který zodpovídá za účtování a bankovní převody finančních
prostředků.
7. Poskytování prostředků Fondu
7.1. Poskytování prostředků z Fondu administrativně a organizačně zabezpečuje Krajský úřad
Ústeckého kraje.

7.2. Prostředky Fondu podléhají režimu finančního řízení a kontroly ve smyslu ustanovení
zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8. Přechodná a závěrečná ustanovení
8.1. Podle těchto Zásad se postupuje ode dne následujícího po jejich schválení Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
8.2 Nerozdělené zůstatky na účtech ve Fondu k 31. 12. 2017 vedených pro dotační programy
Program obnovy venkova Ústeckého kraje, Inovační vouchery Ústeckého kraje a Program
na záchranu a obnovu kulturních památek budou převedeny do Regionálního podpůrného
fondu Ústeckého kraje pro uvedené dotační programy
8.4. Zrušují se „Zásady pro poskytování podpory z Fondu rozvoje Ústeckého kraje“, ve znění,
schváleném usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/3Z/2009 ze dne 28.1.2009 .
8.5. Prostředky Fondu, poskytnuté před schválením těchto Zásad, podléhají znění Zásad
platných v den rozhodnutí o poskytnutí podpory nebo použití prostředků Fondu.
8.6. Zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….. dne …..
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Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 28
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, Litoměřice - Město, 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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 27)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2017 ze dne 11. 12. 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

30/2017

1 ks Ota Bubeníček – Lesní zátiší, 20.–30. léta 20. století, pastel, papír,
34,5 x 42 cm

31/2017

1 ks Josef Šimerda – Krajina s chalupami, 60. léta 20. století, olej,
překližka, 27,7 x 34,5 cm

32/2017

1 ks Ladislav (Láďa) Novák – Cesta, 1927, olej, plátno, 50 x 70 cm

33/2017

1 ks Vojtěch Sedláček – Orání, 1935, barevná litografie, papír,
545 x 760 mm, tisk: 480 x 650 mm

34/2017

1 ks Alois Janeček-Pardubský – Dům pod stromy, 1939, olej, lepenka,
40 x 50 cm

35/2017

1 ks Josef Šimerda – Městečko na kopci, (50.‒60. léta 20. století), olej,
plátno, 30,5 x 40 cm

36/2017

1 ks Boleslav Jan Czedekowski – Portrét Antonína Kulicha, 1919, olej,
plátno, 68 x 55,3 cm

37/2017

1 ks Boleslav Jan Czedekowski – Portrét manželky starosty Antonína
Kulicha, rozené Trnkové, 1917

38/2017

1 ks Václav Hejna – Dívčí akt z profilu, (60. léta 20. století), tužka,
papír, 625 x 413 mm

39/2017

1 ks Václav Hejna – Tři studie, (60. léta 20. století), tužka, akvarel,
papír, 299 x 210 mm

40/2017

1 ks Václav Hejna – Dívčí akt – torzo, (60. léta 20. století), uhel, papír,
480 x 324 mm

2

41/2017

1 ks Zdenka M. Nováková – Vesmírná symfonie II, 2016, olej, plátno,
50 x 70 cm

42/2017

1 ks Miroslav Prošek – Příliv noci, (konec 60. let 20. století), olej,
plátno, 33 x 46 cm

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 12. 12. 2017
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017
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Bod 15.3 příloha č. 2
Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 28
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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 27)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2017 ze dne 11. 12. 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

S 174

1 ks Kratina Radoslav, Rohožka (1967), dřevo, barevná polychromie,
v. 59,5 cm, s. 54 cm, h. 5 cm

G 765

1 ks Vičar Jan, V poušti (2015), papír, ofsetová barva, vd.160 mm,
sd. 160 mm, v. 360 mm, s. 297 mm

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 12. 12. 2017
V Ústí nad Labem dne
.................
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017
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Bod 15.3 příloha č. 3

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 29
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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 28)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2017 ze dne 11. 12. 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

35/2017

1 ks Lžíce pokrývačská, kov, dřevo, trojúhelníková s rukojetí, d 21 cm

36/2017

1 ks Kleště kovářské, kov, d 25,5 cm

37/2017

1 ks Hák, kov, tyč s prohnutím, d 27,7 cm

38/2017

1 ks Lopatka krbová, kov, obdélná, rukojeť s očkem, d 56 cm

39/2017

1 ks Pohrabáč krbový, kov, rukojeť dřevo, d 60 cm

40/2017

1 ks Fotografie, papír, čb, provoz v keramickém závodě Terra
Trnovany, 24 x 29,5 cm

41/2017

1 ks Hornina, vzorek provrásněné ortoruly, lokalita Brána Čech,
21 x 10 x 8 cm

42/2017

1 ks Fotografie, papír, vizitková, čb, C. Pietzner, dvě dívky,
10,4 x 6,4 cm

43/2017

1 ks Fotografie, papír, vizitková, čb, C. Pietzner, portrét muže,
10,5 x 6,3 cm

44/2017

1 ks Fotografie, papír, vizitková, čb, C. Pietzner, svatební dvojportrét,
10,4 x 6,4 cm

45/2017

1 ks Fotografie, papír, vizitková, čb, dívka s medailonem, J. Komann,
Košťany, 10,4 x 6,4 cm

46/2017

1 ks Fotografie, papír, vizitková, čb, mladý muž s knihou, J. Komann,
Košťany, 10,4 x 6,4 cm

47/2017

1 ks Fotografie, papír, vizitková, čb, dáma v tmavých šatech, F. Höhm,
Osek, 10,8 x 7 cm
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48/2017

1 ks Fotografie, papír, vizitková, čb, mladý muž, A. Wiedemann,
Duchcov, 10,6 x 6,5 cm

49/2017

1 ks Fotografie, papír, vizitková, čb, dívka s copem, V. Thomas,
Osek/Duchcov, 10,4 x 6,4 cm

50/2017

1 ks Fotografie, papír, kabinetní, čb, dva mladí muži, V. Thomas,
Osek/Duchcov, 16,4 x 10,8 cm

51/2017

1 ks Fotografie, papír, skupinový portrét, L. Ryšan, Košťany,
v paspartě, 19,5 x 24,5 cm

52/2017

6 ks Souprava alpaka, podnos 35 x 28 cm, konvice s víkem v 22 cm,
konvička s víkem v 11 cm, konvička na mléko v 10 cm, konvička
na smetanu v 7,5cm, cukřenka s víkem v 6,5 cm

53/2017

1 ks Pokladnička trezorová, kov, kvádr, ucho, z boku otvor,
Tresoria Praha

54/2017

14 ks Vykrajovátka a formičky, kov, 3x hvězda, 2x květina, kapka, srdce,
měsíc, kosočtverec, zázvorka, houba, zajíc, rak, mušle

55/2017

1 ks Struhadlo, kov, malé, 13,2x4,5cm

56/2017

2 ks Dóza na čaj, kov, s víkem, válcovitá, v 8,2 cm, Ø 7,8 cm

57/2017

1 ks Odměrka, kov, v 7cm, Ø 4,1cm

58/2017

1 ks Sítko na čaj, kov, kulaté, v 3,2 cm

59/2017

6 ks Kniha, Schichtova kuchařka, papír, 5 dílů, karton. desky,
25 x18cm,

60/2017

3 ks Kniha, Zlatá kniha hospodyňky Vitello, papír, 3 díly, 21 x 15 cm

61/2017

10 ks Reklamní předměty, papír, továrna a výrobky Schicht

62/2017

1 ks Zástěra dámská, umělá hmota, s laclem, obdélná, Lipta Liptál,
61,5 x 94 cm

63/2017

1 ks Sklenice, sklo, čiré, lis, zlacení, nápis Grus aus Teplitz, v 10 cm,
Ø 7 cm, Inwald

64/2017

1 ks Talířek, sklo, čiré, lis, budova Pražského výstaviště, nápis Zemská
jubilejní výstava, Ø 13 cm, prasklina

65/2017

1 ks Cylindr k lampě, sklo, čiré, k petrolejové lampě, v 19,5 cm

66/2017

2 ks Podšálek, keramika, žlutá glazura, rostlinný dekor, Ø 15 cm,
Ditmar-Urbach, odštěpky

67/2017

2 ks Šálek, keramika, žlutá glazura, rostlinný dekor, Ø 9 cm,
Ditmar-Urbach

68/2017

2 ks Sklenice Durit, sklo, lis, čiré, různé, válcovité, Sklo Union,
v 8,8 cm, v 12,2 cm

69/2017

1 ks Plastika, sklo, kruhová, zatavená měděná folie, motiv čertík,
P. Pánek, Ø 18cm, Bohemia

70/2017

1 ks Talířek, sklo, lis, čiré, tvar srdce, motiv konvalinka, d 16 cm,
V. Potůčková, Avirunion

71/2017

1 ks Betlém, porcelán, tvar džbán, vložené figury, dvoudílný,
barev. glazura, v 50 cm, A. Kartáková
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72/2017

1 ks Vosí hnízdo, biologický materiál, lokalita Jeníkov čp. 74

73/2017

1 ks Stolička, dřevo, barva krémová, sedák tm. hnědý, úložný prostor

74/2017

1 ks Vidle na řepu, kov, dřevěná násada, rycí vidle, d 125 cm

75/2017

1 ks Cedník, plech, tvar půlkulatý, sv. modrý smalt, dvě ucha, Ø 25 cm

76/2017

1 ks Metla, kov, dřevěná rukojeť, z drátu, kulatá, d 28,5 cm

77/2017

1 ks Forma, kov, srdce, kov. rukojeť s dřevěným koncem, 9,5 x 10,5 cm

78/2017

1 ks Naběračka, kov, oválný tvar s hubičkou, vyražené lístky a kolečka,
d 19,2 cm

79/2017

1 ks Forma na bábovku, keramika, glazura, ucho, Ø 20,4 cm

80/2017

1 ks Brož, obec. kov, zlatá barva, červené skleněné kamínky,
podlouhlá, d 4,1cm

81/2017

1 ks Kabelka, koženka, bílá, dekorační kovová montáž zlaté barvy,
bílé kamínky

82/2017

1 ks Láhev na minerálku, kamenina, glazovaná, hnědá, válcovitá,
vyražená písmena FL, nápis Biliner Sauer Brunn, s uchem,
v 22 cm, poškozena

83/2017

2 ks Obuv, pár, kůže, zavazovací na tkanice, hasičská

84/2017

1 ks Opasek, kůže, kov.karabina, hasičský, z výbavy požární hlídky
podniku Zdravotnické zásobování Teplice

85/2017

1 ks Popelník, sklo, hutní, květ s pěti lístky, dva žlábky, zelenorůžový,
Ø 13 cm, Mstišov

86/2017

3 ks Mlýnek na kávu, litina, spodní část kvádr se zásuvkou, horní část
kulovitá, klika, zn. Peugeot, v 12cm

87/2017

1 ks Svícen, sklo, lis, čiré, na 3 svíčky, soubor Lord, R. Schrötter,
Inwald

88/2017

1 ks Loutka, dřevo, soustružená, barvená, s kov. vodící tyčkou,
vodník, v 12 cm

89/2017

1 ks Loutka, dřevo, soustružená, barvená, s kov. vodící tyčkou,
Hloupý Honza, v 12 cm

90/2017

1 ks Loutka, dřevo, soustružená, barvená, s kov. vodící tyčkou,
rytíř, v 12 cm

91/2017

1 ks Loutka, dřevo, soustružená, barvená, s kov. vodící tyčkou,
princezna, v 12 cm

92/2017

1 ks Loutka, dřevo, soustružená, barvená, s kov. vodící tyčkou,
princ, v 12 cm

93/2017

1 ks Loutka, dřevo, soustružená, barvená, s kov. vodící tyčkou,
pes, d 7,2 cm

94/2017

1 ks Loutka, dřevo, soustružená, barvená, s kov. vodící tyčkou,
čert, v 12 cm

95/2017

1 ks Loutka, dřevo, soustružená, barvená, s kov. vodící tyčkou,
drak, d 17,5 cm
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96/2017

1 ks Forma bábovka, keramika, sv. hnědá glazura, dvě ucha,
Ø 26,3 cm

97/2017

2 ks Forma beránek, keramika, dvoudílná, hnědá glazura,
d 30,3 x 28,6 cm

98/2017

1 ks Fotografie, papír, kabinetní, čb, mladá žena v secesních šatech,
Hans Häusler, Litoměřice, 6,5 x 10,5 cm

99/2017

1 ks Fotografie, papír, kabinetní, svatební, hnědé tóny, novomanželé,
Heinrich Werner, Ústí n. L., 6,3 x 10,5 cm

100/2017

1 ks Tabule, plech, obecní štít, modrá, bílé českoněmecké nápisy,
90,5 x 68,1 cm, červený lem

101/2017

1 ks Forma na aspik, kov, obvod kruhový, profilované oblouky, uvnitř
dutý sloupek, Ø 14 cm, v 13,5 cm

102/2017

4 ks Struhadlo, dřevo, kov, kvádr, dva šikmé nože, d 33 cm, š 6,8 cm

103/2017

4 ks Mlýnek, kov, na lisování ovoce, bílý nátěr, s klikou, matka, šroub,
d 25,2 cm

104/2017

1 ks Album fotografické, papír. desky, vazba s kov. svorkou,
s čb fotografiemi, 24,5 x 34 cm

105/2017

1 ks Kniha, Geografický atlas pro střední školy, papír, Puffer-Erben,
31,8 x 22,5 cm, Liberec

106/2017

1 ks Mísa, sklo, lis, růžová, ovál, obloučkový okraj, ve dně hvězda,
21 x 28 x 13 cm

107/2017

1 ks Talíř, sklo, lis, čirý, dva humři, Ø 37 cm

108/2017

1 ks Cylindr na lampu, sklo, lis, bílé opálové s červeným přetahem,
hruškovitý tvar, v 27 cm, Ø 24 cm

109/2017

1 ks Cylindr na lampu, sklo, lis, bílé opálové s červeným přetahem,
tvar vázy na patce, v 16 cm, Ø 14 cm

110/2017

1 ks Vánoční ozdoba, korálky, stříbrná a oranžová barva, šesticípá
hvězda, v 7 cm

111/2017

1 ks Vánoční ozdoba, korálky, stříbrná, kosočtverec, v 5,2 cm

112/2017

1 ks Vánoční ozdoba, korálky, stříbrná a zlatá, pěticípá hvězda,
v 5,3 cm

113/2017

2 ks Vánoční ozdoba, korálky, stříbrná a červená, koule, Ø 2,7 cm

114/2017

1 ks Vánoční ozdoba, sklo, foukaná, růžová, koule, s koňskou hlavou,
Ø 6,8 cm

115/2017

1 ks Piano, dřevo, kov, Thiel&Tschiedel, Erste Teplitzer
Pianofortefabrik, v 130 cm, d 145 cm

116/2017

1 ks Pohlednice, papír, čb, Teplice Šanov, Dům kožešin Emanuela
Hilmera, 1930, 14,5 x 9,5 cm

117/2017

1 ks Pohlednice, papír, kolorovaná, Teplice Štěpánovo náměstí,
Císařské lázně, Německý dům, 1911, 13,5 x 9 cm

118/2017

1 ks Pohlednice, papír, kolorovaná, Teplice Trnovany, Kristův kostel,
1908, 9 x 14 cm
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119/2017

1 ks Pohlednice, papír, čb, Teplice z Kollárovy ulice pohled na kostel
apoštola Bartoloměje, 1899, 14 x 9 cm

120/2017

1 ks Pohlednice, papír, čb, Teplice Šanov, altán u pramene, 1904,
9 x 14 cm

121/2017

1 ks Pohlednice, papír, hnědá, Teplice Šanov, Vojenské lázně,
1910-1915, 9 x 14 cm

122/2017

1 ks Pohlednice, papír, barevná, Dubí, kostel Panny Marie, 1924,
14 x 9 cm

123/2017

1 ks Pohlednice, papír, barevná, Osek, celkový pohled, 1908,
14 x 9 cm

124/2017

1 ks Pohlednice, papír, čb, Dubí, Tereziny lázně, 1940-1945

125/2017

1 ks Pohlednice, papír, čb, Dubí, Terezina lázně, 1940-1945

126/2017

1 ks Pohlednice, papír, čb, litografie, Teplice, Císařské lázně,
Sjezd německých filatelistů, 1931, 15 x 10,5 cm

127/2017

1 ks Pohlednice, papír, litografie, modrá, Teplice, Divadlo v noci,
kol. 1905, 14 x 9 cm

128/2017

1 ks Pohlednice, papír, barevná, mozaika, Ohníč, celkové záběry,
1910-1915, 14 x 8,5 cm

129/2017

1 ks Pohlednice, papír, barevná, mozaika, Milešov, 1910-1915

130/2017

1 ks Pohlednice, papír, čb, mozaika, Habartice, Lehmanův hostinec,
1900, 14 x 9 cm

131/2017

1 ks Pohlednice, papír, čb, Moldava, turistická chata, 13,5 x 8,5 cm

132/2017

1 ks Pohlednice, papír, čb, Hostomice, Národní dům se sokolovnou,
kol. 1925, 13,5 x 8,5 cm

133/2017

1 ks Pohlednice, papír, čb, Nová Ves u Duchcova, sokolovna,
13,5 x 8,5 cm

134/2017

1 ks Pohlednice, papír, čb, Teplice, Kolostůjovy Věžičky, Kostelní ulice,
po 1906, 14 x 9 cm

135/2017

1 ks Pohlednice, papír, čb, Teplice, Dívčí penzionát sester
Altschulových, kol. 1908, 14 x 9 cm

136/2017

1 ks Pohlednice, papír, hnědá, Teplice, Lázeňský park, picí pavilon,
kol. 1908, 9 x 14 cm

137/2017

1 ks Rukopis, papír, výzva Dr. Franze Stradala, 8. 8. 1848, v rámu,
listina 35,3 x 21,4 cm

138/2017

1 ks Fotografie, papír, čb, svatební, hnědé tóny, zoubkovaný okraj,
Otto Fraus, Duchcov, 13,5 x 8,5 cm

139/2017

1 ks Fotografie, papír, čb, svatební, atelier Bayer Trnovany,
13,6 x 8,5 cm

140/2017

1 ks Fotografie, papír, čb, batole ležící na kožešině, 13,7 x 8,8 cm

141/2017

1 ks Fotografie, papír, čb, voják v uniformě, exteriérový snímek,
13,8 x 8,8 cm

142/2017

2 ks Fotoaparát Exakta VX 1000, kov, v koženém pouzdře, 70. léta
20. st.
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143/2017

2 ks Fotoaparát Flexaret Automat, kov, zrcadlovka, v koženém
pouzdře, 60. léta 20. st.

144/2017

2 ks Kamera Canon Cine Canonet 8, kov, v koženém pouzdře,
Japonsko, 60. léta 20. st.

145/2017

1 ks Prase divoké, Sus scrofa, dermoplastický preparát, hlava,
na podložce

146/2017

1 ks Tetřev hlušec, Tetrao urogallus, dermoplastický preparát

147/2017

1 ks Potápka roháč, Podiceps cristatus, dermoplastický preparát

148/2017

2 ks Srnec obecný, Capreolus capreolus, paroží s částí lebky
na podložce

149/2017

2 ks Srnec obecný, Capreolus capreolus, paroží s lebkou bez spodní
čelisti, na podložce

150/2017

1 ks Pekáč, kamenina, ovál, s uchem, sv.hnědá glazura, trhlina,
38,2 x 21,5 x 8,1 cm

151/2017

5 ks Stejnokroj, textil, Sbor požární ochrany, 1990-1994, tm.modrý,
košile, vázanka, sako, kalhoty, brigadýrka

152/2017

4 ks Stejnokroj, textil, Inspekce požární ochrany, 60. - 80. léta 20. st.,
tm. modrý, košile, sako, kalhoty, brigadýrka

153/2017

6 ks Stejnokroj, textil, pracovní, hasiči, blůza, kalhoty, 2x lodička,
pár obuvi

154/2017

1 ks Arch se samolepkami, papír, Spolek pro zachování demokracie
v ČR, 10 ks barevných samolepek, 2017, 21,1 x 14,8 cm

D 5939

1 ks Feri, Dominik: Tak jsme lajkovali: kterak přiložit prst na tep doby

D 5940

1 ks Hanzlík, Jan: Duchcov///Dux : modern? architektura

D 5941

1 ks Radová, Jindřiška: Ohlédnutí

D 5942

1 ks Koblasa, Jan & Jakuschewa, Sonja: Skrytá poselství

D 5943

1 ks Lippert, Julius: Německé prostředi v Čechách

D 5944

1 ks Wolf, Jiří: Nápisy okresu Teplice

D 5945

1 ks Geodézie ČS Česká Lípa: Plán města Krupka

D 5946

1 ks Geodézie ČS Česká Lípa: Plán města Bílina

D 5947

1 ks Vilím, Karel: Burg Krupka

D 5948

1 ks Vilím, Karel: Krupka, Graupen

D 5949

1 ks Němcová, Božena: Babička

D 5950

1 ks VisitTeplice: Teplice město císařů a králů, město tisíce příběhů

D 5951

1 ks Biman, Stanislav: Partie hnědých pěšáků / Henlein Konrád

D 5952

1 ks Bremer, Frederika: Rodina: její starosti a radosti

D 5953

1 ks Regionální muzeum v Teplicích: Výroční zpráva 2016

D 5954

1 ks Štefl, Jindřich: Hradiště Hrádek u Libochovan

D 5955

1 ks Štefl, Jindřich: Hradiště Hrádek u Libochovan

D 5956

1 ks Jaksch, Wenzel: Ztracené vesnice, opuštění lidé

7

D 5957/1

Teplický deník: leden 2017 /časopisy – periodika-noviny

D 5957/2

Teplický deník: únor 2017/ časopisy – periodika-noviny

D 5957/3

Teplický deník: březen 2017/ časopisy – periodika-noviny

D 5958

1 ks Památky: Památky v Ústeckém kraji ve správě památkového
ústavu

D 5959

1 ks Památky: Památky v Ústeckém kraji ve správě památkového
ústavu

D 5960

1 ks Destinační agentura Krušné hory: mapa Krušných hor

D 5961

1 ks Farní: Farní zpravodaj Teplice – salesiáni - Prosetice

D 5962

1 ks Farní: Farní zpravodaj Teplice – salesiáni - Prosetice

D 5963/2005

Teplický kurýr: Ročník 13/2005 - Jiří Dvořáček 52 čísel vázaných

D 5963/2006

Teplický kurýr: Ročník 14/2006 - Jiří Dvořáček 50 čísel vázaných

D 5963/2007-11

Teplický kurýr: Ročník 15-19/2007-2011 neúplné ročníky

D 5963/2012-16

Teplický kurýr: Ročník 2012-2016 JM ES Reimann / neúplné ročníky

D5964/2016

12 čísel Noviny Fontána Teplice: ročník 1/2016

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 12. 12. 2017
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017

8

bod 15.3 priloha 4.pdf k usnesení č. 063/9Z/2017

Bod 15.3 příloha č. 4

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 27
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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 26)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2017 ze dne 11. 12. 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

9/2017

11 ks Kachle

10/2017

4 ks Kachle

11/2017

1 ks Kachel

12/2017

1 ks Fotografie Jiráskova mlýna (poškozená)

13/2017

3 ks Fotografie oprav kostela sv. Mikuláše

14/2017

2 ks Obrazy hradišť Okrouhlík (Hřivice) a Kuk (Výrov)

15/2017

1 arch Poštovní známky a přítisky s lounským muzeem

16632

1 ks Podbořany : dějiny města a okolních obcí,
Smetana, Jan; 2001

16638

1 ks Líšťany : hromadný nález ze starší doby bronzové,
Blažek- Novák, 2016

16700

1 ks Atlas přístupnosti objektů v Lounech : Louny bez bariér,
2015

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 12. 12. 2017.
V Ústí nad Labem dne
.................
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017
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bod 15.3 priloha 5.pdf k usnesení č. 063/9Z/2017

Bod 15.3 příloha č. 5

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 24
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 242/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace
se sídlem v Dlouhá 173/5, Litoměřice - Město, 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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 23)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2017 ze dne 11. 12. 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

18/2017

replika granátových šperků Ulriky von Levetzow
1 ks náhrdelník
1 pár náušnic
1 ks brož
1 ks prsten
2 ks náramky

19/2017

1 ks dvojzubá jehlice s granátovou kuličkou

20/2017

1 pár granátových náušnic

21/2017

1 pár granátových náušnic

22/2017

1 ks granátová brož s erbovním polem

23/2017

1 ks granátová brož ve tvaru kytičky

24/2017

1 ks granátová náušnice

25/2017

1 ks kniha Bohmens Burgen, Vesten und Bergshlosser
Gesammetl, sv.3

26/2017

1 ks kniha Bohmens Burgen, Vesten und Bergshlosser
Gesammetl, sv.5

27/2017

1 ks kniha Bohmens Burgen, Vesten und Bergshlosser
Gesammetl, sv.6

28/2017

1 ks kniha Bohmens Burgen, Vesten und Bergshlosser
Gesammetl, sv.7

29/2017

1 ks kachel zlomek spodní části čelní vyhřívací plochy

2

30/2017

1 ks kachel čtvercový, hnědě glazovaný, přelom 19. a 20. století

31/2017

6 ks židle historizující, 1880 až 1890

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 12. 12. 2017
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017
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Bod 15.3 příloha č. 6

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 26
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 243/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
se sídlem v Čsl. mládeže 1/31, Děčín IV - Podmokly, 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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 25)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2017 ze dne 11. 12. 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

83/2017

1 ks Vysoké kolo - dětské

84/2017

1 ks Velociped tzv. kostitřas

85/2017

1 ks Kolo - tandem, zn. Premier, výrobce Hillman

86/2017

1 ks Vysoké kolo

87/2017

1 ks Pamětní 200,- Kč mince k 750. výročí založení Českých
Budějovic, vydaná 4.3 2015

88/2017

5 ks Komorový řádkový kachel s tapetovým vzorem

89/2017

8 částí Komorového řádkového kachle s tzv. tapetovým vzorem

90/2017

14 částí komorového řádkového kachle s tzv. tapetovým vzorem

91/2017

1 ks Foto stavení, Sesuv půdy v Krásném Studenci u Děčína

92/2017

66 částí Severočeského betlému - stavěcí, papírový, nalepený na
překližce a vyřezaný, zápichový

93/2017

3 ks Buben s dřevěnou lubovou kostrou

94/2017

1 ks Buben z mosazného plechu, výrobce: J. Roszmanith 1869

95/2017

1 ks Buben z mosazného plechu s dřevěnými rámy

96/2017

1 ks Buben s dřevěnou lubovou kostrou

97/2017

1 ks Buben s dřevěnou lubovou kostrou

98/2017

1 ks Prapor mužského pěveckého spolku Děčín 1862

99/2017

1 ks Kralický betlém - postaven na dřevěné desce

100/2017

1 ks Betlém - chlév s 10 figurkami vyrobenými z umělé,
polychromované hmoty, postaven na dřevěné desce
pokryté mechem
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101/2017

1 ks Dřevěný povoz např. na seno s ojí a loukoťovými koly.
Hračka domácí výroby

102/2017

1 ks Panenka v regionálním kroji, s červeným šátkem a černými
kozačkami

103/2017

1 ks Pamětní 200 Kč mince vydaná ke 100. výročí narození
Josefa Kainara, vyd. 14. 6. 2017

104/2017

1 ks Pamětní 200 Kč mince vydaná k 75. výročí operace
Anthropoid, vyd. 24. 5. 2017

105/2017

1 ks Pamětní 200 Kč mince vydaná k 300. výročí narození Marie
Terezie, vyd. 26. 4. 2017

106/2017

1 ks Podmalba na skle. Polopostava světice sv. Barbory, v levé
ruce drží pohár, v pravé palmovou ratolest a meč, v rozích
výjevu stylizované květy

107/2017

4 ks Sokolský kroj - pánský

108/2017

1 ks Fotografie na kartonu, tablo zpěváckého spolku FIBICH,
1921 -1926, Podmokly Děčín

109/2017

1 ks Skupinové foto na sněhu, zřejmě legionáři v Rusku, Vánoce
1916, uprostřed Vojtěch Nový - rodák z Děčína

110/2017

1 ks Skupinové foto, vojsko - 7.Čsl. Tatranský pluk, 1. rota,
lágr Valgaktier, r. 1920

111/2017

2 ks Vlajka "Sudeten Deutsche Partaj", r. 1938

112/2017

1 ks Dřevěná kotva s lanem, na přední straně kovová destička
přichycená dvěma šroubky s nápisem: S.M.S. Bellona
1842-1902.

113/2017

1 ks Nástěnný kalendář ČSPL pro rok 2000

114/2017

1 ks Papírové album na vlepované obrázky lodí. V albu
nalepeno 190 obrázků
58 ks Obrázků - duplikáty v albu
10 ks Duplikátů se zachovanou zadní stranou, na ní českoněmecký text s reklamou na sběr obrázků
1 ks Reklamní lístek, rozměry 15,8x7,4 na sběr obrázků
1 ks Černobílá fotografie formátu A4, s lodí zmiňovanou v albu

115/2017

1 ks Model lodního motoru

116/2017

1 ks Mosazný průzor skafandru anglické výroby

117/2017

1 ks Lebeční výběžek pilouna obecného

118/2017

1 ks Rameno kotvy

119/2017

1 ks Model vlečného remorkéru P 1. Vyrobený v měřítku
přibližně 1: 56

120/2017

1 ks Celodřevěná lopatka z lodě

121/2017

1 ks Dřevěná lopatka z lodě

122/2017

1 ks Vlajka ČSPL ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku
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123/2017

1 ks Obrázek - domalovaná fotografie, rodinný portrét
sourozenců Josefa a Zdeňky Kuklové v krajině

124/2017

3 ks Keramické figurky, postavy v lidových krojích (pasáček
ovcí, postava stojící dívky, sedící postava děvčátka
v oranžových šatech)

125/2017

17 ks Porcelánový servis, Lesov u Karlových Varů, značka zlatě
na glazuře CL s korunkou, okolo BERNADOTTE
Czechoslovakia

126/2017

2 ks Porcelánové talíře, Lesov u Karlových Varů, značka zlatě
na glazuře CL s korunkou, okolo BERNADOTTE
Czechoslovakia

127/2017

6 ks Sklenička na sekt

128/2017

1 ks Svatý obrázek, na fotografii anděl s křídly, u nohou stojící
dítě, okolo květy, text: "V utrpení a bolu hleď vzhůru
k Bohu"

129/2017

1 ks Týdenní stolní kalendář na rok 1973, s podtitulem: Muži na
palubě. 32 listů v kroužkové vazbě, s obrázky a textem
s tématikou Čsl. námořní plavby

130/2017

1 ks Záchranný kruh ČSPL

131/2017

2 ks Upomínková deska s tématem řetězové plavby

132/2017

1 ks Záchranný kruh ČSPL bílé a červené barvy

133/2017

1 ks Kovové světlo kuželovitého tvaru, nápis "DAIMON"

134/2017

1 ks Řetěz sloužící k posunu řetězových parníků na Labi

135/2017

1 ks Drápek - pomůcka pro manipulaci s nákladem, například
pytli na lodích

V 1/17

3 ks Soubor tří geologických map z území Šluknovského
výběžku: GM 0221 Dolní Poustevna

V 2/17

1 ks Pazourek s mechovkami, Původ: Rujana, dánské ostrovy,
poloostrov Skane v nejjižnějším Švédsku

V 3/17

1 ks Pazourek, hlíza

V 4/17

1 ks Žula rapakivi

V 5/17

1 ks Pazourek s ostnem ježovky

V 6/17

1 ks Pazourek, hlíza

V 7/17

1 ks Žula rapakivi

V 8/17

1 ks Pegmatit

V 9/17

1 ks Deformovaná žula

V 10/17

1 ks Pazourek s ostnem ježovky rodu Tylocidaris

V 11/17

1 ks Ptačí pero - labuť velká

V 12/17

1 ks Ptačí pero - bažant obecný

V 13/17

1 ks Ptačí pero - kukačka obecná

V 14/17

1 ks Ptačí pero - luňák červený

V 15/17

1 ks Ptačí pero - straka obecná
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V 16/17

1 ks Ptačí pero - výr velký

V 17/17

3 ks Ptačí pero - kachna divoká

V 18/17

3 ks Ptačí pero - káně lesní

V 19/17

2 ks Ptačí pero - káně rousná

V 20/17

4 ks Ptačí pero - poštolka obecná

V 21/17

4 ks Ptačí pero - sokol stěhovavý

V 22/17

2 ks Ptačí pero - jestřáb lesní

R 238/17

1376 ks Foto v deskách - desky s motivy ze severních Čech,
z majetku ředitele spořitelny Ernsta Winklera, rodinná fota
z majetku Josefa Habenichta z Horního Jindřichova č.p. 96,
fota z majetku továrníka Förstera, fota z majetku továrníka
Pfeifera, krajiny ze švýcarských Alp, fota z Francie, Lourdy,
fota z Portugalska, z Madeiry, ze Španělska, atd.

R 239/17

1 ks Dřevěná dekorace, výrobce Amadea s.r.o., betlém
vyražený na překližce 3 mm, "Lurdy severních Čech“
v pozadí bazilika Panny Marie Pomocné, Svatá Rodina a
2 ležící ovečky

R 240/17

1 ks Varnsdorfský betlém, vydala Libuše Horáčková, Varnsdorf,
Lizo: Oldřich Beznoska - Lithos, zimní pojetí zahrnující
místní reálie a osobnosti spojené s historií města - Wernar,
H. Krawcec, V. Pilz, L. v. Beethoven, kostel sv. Petra a
Pavla, kostel sv. Karla Boromejského, starokatolický kostel
Nejsvětějšího Spasitele, tzv. Červený kostel, v pozadí
Hrádek, Svatá Rodina, 26 postav + zvířata

R 241/17

3 ks Orientální betlém, rozkládací, s představěnými figurami do
kříže, vlevo anděl s kadidelnicí, vpravo anděl se svitkem
s notovým zápisem, uprostřed vánoční stromek se zajícem,
koza, stádo ovcí s beranem, betlém s výrazným andělem
slávy s šerpou s nápisem Gloria in excelsis deo

R 242/17

3 ks Zimní lidový betlém, prolamovaná "harmonika",
s představěnými figurami 3 králů s hvězdou a vánočním
stromem s nápisem nad Svatou chýší "Pokoj lidem dobré
vůle"

R 243/17

1 ks Zimní lidový betlém, rozkládací, s přáním "Radostné
vánoce a šťastný Nový rok", určený do obálky 14,7x21 cm,
zimní výjev z Prahy - Karlova mostu

R 244/17

1 ks Orientální betlém, rozkládací, reprint, typ "kniha" velmi
složité prostorové zpracování, chýše s otevřenými vrátky,
početní darovníci, v pozadí vlevo prostovlasý anděl s
palmovou ratolestí, vpravo kometa na deskách motiv králů
jdoucích za hvězdou + pastýř clonící si zrak,

R 245/17

1 ks Orientální betlém, původní, rozkládací, typ "kniha" s
plátnovým hřbetemna titulní straně anděl slávy s šerpou
s nápisem Gloria in excelsis, s podpisem autora

R 246/17

1 ks Zimní betlém, rozkládací, reprint, typ "kniha" naležato,
zvaný "Tichá noc -Silent Night - Stille Nacht", Praha 1974
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R 247/17

R 248/17

R 249/17

4 ks Zimní betlém, rozkládací, reprint, typ "kniha" naležato,
zcela chybí spodní strana - "Tichá noc -Silent Night - Stille
Nacht", Praha 1974
26 ks Autorský betlém Ivana Hlavatého - Svatá rodina s volkem
a oslíkem v dřevěném srubu s kometou.
- Svatá rodina s volkem a oslíkem
- Svatá chýše
- Myslivec se stromkem a zajícem u nohy
- Švec
- Klarinetista
- Král v hermelínovém plášti
- Ovečka
- Chlapec se skateboardem
- Černý král
- Klečící král
- Rybář se štikou
- Trumpetista
- Kytarista
- Husička
- Kuchař s pánvičkou
- Malý psík
- Stojící ovečka
- Zedník s kolečkem cihel
- Klečící zahradník s košem ovoce
- Mladík s kolébkou
- Žena s nůší s husou
- Bubeník
- Otec se synkem a letadélkem
- Dva hošíci s plachetnicí
- Skupinka tří dětí
- Pes bernardýn
81 ks Betlém - přetisk původních originálních tzv. Velkých
jesliček od malíře Josefa Führicha (1800 - 1871)
41 lidských a 40 zvířecích figur.
- Panna Marie modlící se nad jesličkami
- Klečící sv. Josef s rukama zkříženýma na prsou
- Jezule v jesličkách
- Volek zleva
- Oslík zprava
- Klečící pastýř zleva
- Klečící pastýř zleva, s košíkem jablek a rohem za
pasem
- Klečící pastýř zleva s kloboukem v rukou, košem vajec
a rohem za pasem
- Stojící pastýř v kloboučku, hrající na dvojitou šalmaj
- Kráčející pastýř zprava, s holí a čutorou za pasem
- Skupinka zvířat - 2 kravky, stojící koza a ležící ovce
- Pasoucí se ovce kráčející zleva
- Dvě ležící ovečky
- Dvě ležící ovečky
- Koza hledící dozadu
- Sedící pes zprava
- Tříkrálová Panna Marie s Jezulátkem
- Stojící Josef s kloboukem v ruce ze Zjevení Páně
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- Král se sluhou přicházející s darem zleva
- Černý král se sluhou přicházející s darem zleva
- Klanějící se nejstarší král s korunou u nohou
- Panna Marie s Jezulátkem sedícím v jesličkách a
zdravícím příchozí, zprava
- Anděl zvěstování, zleva
- Pastýř Diviš zleva klečící
- Pastýř Diviš clonící si zrak zprava
- Skupinka 2 pastýřů - starý spící, mladý clonící si zrak
před Andělem Zvěstování
- Pastýř uklánějící se zleva, v ruce džbán
- Ležící ovce, zprava
- Skupinka ovce s jehnětem ležící, zprava
- Ležící ovce, čelně
- Stojící ovce, zleva
- Beránek stojící, zprava
- Dvě menší ležící ovce, zleva
- Dvě menší ležící ovce, zprava
- Dvě ovečky o sebe opřené, ležící
- Ležící ovce zprava
- Skupinka dvou andělů (papír) s nápisem na šerpě
Gloria in excelsis Deo
- Anděl v modrém rouchu zleva
- Anděl v červeném rouchu zprava
- Anděl v zeleném rouchu zprava, se svatozáří
- Anděl v zeleném rouchu zprava
- Anděl v hnědém rouchu zprava
- Anděl v hnědém rouchu zleva
- Anděl v hnědém rouchu, maličký, zleva
- Muž kráčející u oslíka vezoucího ženu, s jehnětem
v ruce, špendlík
- Pastýř s mošnou troubící na dlouhý roh, špendlík
- Ovečka drbající se levou zadní nožkou, špendlík
- Dvě stojící ovečky, levá se pase, pravá hledí vpravo,
špendlík
- Ležící ovečka hledící vlevo, špendlík
- Dvě mladičké ovečky zleva kráčející, špendlík
- Ovečka jdoucí zprava, špendlík
- Kravička přicházející zleva s hlavou vytočenou,
špendlík
- Král na koni, z horizontu, zleva, špendlík
- Černý král na koni, na horizontu, špendlík
- Král na koni s odvrácenou tváří, zleva, z horizontu,
špendlík
R 250/17

7 ks Dřevorytů a titulního listu v deskách s osobním věnováním
autora Erwina Görlacha, jenž působil mezi lety 1926 a 1938
v rumburském muzeu.

R 251/17

1 ks Hřeben na borůvky

R 252/17

2 ks Dóza k uchování svačiny nebo koláče

R 253/17

1 ks Pohár skleněný, čirý, s potiskem

R 254/17

1 ks Svíčka votivní, zhotovená při příležitosti výročí děkanského
kostela sv. Jakuba staršího (1605-2005
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R 255/17

1 ks Dámská kabelka s barevnými drátky a bavlnkami vyšívaná

R 256/17

1 ks Šátek fialový

R 257/17

1 ks Látky - kousek nepravidelně ustřižené pestré květované
látky

R 258/17

1 ks Reprodukce obrazu, Francisco Goya: Nahá Maja, kolem
roku 1800, na hedvábí

R 259/17

1 ks Mřížka na tisk vzoru na šátky (role)

R 260/17

1 ks Černobílá fotografie - pohled do interiéru kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve Vilémově

R 261/17

4 ks Kameninová dóza - nekompletní nádoby na uskladnění
potravin s nápisy NJ: Feigen-Kaffee, Gries, Kaffee,
Graupen

R 262/17

79 ks Betlém - papírový kolorovaný stavěcí betlém "současného
autora" Cyrila Kotyšana" (1899 – 1978)
- Kometa
- Chlév
- Panna Marie s Jezulátkem v kolébce
- Sv. Josef s holí
- Volek a oslík
- Černý král stojící
- Bělovousý král klečící zprava
- Klečící král zprava
- Sluha se dvěma koňmi
- Sluha se dvěma koňmi zezadu
- Kočár tažený běloušem, 3 osoby
- Pes sedící
- Tři ovce ležící
- Dvě ovce ležící, kráčející ovce zprava
- Kráčející ovce v závěji
- Kráčející ovce s hlavou u sněhu
- Ovce ležící zprava
- Ovce ležící zleva, zákl. 5 cm
- Ovce ležící zleva, zákl. 5,2 cm
- Ovce ležící zleva, zákl. 4 cm
- Holčička s panenkou, zleva
- Holčička s peřinkou
- Holčička s panenkou, zprava
- Chlapec s pytlem mouky na sáňkách
- Chlapec s tácem na rameni
- Běžící chlapec zleva s knihou
- Chlapec stojící u plotu
- Chlapec stojící s krajáčem u keříku, zprava
- Chlapec v zeleném kabátku s knihou, zprava
- Chlapec v kloboučku stojící v závěji, zprava
- Chlapec se džbánem, zprava
- Chlapec s uzlíkem, zleva
- Chlapec s jehnětem, zleva
- Chlapec s uzlíkem v levé ruce, zprava
- Chlapec se slepicí a holčička s uzlíkem, zprava
- Chlapec táhnoucí sáně s holčičkou držící koš s jablky
- Trojice dětí, holčička mezi dvěma chlapci, zleva
- Sáně s pytlem mouky pod stromem
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- Plůtek se stromkem vpravo
- Dva keříky
- Závěj s plůtkem
- Keřík
- Keřík (zákl. 4 cm)
- Džbán s košíkem
- Amfora s balíkem s dary
- Truhlice s balíkem s dary
- Houslista
- Dudák
- Ponocný
- Žena s ošatkou buchet, zprava
- Rozjímající žena se sepjatýma rukama, zprava
- Žena s košíkem darů, zprava
- Žena s nakrojeným bochníkem chleba, zprava
- Žena s nůší, zleva
- Stojící žena v zeleném plédu, zleva
- Žena s košíkem s husou, zleva
- Žena kráčející zleva s děckem v šátku na zádech,
opírající se o hůl
- Žena stojící zprava s hošíkem s koníkem
- Stařeček se stařenkou, zprava
- Prostovlasý stařík s holí a kloboukem v ruce, stojící
zprava
- Hajný s flintou jdoucí zprava
- Vinař s košem révy zprava
- Muž opírající se o valašku, zprava
- Kráčející stařec v kožichu, zprava
- Dohazovač s knihou
- Muž s uzlíkem, v kožichu, zprava
- Muž přicházející zprava se slivovicí
- Muž s tácem vánoček, zprava
- Muž v červeném kožíšku, zleva
- Muž kouřící dýmku, zleva, s kapesníkem v pravé kapse
- Muž kouřící fajfku, v zelených rukavicích, zleva
- Muž nesoucí mísu, stojící zleva
- Muž s košíkem, jdoucí zleva
- Muž kouřící dýmku u plotu, zleva
- Klarinetista, zleva
- Muž nesoucí soudek jdoucí zleva
- Mladík ve vyšívané vestě, zleva
- Muž v modrém kožíšku opírající se o hůl, zleva
- Dálava se zasněženou vesnicí
R 263/17

1 ks Kameninový hrnek

R 264/17

1 ks Kameninový krajáč

R 265/17

1 ks Strojek na nudle

R 266/17

1 ks Džbán na vodu

R 267/17

2 ks Síto na prosívání mouky

R 268/17

1 ks Kropenka na svěcenou vodu

R 269/17

1 ks Ubrus vyšívaný, zhotoven na žakárovém stroji s výšivkou
kovovými nitěmi
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R 270/17

1 ks Obrázek ptáčka (červenka obecná) sedícího na větvi
stromu, vlevo tři vzrostlé stromy

R 271/17

1 ks Polštářek černý, obdélníkový, s vysokým potiskem dvou
exotických ptáků obrácených zobáky k sobě

R 272/17

1 ks Sponkovačka ruční, vínové barvy, s vyraženým nápisem
"KUNERT 868"

R 273/17

2 ks Dřevěná krabička

R 274/17

15 ks Kávová souprava, značka Rosenthal Selb-Germany
REGINA (konvice s víčkem, cukřenka s dvěma uchy a
víčkem, mléčenka, šálky a podšálky, dezertní talířky

R 275/17

11 ks Kovová čajová souprava (čajová konvice s víčkem, lihový
vařič, cukřenka s dvěma uchy a víčkem, mléčenka se
zobáčkem a ouškem, sítko překlápěcí s držáčkem a
mističkou na okap, skleničky v kovovém úchytu s ouškem

R 276/17

1 ks Plaketa pamětní, vydaná při příležitosti plesů rumburských
Bardů v roce 1932

R 277/17

1 ks Batoh velký, z pozůstalosti T. Titzeho

R 278/17

1 ks Batoh menší, z pozůstalosti T. Titzeho

R 279/17

7 ks Kovových štítků s vyraženými čísly užívanými k označení
útkových nití ve firmě v H. Jindřichově, z pozůstalosti
T. Titzeho

R 280/17

1 ks Zápisník s barvířskými recepty s ukázkami výsledných
barev, ručně psané, z pozůstalosti T. Titzeho

R 281/17

1 ks Zápisník s recepty a texty o tisku na látky, z pozůstalosti
T. Titzeho

R 282/17

1 ks Zápisník s recepty Färberei Tagebuch, originál
Schmierheft, rodinné firmy recepty Titzeových, s ukázkami
látek, barevných bavlnek, s vloženými listy denního
kalendáře z roku 1936, 1937, z pozůstalosti T. Titzeho

R 283/17

5 ks Kladka z textilního stroje

R 284/17

1 ks Vzorkovník tisku na látky, v květované textilní vazbě s bílým
Potiskem, Drucke mit Indanthrenfarben für Vorhang- und
Dekorationsstoffe, z pozůstalosti Karla Titzeho

R 285/17

1 ks Vzorkovník barevných látek, v zelené textilní vazbě s bílým
potiskem, razítko "Kiefer & Döring Warnsdorf (Böhmen)
Unifärbungen auf Wollstoff mit Viskose – Kunstseide
z pozůstalosti Karla Titzeho

R 286/17

1 ks Vzorkovník barevných nití, nitě lesklé, hedvábné, v modré
textilní vazbě s bílým potiskem, razítko "Tefa" Reichenberg
B. Mühlfeldstrasse 6 Indanthrenfarbstoffe auf
Kunstseidenstrang

R 287/17

1 ks Vzorkovník barevných bavlněných nití, v cihlově červené
textilní vazbě s černým potiskem, Basische und
Janusfarbstoffe auf Baumwollgarn, z pozůstalosti
Karla Titzeho
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R 288/17

1 ks Vzorkovník barevných nití, v modré textilní vazbě s bílým
potiskem, razítko "Tefa" Reichenberg i. B. Mühlfeldstrasse
Indanthrenfarbstoffe für Buntbleiche, Garn III, z pozůstalosti
Karla Titzeho

R 289/17

1 ks Vzorkovník barevných nití firmy Farbenfabriken vorm,
Friedr. Bayer & Co. Leverkusen

R 290/17

1 ks Loutna, 6 strun, z pozůstalosti Karla Titzeho

R 291/17

1 ks Obálka růžová, potištěná, lékárna u Zlatého jelena
(Apotheke zum gold. Hirsch, C. Strohbach in Rumburg)

R 292/17

1 ks Pléd na postel, bílý, přírodní, s motivem hvězdiček,
zdobený háčkovaný, spodní okraj s rostlinným motivem

R 293/17

3 ks Dokumenty z pozůstalosti Josefa Beneše
- karta č. 4 pojištění invalidity ze 03.10.1942,
zaměstnanec Rinco Rbk
- Passierschein (propustka) ze zaměstn., 10.08.1944,
z firmy Rinco, návštěva lékaře Franz Sauermann
- osvědčení v ČJ s podpisy 6 Čechů nasazených
ve firmě Rinco, 07.01.1946

R 294/17

R 295/17

18 ks Desky s fotografiemi s různými rumburskými motivy,
Rumburk - socialistické město
- dům pana Uzla v Dolních Křečanech, dům pana
Stehlíka na Starokřečanské, dům pana Uzla
03.05.1974
- portál dveří v detailu, 23.06.1974, Radniční, panelová
výstavba, Vraní s Marxem, pohled z ulice Palackého
směr zahradník Zázvorka, 23.06.1974
- dům pana Honců v Podhájí, bytovky TOS Rbk v Žitné,
29.05.1974
- pohled na Rbk z Krásnolipské, dům Kováře,
Krásnolipská, 28.03.1974
- pohled na most na Pražské, lávka u mostu vybudovaná
TOSem, 28.03.1974
- pohled na staveniště u muzea, pohled ke kostelu
z křižovatky Radniční a Pražská, 28.03.1974
- pohled z Krásnolipské, pohled do Lipové, dům Prokopů,
28.03.1974
- cikánský dům v Příkré, tady bude stavět Mrštík, dům
Vašaty, 28.03.1974
- jaro u hranice v Aloisově, v Podhájí, cesta ke klášteru,
06.06.1974
- děti v 5. MŠ v D. Křečanech, 23.11.1973
- 1. máj 1974
- 1. máj 1974
- 1. máj 1974
- 1. máj 1974
- 1. máj 1974
- 1. máj 1974
- psovodi na Strážném vrchu, 20.04.1974
1 ks Fotografie černobílá, staveniště sídliště Na Valech, roh
muzejní budovy vlevo
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R 296/17

1 ks Kuželka dřevěná, profilovaná, pochází ze zahradního
kuželníku u Sanatoria Frankenstein, dnešní Interna Lužické
nemocnice

R 297/17

2 ks Bible, dvoudílné vydání Písma svatého, Starý a Nový zákon

R 298/17

1 ks Medailonek pamětní, s motivem Křížové cesty v Jiřetíně
pod Jedlovou

R 299/17

1 ks Medailonek pamětní, s motivem Panny Marie Filipovské

R 300/17

1 ks Porcelánová soška na podstavci Panny Marie Filipovské,
z oltáře v kapli Uzdravení v bazilice Panny Marie
Pomocnice křesťanů ve Filipově, provenience Žacléř
(Schatzlar) - Theodor Pohl

R 301/17

1 ks Medailonek pamětní s motivem Panny Marie s Ježíškem
v náručí mezi dvěma anděly

R 302/17

1 ks Soška skleněná patinovaná, Nejsvětější srdce Ježíšovo

R 303/17

1 ks Soška kovová, Madony svatohorské ze Sv. Hory (kostel
Nanebevzetí Panny Marie)

R 304/17

1 ks Plaketa s motivem Madony svatohorské ze Sv. Hory

R 305/17

1 ks Medailon reliéfní, s Pannou Marií

R 306/17

1 ks Obrázek rámovaný, s motivem náměstí v Chomutově

R 307/17

1 ks Obrázek rámovaný, báseň učitele a básníka Friedricha
Wilhelma Kaulische (1827-1881) s názvem Mutter (Matko)

R 308/17

1 ks Vázička kovová, na nožce, k domácímu oltáříku

R 309/17

1 ks Socha Madony sádrová

R 310/17

10 ks Propagační materiály Římskokatolické farnosti - děkanství
Rumburk vydaný k Roku baroka (2017) reflektující výstavu
dětských prací v ambitu Lorety

R 311/17

1 ks Noty Zeidlertal (Brtnické údolí), Lied im Volkston, píseň
na lidovou notu, Worte von Bürgerschuldirektor Spiegel,
Zeidler

R 312/17

1 ks Noty Lausitzer Heimat-Lied, slova Josef Rauch, Jiřetín,
hudba Karl Steinwendner, v As dur

R 313/17

1 ks Noty v nové měkké paspartě Rumburger Walzer,
Rumburský valčík

R 314/17

150 ks Betlém papírový kolorovaný stavěcí, nalepený na tvrdý
papír a vyřezaný, dřevěné zápichy

R 315/17

3 ks Fotografie černobílá
- pohled do Hřbitovní ulice, popis: "Ein alt Friedhofsgasse
1941"
- Kapucínský klášter s kostelem sv. Vavřince, popis:
"Kapuzinerkloster Rumburg 1941"
- Kapucínský klášter - sochy Příbuzenstva Ježíšova,
popis: "Kapuzinerkloster Rumburg 1941

R 316/17

1 ks Pohlednice barevná, dobová, s motivem poutního místa
Svatá Hora u Příbrami
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R 317/17

1 ks Jehlice špikovací na urovnávání osnovy, nalezena při
výkopových pracích u domu F. Kunerta

R 318/17

1 ks Navíječ nitě, speciální ozdobný, na dřevěné špulce,
ve tvaru zdobeného včelího úlu

R 319/17

5 ks Vizitky, polepky a korespondenční lístek, firma František
Kunert, z pozůstalosti

R 320/17

1 ks Papírová krabička s barevným potiskem, 6,8x10,7x4 cm,
s vizitkami, na vizitce: Franz Kunert, Oberhennersdorf 368,
b. Rumburg-Böhm.

R 321/17

2 ks Kartonová krabice s víkem, dva druhy polepek, 1. František
Kunert, 2. Franz Kunert,

R 322/17

11 ks Příbor, celuloidové žíhané tmavě hnědé střenky, 6 vidliček a
5 nožů, pozůstalost F. Kunert

R 323/17

6 ks Příbor, celuloidové střenky želvovinové barvy, na vidličce
nápis "S.M. KRUPPSTAHL" , na noži nápis "FEIN STAHL
FrSch. SOLINGEN PRIMA S.M. KRUPPSTAHL", 3 vidličky
a 3 nože, pozůstalost F. Kunert

R 324/17

3 ks Lžíce značky ALPONGA, pozůstalost F. Kunert

R 325/17

2 ks Příbor salátový, točená rukojeť, vidlička a lžíce, pozůstalost
F. Kunert

R 326/17

1 ks Soška ženy, bílá, ze starého Řecka, pozůstalost F. Kunerta

R 327/17

1 ks Soška Amor a Psyché, pozůstalost F. Kunerta

R 328/17

1 ks Soška Diskobolos, na podstavci, pozůstalost F. Kunerta

R 329/17

1 ks Lišta, pružná, kovová, s úchytkem, s chybějícím pijákem
pozůstalost F. Kunerta

R 330/17

1 ks Ramínko s nápisem "Pelzhaus - CARL PEUTHERT –
Rumburg", pozůstalost F. Kunerta

R 331/17

1 ks Přepravka na klobouky, pozůstalost F. Kunerta

R 332/17

1 ks Rukávník též zvaný štucl (německy Muff), od firmy Carl
Peuthert Rumburg, pozůstalost choti F. Kunerta

R 333/17

1 ks Rukávník též zvaný štucl (německy Muff), od firmy Carl
Peuthert Rumburg, pozůstalost choti F. Kunerta

R 334/17

1 ks Šátek přes ramena, černý, s motivem červených a hnědých
růží se zelenými lístky, od firmy Franz Johann Anton
Kunert, pozůstalost choti F. Kunerta,

R 335/17

1 ks Klobouk zelený, s mašlí, pozůstalost choti F. Kunerta

R 336/17

3 ks Ramínka patentní, pozůstalost choti F. Kunerta

R 337/17

23 ks Špulky vigoňové příze přímo z továrny F. Kunerta

R 338/17

5 ks Cívky neboli špulky, na nitě, s postranními kotouči, užívané
firmou F. Kunert

R 339/17

1 ks Jehlice na ruční zhotovování gobelínů, pozůstalost
F. Kunert

R 340/17

1 ks Háček na háčkování drobných krajek, pozůstalost
F. Kunerta
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R 341/17

1 ks Krabička s jehlicemi, s nápisem "Central Drogerie Heinrich
Daemisch RUMBURG, pozůstalost F. Kunerta

R 342/17

1 ks Sešívačka, litinový odlitek, užívaný ve firmě F. Kunert

R 343/17

1 ks Převíječ nití ruční, užívaný ve firmě F. Kunert

R 344/17

1 ks Kleště na nýtování, na spojování krabic pomocí cvočků,
užívané ve firmě F. Kunert

R 345/17

1 ks Vánoční ozdoba, hvězda na špičku

R 346/17

1 ks Šátek pastelově béžový, s puntíkatým potiskem, ručně
obšívaný okraj firma E. Titze, Franz Kunert

R 347/17

1 ks Šátek pastelově bílý, firma Franz Kunert

R 348/17

1 ks Ubrousek bílý, s černým geometrickým potiskem, ručně
obšitý okraj, firma Franz Kunert

R 349/17

1 ks Šátek kávově bílý, s černým a hnědým geometrickým
potiskem, firma Franz Kunert

R 350/17

1 ks Šátek krémově bílý, ručně obšívaný, firma Franz Kunert

R 351/17

1 ks Látky nepravidelně střižený, šedomodrý, s kytičkovým
potiskem, firma Franz Kunert

R 352/17

2 ks Kapesník - jemně fialový s bohatě zdobenou strojovou
krajkou a hnědo-bílý, firma Franz Kunert

R 353/17

1 ks Límec kulatý, krajkový, na patentku, Anna Maria Kunert,
roz. Schild, firma Franz Kunert

R 354/17

1 ks Ubrousek bílý, vyšívaný, se zeleným háčkovaným okrajem,
firma Franz Kunert

R 355/17

3 ks Ubrousek bílý, vyšívaný, firma Franz Kunert

R 356/17

1 ks Kapesníček, vínově červený, s krajkovým okrajem,
firma Franz Kunert

R 357/17

1 ks Kapesníček do klopy, firma Franz Kunert

R 358/17

1 ks Kapesníček hladký, bez výšivky, s krakovým háčkovaným
okrajem, motiv vějířků, firma Franz Kunert

R 359/17

1 ks Kapesníček hladký, bez výšivky, obarvený mírně do
červena, krajový okraj z paličkované krajky, firma Franz
Kunert

R 360/17

1 ks Člunek specifický, do tkalcovského stroje, firma Franz
Kunert

R 361/17

1 ks Obraz kulatý zasklený nerámovaný barvotisk Nejsvětější
srdce Ježíšovo, upomínka na pouť na Anenském vrchu,
nápis: "Andenken an St. Annaberg

R 362/17

1 ks Hrnek s talířkem, se stříbrným dekorem, firma Stará Role
(Altrohlau)

R 363/17

1 ks Pohlednice barevná, s motivem modlící se holčičky, nápis
tužkou na nožce: "Bohouši Štoček 18.9.1946"
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R 364/17

4 ks Učebnice, soubor čtyř učebnic z pozůstalosti Kristy
Kozlerové z Dlouhého Dolu, dcery punčocháře Johanna
Schäffera z Vlčí Hory, absolventky Oberschule für Mädchen
in Schönlinde

R 365/17

1 ks Trestní řízení z pozůstalosti Kristy Kozlerové z Dlouhého
Dolu, patřící otci Ilony Vladimíru Kozlerovi, 1941

R 366/17

1 ks Číslovaný a podepsaný spisek Dr. Jana Bartoše

R 367/17

2 ks Časopis Rychlé šípy, dvě různá vydání kultovního časopisu

R 368/17

1 ks Technický magazín,T 6+7, X. Ročník, měsíčník
socialistické akademie, str. 591-662

R 369/17

1 ks Magazín, Věda a technika mládeži, č. 1, ročník XL

R 370/17

1 ks Obraz s motivem Panny Marie Filipovské a baziliky Panny
Marie - Pomocnice křesťanů

R 371/17

1 ks Špice praporu, motiv hvězdy a srpu s kladivem

R 372/17

1 ks Obraz, replika dobového panoramatického obrázku
s jednotlivými výřezy důležitých budov města Zyrardowa

R 373/17

1 ks Spořitelní knížka, věnována k 10. výročí republiky
s vkladem 10,- Kč Jaroslavu Vančurovi (chalupář
z Dlouhého dolu)

R 374/17

1 ks Leporelo, O dvanácti měsíčkách, nakladatelství Orbis
v Praze

R 375/17

1 ks Leporelo, Vlk a sedm kůzlátek, nakladatelství Artia

R 376/17

1 ks Leporelo, Kocour v botách, tisk Severografia Velký Šenov

R 377/17

1 ks Leporelo, Šípková Růženka, tisk Severografia Velký Šenov

R 378/17

1 ks Leporelo, Tři malá prasátka, tisk Severografia Velký Šenov

R 379/17

18 ks Leporelo, jednotlivá torza, nakladatelství Artia Praha, tisk
Severografia Velký Šenov
- Kocour v botách
- kmotřička před Popelkou
- Popelka s macechou a sestrami s odcházejícím
lokajem
- Popelka zkoušející si střevíc
- Popelka prchající z plesu
- Popelka na zámku - zásnubní ples
- Popelka vcházející s princem do sálu
- Jack leze po kouzelné fazoli
- kocour v botách před čarodějem
- kočár míří kolem ženců k čarodějově zámku (Kocour v
botách)
- svatba, Šípková Růženka
- královští rodiče dřímají u narození dcerky Růženky
- Šípková Růženka, salvy na počest narození
- Šípková Růženka, princův polibek
- z historie vývoje automobilů
- tři bratři a tančící princezny před hradem
- tři bratři a tančící princezny v ložnici princezen
- neznámá pohádka, chlapec se psem v lese pozorující
medvěda
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R 380/17

1 ks Výherní los, II. sběrová loterie 1955, Sběrné suroviny,
n.p.číslo losu: 014160 Hc

R 381/17

1 ks Přehoz na slavnostní odhalení pamětní desky Johannu
Nepomuku Fischerovi, Rumburk 04.10.2016 v 16 hod.

R 382/17

1 ks Přehoz na slavnostní odhalení pamětní desky August
Wenschuchovi, Rumburk 24.05.2017 ve 14 hod.

R 383/17

1 ks Brožura, ročenka, 20 let Obchodní akademie Rumburk,
1990 – 2010, vydal: Střední zdravotnická škola a Obchodní
akademie Rumburk

R 384/17

1 ks Pohlednice černobílá, nápis: "SÄCHS. SCHWEIZ –
KLEINGIESSHÜBEL“

R 385/17

1 ks Pohlednice černobílá, nápis: "Gruß aus München",

R 386/17

1 ks Petrolejová lampa s cylindrem

R 387/17

1 ks Sběrač, Rauchverzehrer, zn. ERKA, s motivem ze Staré
Číny

15 777

1 ks negativ Kachle za sbírky OM DC před restaurováním

15 778

1 ks negativ Výstava „Sloužím Bohu“ v OM DC

15 779

1 ks negativ Plavba – historické fotografie

15 780

1 ks negativ OM DC – pohádka a naučný program pro
mateřskou školu

15 781

1 ks negativ Instalace nových zvonů do kostela Povýšení
sv. Kříže v Děčíně

15 782

1 ks negativ Sbírkové předměty OM DC před restaurováním

15 783

1 ks negativ Nově otevřené expozice v OM RBK

15 784

1 ks negativ Vernisáž nových expozic v OM RBK

15 785

1 ks negativ Historická grafika a fotografie východního nádraží
v Děčíně

15 786

1 ks negativ Socha „Poutník“ v ul. K. Čapka v Děčíně 1,
autor: Stanislav Hanzík

15 787

1 ks negativ Socha „ Diomedon“ v Želenicích, dnes ztracená,
autor: St. Hanzík

15 788

1 ks negativ Historické pohlednice Dolského mlýna a jeho okolí

15 789

1 ks negativ Historické pohlednice Zadních Jetřichovic

15 790

1 ks negativ Historické pohlednice Jetřichovic a jejich okolí

15 791

1 ks negativ Historické pohlednice Na Tokáni

15 792

1 ks negativ Německá osobní loď Elbe Princesse u Povrlů

15 793

1 ks negativ Přívoz ve Velkém Březně

15 794

1 ks negativ Oprava věže kostela sv. Václava v Rozbělesích

15 795

1 ks negativ Fara v Rozbělesích

15 796

1 ks negativ Obří zásobníky u podniku Chart Ferox
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15 797

1 ks negativ Děčín 4, dům čp. 6 v ulici Na Pískách, určený
zřejmě k demolici

15 798

1 ks negativ Děčín 1, dům čp. 7/721 v Hálkově ulici

15 799

1 ks negativ Děčín 1, dům čp. 31/631 ve Sládkově ulici

15 800

1 ks negativ Děčín 1, dům čp. 37/521 ve Sládkově ulici

15 801

1 ks negativ Děčín 1, dům čp. 35/538 ve Sládkově ulici

15 802

1 ks negativ Sbírkové předměty OM DC, psací stroje H 2419,
H 2420, H 2438

15 803

1 ks negativ Sbírkové předměty OM DC, archeologie A 4365/1-2

15 804

1 ks negativ Sbírkové předměty OM DC, archeologie

15 805

1 ks negativ Sbírkové předměty OM DC, kachle

15 806

1 ks negativ Sbírkové předměty OM DC

15 807

1 ks negativ Sbírkové předměty OM VDF k výstavě Fröhlich

15 808

1 ks negativ Výkres vodního kola z SOA k výstavě Fröhlich

15 809

1 ks negativ Hlavice božích muk z Oldřichova + obrázek
původních

15 810

1 ks negativ Sbírkové předměty OM DC – 64/2017, H 2500,
H 2494 a-g, H 2503

15 811

1 ks negativ Podmalba na skle ze sbírky OM VDF

15 812

1 ks negativ Sbírkový předmět OM DC – F 95, F 96

15 813

1 ks negativ Podmalby na skle po restaurování 5955, 5172,
1227/87, 1228/87, 1229/87

15 814

1 ks negativ Pohlednice parníku Stadt Wehlen

15 815

1 ks negativ Sádrová socha P. Marie, dar Bohumil Frček,
Dolní Žleb 77, U 208

15 816

1 ks negativ Děčín – akvarel (vypůjčen)

15 817

1 ks negativ Hrad Střekov – grafika (vypůjčeno)

15 818

1 ks negativ Sbírkový předmět OM DC – vlajka děčínského
mužského pěveckého spolku z roku 1862

15 819

1 ks negativ Sbírkové předměty OM DC – pušky, H 173, H 179

15 820

1 ks negativ Most přes Jílovský potok u Ovčího můstku
před rekonstrukcí

15 821

1 ks negativ Pokračující stavba Vilsnické spojky

15 822

1 ks negativ Sbírkové předměty OM DC před restaurováním

15 823

1 ks negativ Sbírkové předměty OM DC, H 2509 – H 2512,
O 917

15 824

1 ks negativ Malby na skle po restaurování : 1231/87, 6464/87,
1214/87

15 825

1 ks negativ Výstava „Skryté muzejní poklady“ v OM DC

15 826

1 ks negativ Historické pohlednice Bělé
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15 827

1 ks negativ Historické pohlednice Děčína

15 828

1 ks negativ Historické pohlednice údolí Labe a Střekova

15 829

1 ks negativ Historická pohlednice Ďurišovy (Edmundovy)
soutěsky

15 830

1 ks negativ Historická pohlednice, Choratice – pomník padlým
v 1. sv. válce

15 831

1 ks negativ Historická pohlednice, Děčín – rozvinutí praporu
Sokola 27.9. 1925; prapor dnes ve sbírce OM DC

15 832

1 ks negativ Portréty 3 amerických vojáků pochovaných
v Děčíně na Škrabkách

15 833

1 ks negativ Příbram (u Verneřic), pomník padlým v 1. sv. válce,
původní a po rekonstrukci

15 834

1 ks negativ Kresby Evy Staňkové použité na propagační
předměty OM DC

15 835

1 ks negativ Kompletní přehled velocipédů z výstavy „Skryté
muzejní poklady“

15 836

1 ks negativ Děčín hlavní nádraží – nádraží Národního parku
České Švýcarsko

15 837

1 ks negativ Pokračující stavba Vilsnické spojky u Lidlu

15 838

1 ks negativ Nová hala podniku Ryko v Děčíně 4

15 839

1 ks negativ Pokračující stavba Vilsnické spojky u Diany

15 840

1 ks negativ Sbírkové předměty O 207, O 307, G 166

15 841

1 ks negativ Sbírkové předměty F 97 – 99, HD 672

15 842

1 ks negativ Obrazy ze sbírky OM DC : O 116, O 118 – O 121

15 843

1 ks negativ Grafiky ze sbírky OM DC : G 2490 – G 2491

15 844

1 ks negativ Sbírkový předmět OM DC - H 2530

15 845

1 ks negativ Sbírkový předmět OM DC – zarámovaný prapor
veteránů z Jílového

15 846

1 ks negativ Grafiky ze sbírky OM DC : G 2492 – G 2496

15 847

1 ks negativ Keramické sošky ze sbírky OM DC, K 1313 a-c

15 848

1 ks negativ Busta J. Fučíka ze sbírky OM DC, U 209

15 849

1 ks negativ Obraz ze sbírky OM DC před restaurováním, O 718

15 850

1 ks negativ Podmalba na skle ze sbírky OM DC
před restaurováním

15 851

1 ks negativ Grafiky ze sbírky OM DC před restaurováním,
G 1938, G 1941

15 852

1 ks negativ Plaketa ze sbírky OM DC – Rukov Rumburk

15 853

1 ks negativ Opožděná vernisáž k výstavě „Skryté muzejní
poklady“ v OM DC

15 854

1 ks negativ Sbírkové předměty OM DC – S 522 a-f

15 855

1 ks negativ Sbírkový předmět OM DC, svatý obrázek - H 2532
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15 856

1 ks negativ Sbírkové předměty OM DC, K 1314, K 1315

15 857

1 ks negativ Sbírkové předměty OM DC – kachle z náměstí
v RBK, sáčky č. 70-73

15 858

1 ks negativ Obrazy z portrétní galerie Thunů (zapůjčeno
z děčínského zámku)

15 859

1 ks negativ Gotická oboustranná dřevěná plastiky
z markvartického kostela

15 860

1 ks negativ Destička na chodníku v Thomayerově ulici v DC 4,
židovská památka

15 861

1 ks negativ 1 ks negativ Děčín 4, Divišova ulice – pokládka
kanalizace

15 862

1 ks negativ Počátek stavby nového silničního mostu přes
Jílovský potoku Ovčího můstku v Děčíně 4

15 863

1 ks negativ Pokládka inženýrských sítí v Pivovarské ulici
v Děčíně 4

15 864

1 ks negativ Děčín 4, pokračující stavby Vilsnické spojky
v okolí Lidlu

15 865

1 ks negativ Děčín 4, pokračující stavby Vilsnické spojky
v okolí Diany

15 866

1 ks negativ Náhrdelník z doby laténské – římské před
restaurováním, č. 2/86

15 867

1 ks negativ Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte
na Kvádrberku

15 868

1 ks negativ Pomník myslivce u střelnice na Kvádrberku

15 869

1 ks negativ Výkop ve Wolkerově ulici v Děčíně 2

15 870

1 ks negativ Historické fotografie Děčína z roku 1966

1109

1 ks Mýtus Ulrich Creutz

1110

1 ks J. Malý – S kotvou na čepici I

1111

1 ks Českosaské Švýcarsko

1112

1 ks Vincenz Pilz – sborník z konference

1113

1 ks Kulturní památky severních Čech

1114

1 ks K. Oktábec, R. Andonov - Vojenská vzpoura
v Rumburku 1918

1115

1 ks B. Augusta, V. Haas – 130 let sklářské lokálky

1116

1 ks Tajnosti depozitářů

D 1/2017

1 ks Obraz, J. Dörre – Stará střelnice v Děčíně

D 2/2017

1 ks Obraz, Zámek Děčín

D 3/2017

1 ks Obraz, J. Petříček – Pohled na Horní Oldřichov

D 4/2017

1 ks Obraz, P. Menš – Tání

D 5/2017

1 ks Obraz, Panna Marie Lourdská

D 6/2017

1 ks Plastika, Busta Julia Fučíka
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D 7/2017

1 ks Grafika, Bř. Kment – Pohled na děčínský zámek

D 8/2017

1 ks Grafika, Bř. Kment – Pohled na kostel Nalezení sv. Kříže
v Děčíně

D 9/2017

1 ks Grafika, Vl. Petráček – Předměstí

D 10/2017

1 ks Grafika, Vl. Petráček – Stromy

D 11/2017

1 ks Grafika, Vl. Petráček – Krajina

D 12/2017

1 ks Grafika, B. Johanes – Pohled na město Liege

D 13/2017

1 ks Grafika, R. Šváb – V Lužických horách u Cvikova

D 14/2017

1 ks Obraz, G. Gazdík – Přístav Rozbělesy

D 15/2017

1 ks Obraz, H. Siegmüller – Podhorská ves

D 16/2017

1 ks Obraz, Bř. Kment – Ovčí můstek v Podmoklech

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 12. 12. 2017
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017
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bod 15.3 priloha 7.pdf k usnesení č. 063/9Z/2017

Bod 15.3 příloha č. 7

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 24
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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 23)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2017 ze dne 11. 12. 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

8/2017

1 ks Cistra - 2. pol. 18. st., rozměry: 60 x 23,5 x 7 cm

9/2017

2 ks Části hoboje, cca 18 st.

10/2017

1 ks Hrnec s uchem a ovaleným okrajem, podsýpaný, bez výzdoby,
rozměry: výška 10 cm, průměr dna 6,7 cm, průměr okraje
10, 7 cm. Typ H 18. Datace: 2. polovina 13. století.

11/2017

1 ks Džbán s okrajem ve tvaru okruží, odříznutý. Zdoben vývalky a
červenou linkou. Mezi spodním a horním okrajem ucha skvrnka
zelené polevy. Výška 11 cm, průměr dna 5,3 cm, průměr okraje
9 cm. Typ D 3. Datace: 14. století.

12/2017

2 ks Nádražní trumpeta a píšťala, na trumpetě nápis Amati Kraslice,
rozměry: d trumpety 49,5 cm, d píštaly 12 cm

13/2017

2 ks Česače na vlnu, česač se třemi řadami hřebů, chybí část rukojeti,
rozměry: d 34,5 cm, š 30,5 cm, česač s jednou řadou hřebů

14/2017

1 ks Film, Dr. Edvard Beneš - president osvoboditel, 16 mm, 200 m,
poz. ČB

15/2017

1 ks Film, Bubo bubo (Výr velký), 16 mm, 90 m, poz. ČB

16/2017

1 ks Film, SHD - konference o technickém rozvoji 1961, Vyprávění
o ledovcích (2 kotouče), 16 mm, 90 m, neg. ČB

17/2017

1 ks Film, SHD - hlubina, 16 mm, 90 m, poz. ČB

18/2017

1 ks Film, SHD - důlní technika, 16 mm, 120 m, poz. ČB

19/2017

1 ks Film, SHD - Jezdíme bezpečně a spolehlivě (poškozeno), 16 mm,
180 m, poz. ČB

20/2017

1 ks Film, SHD - DÚ komořany - bezpečnost práce, 16 mm, 180 m,
poz. ČB
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21/2017

1 ks Film, SHD - práce na povrchovém dole (poškozeno), 16 mm,
100 m, neg. ČB

22/2017

1 ks Film, SHD - Když dva dělají totéž… (poškozeno), 16 mm, 150 m,
poz. ČB

23/2017

1 ks Film, SHD - XS 100 - povrchový důl, 16 mm, 200 m, poz. ČB

24/2017

1 ks Film, SHD - strojní vybavení dolu, 16 mm, 50 m, neg. ČB

25/2017

1 ks Film, SHD - Jezdíme bezpečně a spolehlivě, 16 mm, 180 m,
poz. ČB

26/2017

1 ks Film, SHD - Jezdíme bezpečně a spolehlivě, 16 mm, 180 m,
poz. ČB

27/2017

1 ks Film, SHD - Sběr zemědělských plodin, 16 mm, 100 m, poz. ČB

28/2017

1 ks Film, SHD - Akce brigády P. Lulumby na Resslu, 16 mm, 100 m,
poz. ČB

29/2017

1 ks Film, Rekultivace v okrese Most, 16 mm

30/2017

1 ks Film, Filmový zpravodaj 7/86 - Severočeský kraj, 16 mm

31/2017

1 ks Film, Moskva (SSSR), 16 mm

32/2017

1 ks Film, Most včera a zítra (4 krabice), 35 mm

33/2017

1 ks Film, JZD - anim. Film, 8 mm

34/2017

1 ks Film, Most '60 - klub ČSD, nová Podžatecká, 8 mm

35/2017

1 ks Film, Porucha topení v Mostě, 8 mm

36/2017

1 ks Film, Oheň Šverma, 8 mm

37/2017

1 ks Film, Loutky protiválečný film, 8 mm

38/2017

1 ks Film, Spartakiáda - matky + děti (?), Most - stadion, 1964 (?),
8 mm

39/2017

1 ks Film, Praha - vojenská přehlídka 1955-60 (?), Loučky - DH (?),
8 mm

40/2017

1 ks Film, Den Čs. Armády Šibeník a okolí, 8 mm

41/2017

1 ks Film, Mandžusko, 8 mm

42/2017

1 ks Film, Havárie důlní lokomotivy - důl J. Šverma. Úklid kuchyně
doma, 8 mm

43/2017

1 ks Film, 1. náměstí Most - 1- máj, Nebezpečné hračky, 8 mm

44/2017

1 ks Film, Praha - Spartakiáda 1960 - ženy, vojsko, 8 mm

45/2017

1 ks Film, Titulky k filmům, Nový Most ´60 - ČSA, Vít. Února (bláto),
Dvořákova (klub), Prostor "plecháč", Halasova, Průchy - 60. léta,
8 mm

46/2017

1 ks Mobilní telefon Nokia, typ: HSN-5K, rok výroby 1994, rozměry:
d 23,4 cm, š 11,4 cm

47/2017

1 ks Bronzová plastika „Na paměť zničeného královského města
Mostu“ z r. 1995, rozměry: výška 75 cm, šířka 55 cm

48/2017

1 ks Odznak kovový se znakem zlaté L se třemi červenými růžemi
na černém pozadí, rozměry: v odznaku 17 mm, š 12 mm
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49/2017

1 ks Obraz – Noc královny Kristiny, rozměry: v 56,5 cm x
š 53 cm (rám), v 46,7 cm x 42,7 š (plátno)

50/2017

1 ks Kufr kožený, hnědý, 40. léta, rozměry: v 31,5 cm x š 48,5 cm x
hl. 16 cm

51/2017

1 ks Kufr s rýsovací soupravou, Reiss Technobox II, Německá
demokratická republika, 2. pol. 70. let 20. st., rozměry: v 55 cm x
š 73,5 cm x hl. 12 cm

52/2017

1 ks Kroj, 30. léta 20. st., Slavnosti kácení máje r. 1939 v Libochovicích,
7 ks (částí kroje)

53/2017

1 ks Šicí stroj zn. Singer, na krytu stroje znak s nápisem The Singer
Manf.co.,trademark, rozměry: stůl d 100 cm, š 41,5 cm, v 41,5 cm,
výška celkem s krytem 102 cm

54/2017

1 ks Postel kovová, počátek 20. st., fládrovaná, na čelech medailony
s ptačím motivem, rozměry: v 99 cm, š 96 cm, d 190 cm

34186

1 ks Guzik,K.: Čtyři cesty ke Koldomu. 2014

34204

1 ks Ars montana. 2016

34264

1 ks Táborský, I.: Faunisticko.ekologický průzkum Polava. [1998]

34265

1 ks Jahnová,M.: Hipodrom Most 1997-2017. 2017

34266

1 ks 1. ZDŠ 1974. 2014

34267

1 ks Archjeologické výzkumy…2008. 2009

34268

1 ks Černá, E.: Středověké sklárny. 2016

34269

1 ks Novak. A.: Flora Pontica. 1941

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 12. 12. 2017
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017
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bod 15.3 priloha 8.pdf k usnesení č. 063/9Z/2017

Bod 15.3 příloha č. 8

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 22
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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 21)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2017 ze dne 11. 12. 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

37/2017

200 ks Herbářové položky – vyšší rostliny, severozápadní Čechy,
r. 2015-2016

38/2017

100 ks Herbářové položky – houby, severozápadní Čechy, r. 2016

39/2017

150 ks Herbářové položky – lišejníky, severozápadní Čechy,
r. 2010-2016

40/2017

1 ks Náramkové dívčí hodinky zn. PRIM, 80. léta 20. století

41/2017

93 ks Účelových známek, Československo, 20. a 21. století

42/2017

161 ks Odznaků, medailí a žerďových štítků, Československo,
19. - 21. století

43/2017

1 ks Grafický list „Krajina vnitřní – krajina neznámá 1“, Orasín, autor
Josef Švancar – Šporgy, r. 2017

44/2017

1 ks Grafický list „Krajina vnitřní – krajina neznámá 10“, Orasín, autor
Josef Švancar – Šporgy, r. 2017

45/2017

1 ks Grafický list „Krajina vnitřní – krajina neznámá III/4“, Orasín, autor
Josef Švancar – Šporgy, r. 2017

46/2017

1 ks Grafický list „Restart – Obnaženi 7“, Orasín, autor Josef Švancar–
Šporgy, r. 2016

47/2017

1 ks Grafický list „Restart – Obnaženi 17“, Orasín, autor Josef
Švancar– Šporgy, r. 2016

48/2017

3 ks Svátečního bytového prádla, Louny, 1. pol. 20. století

49/2017

1 ks Dámské růžové společenské šaty, Chomutov, r. 1971

50/2017

1 ks Dámské fialové šaty s mašlí, Chomutov, r. 1980
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51/2017

1 ks Dámské fialové šaty, Chomutov, r. 1960

52/2017

2 ks Dámské černé kožené lodičky na vysokém podpatku s kopyty,
Chomutov, 1. pol. 20. století

53/2017

1 ks Dámské hnědé kožené lodičky na vysokém podpatku, Chomutov,
r. 1950

54/2017

2 ks Dámská kožená kabelka černé barvy s dámskými černými
koženými rukavicemi, Chomutov, r. 1957

55/2017

1 ks Dámská černá kožená kabelka „psaníčko“, Chomutov, 1. pol. 20.
století

56/2017

1 ks Malá černá společenská kabelka se zlatým řetízkem, Chomuto
r. 1950

57/2017

5 ks Talíře s emblémy organizací a výročí Chomutovska, 4 ks
Chomutovsko, 1 ks NDR (Lipsko), 20. stol.

58/2017

8 ks Hrnky bez podšálků s motivem dílen ČSD a Vánoc, Chomutov,
70. léta 20. století

59/2017

1 ks Textilní míra 0,5 m, Blatná, 2. pol. 20. století

60/2017

1 ks Textilní míra 1 m, Strakonice, 2. pol. 20. století

61/2017

11 ks Nekompletní sada jídelních příborů (6 vidliček, 5 nožů),
Československo, 30. – 40. léta 20. století

62/2017

1 ks Krumpáč, Chomutov, 1. pol. 20. století

63/2017

1 ks Železničářská karbidová lampa, Věšín, 2. pol. 20. století

64/2017

1 ks Železničářská koncová lampa, 2. pol. 20. století

65/2017

1 ks Obraz „Přečáply – hradiště“, autorka Vlasta Dětinská, r. 2017

66/2017

1 ks Obraz „Hradiště Rubín u Podbořan“, autorka Vlasta Dětinská,
r. 2012

67/2017

1 ks Obraz „Úhošť u Kadaně“, autorka Vlasta Dětinská, r. 2011

68/2017

1 ks Obraz „Kostel sv. Vavřince v Želině“, autorka Vlasta Dětinská,
r. 2017

69/2017

1 ks Obraz „Hradiště Levý Hradec“, autorka Vlasta Dětinská, r. 2007

70/2017

5 ks Soubor – vysvědčení, výuční listy, průkazka „Domovský list“
potvrzení o práci obyvatele Nového Sedla Josefa Horna.
Nové Sedlo, Vernéřov, Chomutov, r. 1922, 1926, 1938, 1945

71/2017

153 ks Herbářové položky – lišejníky, severozápadní Čechy,
r. 2015-2017

72/2017

3 ks Medaile Chomutov 750 let od první zmínky, Československo,
r. 2002

73/2017

4 ks Medaile 400. vykoupení z poddanství Chomutov,
Československo, r. 2005

74/2017

3 ks Medaile Jirkov 2017, Československo, r. 2017

75/2017

1 ks Plaketa Cena Jiřího Popela z Lobkovic, Československo,
po r. 2000

76/2017

1 ks Odznak kupecký Pražské vzorkové výstavy, Československo,
r. 1922
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77/2017

1 ks Odznak Chomutovský sportovní týden 1922, Československo,
r. 1922

78/2017

1 ks Odznáček Chomutov, Československo, po r. 2000

79/2017

1 ks Diapozitiv na skleněné desce, šachta mezi Březnem u
Chomutova a Nechranicemi, r. 1920

80/2017

2 ks 20 Korun, politické peníze pro okres Chomutov, datum vydání
15. 11. 1918

24.538

1 ks Publikace, Elektrárna Tušimice, r. 1964

24.542

1 ks Ročenka DNT 2016, r. 2017

24.549

1 ks Publikace, Skejuš – Skejušané / Irina Malinová, r. 2016

24.551

1 ks Publikace, Ztracená vlast / Gerald Bretfeld , r. 2017

24.554

1 ks Publikace, Reychschronik des erloschenen Reychs Komotovia
Reych Nr. 106, r. 2016

CV-N 1/2017

1 ks Železné kopí, Vysoká Pec, d. železná?

CV-N 2/2017

1 ks Železná sekera, Vysoká Pec, d. halštatská

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 12. 12. 2017
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 005/24/2017 ze dne 20. 9. 2017
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Dotační program

„Program podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních souborů a hudebních těles působících
na území Ústeckého kraje na rok 2018“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/31Z/2016, ze dne 5. 9. 2016, Zásadami
Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, schválenými Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 a Koncepcí rozvoje
kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 - 2020 schválenou usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, které jsou
zveřejněny na internetové adrese www.kr-ustecky.cz, pokud v tomto programu není
stanoveno jinak.

Předmět podpory
Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny k podpoře stálých
profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území
Ústeckého kraje, na jednoleté projekty spojené s hostováním stálého
divadelního souboru či hudebního tělesa v různých místech Ústeckého kraje a
pro svozy diváku na domácí scénu tak, aby byla pokryta poptávka a byla
zabezpečená dostupnost kulturních služeb všem obyvatelům Ústeckého kraje.

Obsah
Název dotačního programu

I.

„Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a
hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2018“

II.

Zařazení dotačního programu do oblasti
Kultura a památková péče

III. Účel, na který mohou být peněžní prostředky z programu
poskytnuty
Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje prostřednictvím regionálního
podpůrného fondu jsou určeny k podpoře stálých profesionálních divadelních
souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje. Čerpání
prostředků je určeno především k zajištění působení těchto organizací na území
Ústeckého kraje (náklady spojené se zájezdovou činností na území kraje –
ubytování, stravné, apod.), ale může být použito i k zajištění svozu diváků, posílení
atraktivnosti repertoáru (hostování sólistů).
Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje podmínky čl. VIII odst. 10 „Zásad“.
Neuznatelným nákladem je náklad, který splňuje podmínky č. VIII. odst. 11 „Zásad“

1

Bod 15.4 příloha č. 1

IV. Důvody podpory stanoveného účelu
podpora šíření profesionální divadelní a koncertní tvorby po celém území
Ústeckého kraje
reprezentace kraje v oblasti kultury
rozvíjení uměleckého prostředí, kulturního podvědomí a rovného přístupu
občanů ke kulturnímu bohatství
zachování a rozvoj místních tradic

V.

Forma dotace, informace o povaze dotace
neinvestiční dotace

Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu nemají charakter veřejné podpory
ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie

VI. Předpokládaný celkový objem peněžních
vyčleněných v rozpočtu kraje na stanovený účel

prostředků

7 000 000 Kč

VII. Výše dotace, výše spoluúčasti příjemce dotace
Minimální výše poskytované dotace činí 30 000,- Kč.
Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu.
Procentuální podíl dotace je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových
uznatelných nákladů projektu.

VIII. Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
Profesionální divadelní a hudební umělecká tělesa a soubory sídlící a působící na
území Ústeckého kraje a poskytující služby regionálního či nadregionálního rozsahu,
s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká
republika a Ústecký kraj.

IX. Lhůta pro podání žádosti o dotaci
od 11. 01. 2018 do 05. 02. 2018

X.

Den zveřejnění programu
12. 12. 2017

Program je zveřejněn na úřední desce poskytovatele způsobem umožňující dálkový
přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí.
Program bude zpřístupněn nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

XI. Způsob podání žádosti o dotaci
Zpracovanou žádost, jejíž součástí je i projekt, a požadované přílohy, v zalepené
obálce, označené nápisem:
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Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a
hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2018
plné jméno (název) žadatele o dotaci a jeho adresa
„NEOTVÍRAT“
doručí žadatel ve lhůtě pro podání žádosti na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
Pro podání žádosti je rozhodující razítko přijetí podatelnou Krajského úřadu.
Žádost o dotaci je také možno doručit se všemi povinnými přílohami do datové
schránky Ústeckého kraje s elektronickým podpisem statutárního zástupce, nebo
e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do e-podatelny.

Uzávěrka přijímání projektových žádostí:

05. 02. 2018

XII. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Do konce března 2018 u žádostí schvalovaných Radou Ústeckého kraje.
Do konce dubna 2018 u žádosti schvalovaných Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

XIII. Podmínky pro poskytnutí dotace
Dotace je určena na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých v kalendářním roce, ve
kterém byla dotace poskytnuta.
Dotace bude poskytnuta na základě písemné smlouvy o poskytnutí dotace.
Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve smlouvě při dodržení závazných ukazatelů.
Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou dotaci
použít na financování projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním
jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace
poskytnuta na plnění bez DPH.
Příjemce odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu
s předloženým rozpočtem projektu a za jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska nákladů celého
projektu.
Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní
účet způsobem stanoveným ve smlouvě. Příspěvkové organizaci obce je dotace
poskytnuta prostřednictvím bankovního účtu jejího zřizovatele v souladu s § 28 odst.
15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro
příjemce dotace jako závazný ukazatel.
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V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen obdržené peněžní
prostředky neprodleně vrátit poskytovateli dle podmínek smlouvy o poskytnutí
dotace. Současně je povinen předat příslušnému odboru informaci o vrácení dotace.

XIV. Konzultační místo na Krajském úřadu Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče, budova B
Kontaktní osoby:
pracovníci odboru kultury a památkové péče KÚ Ústeckého kraje
Karina Strnadová

e-mail: strnadova.k@kr-ustecky.cz telefon: 475 657 242

Bc. František Mlnařík

e-mail: mlnarik.f@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 919

XV. Hodnotící kritéria žádosti
Za řádně a včas podanou žádost se považuje žádost doručená ve lhůtě stanovené
v tomto programu a se všemi povinnými přílohami stanovenými v tomto programu.
Žádosti, které nebudou podány ve stanovené lhůtě pro podání žádosti dle čl. IX.
Dotačního programu, budou z hodnocení bez dalšího vyřazeny.
U řádně a včas podaných žádostí o dotaci bude provedena kontrola formální
správnosti a požadovaných náležitostí.
Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o dotaci žadatele, který naplní
podmínky pro vyřazení žádosti uvedené v čl. IX. odst. 5 „Zásad“.
V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí vyzve příslušný odbor
žadatele k odstranění nedostatků žádosti a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Za
formální nedostatky se považují:
a) nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační údaje
žadatele, adresa apod.)
b) chyby v psaní a počtech působící nesprávný celkový údaj.
Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti neodstraní, bude tato
žádost z hodnocení bez dalšího vyřazena.
Správné a úplné žádosti budou předloženy výběrové komisi a hodnoceny dle
následujících kritérií:
význam projektu pro rozvoj kultury Ústeckého kraje
význam pro zajištění rovného přístupu občanům po celém území Ústeckého
kraje
rozsah působení projektu
návštěvnost

XVI. Žádost a požadované přílohy
Žadatel vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových
stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz (granty a dotace /kultura a památková
péče/Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a
hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2018). Vyplněnou
elektronickou žádost žadatel odešle elektronicky, ale zároveň ji i vytiskne, opatří
podpisem a razítkem oprávněné osoby.
Tuto vytištěnou a signovanou žádost následně doručí ve lhůtě pro podání
žádosti dle článku IX. s povinnými přílohami uvedenými v příloze A), dle článku XI.
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tohoto programu, osobně nebo poštou do podatelny Ústeckého kraje, případně
datovou schránkou či e-mailem s elektronickým podpisem statutárního zástupce do
e-podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje.

XVII. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
dle přílohy B) tohoto programu

Přílohy Dotačního programu
Příloha 1 A) Vzor žádosti o neinvestiční dotaci a povinné přílohy
Příloha 1 B) - Vzor smlouvy
Příloha 1 C) - Vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání

Tento Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících v Ústeckém kraji na rok 2018, byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje dne
11. 12. 2017
Zveřejněn dne: 12. 12. 2017
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Příloha A)
k Programu podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních
těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2018

Žádost o neinvestiční dotaci a povinné přílohy
Žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových stránkách Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz (granty a dotace) a jejíž součástí je i projekt dle čl. VII. Zásad - odeslat
elektronicky a zároveň vytištěnou a signovanou spolu s ostatními povinnými přílohami
doručit poštou nebo osobně do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Další možnost doručení je vždy se zaručeným elektronickým podpisem buď do datové
schránky Ústeckého kraje nebo e-mailem do e-podatelny.
č. 1
Kopie aktuálních dokladů osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis
z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např.
společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, živnostenský list, zřizovací listina).
č. 2
Kopie dokladů o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv).
č. 3
Kopie aktuálních dokladů o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost). Je nutné hlásit případné změny v průběhu roku!
č. 4
Kopie dokladů o zřízení běžného účtu žadatele u peněžního ústavu (smlouva, nebo
potvrzení příslušného bankovního ústavu). U příspěvkových organizací je třeba doložit
doklad o zřízení běžného účtu zřizovatele.
č. 5 – č. 13
Čestná prohlášení v originálu
Viz níže
č. 14
Soupis jednotlivých projektů v originálu
Viz níže
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č. 5
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že u žadatele (fyzické / právnické osoby)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
v současné době neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, vůči jeho majetku,
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 6
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že u žadatele (fyzické / právnické osoby)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)
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č. 7
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že u žadatele (fyzické / právnické osoby)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
nebyla na majetek nařízená exekuce.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 8
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že u žadatele (fyzické / právnické osoby)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí
skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven
inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)
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č. 9
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že žadatel/ u právnické osoby statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
právnické osoby
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 10
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že žadatel (fyzická / právnická osoba)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti u
místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)
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č. 11
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že žadatel (fyzická / právnická osoba)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu
životního prostředí, Pozemkového fondu a Celní správě. Za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 12
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že fyzická / právnická osoba
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že
byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.
V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)
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č. 13
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že žadatel (fyzická / právnická osoba)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
je přímo odpovědný za přípravu, realizaci projektu (jedná vlastním jménem, na vlastní účet a
na vlastní odpovědnost) a nepůsobí jako prostředník.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.
V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 14
SOUPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ realizovaných v průběhu předchozích 3 let za
přispění Ústeckého kraje v oblasti kultury
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..
název projektu

číslo smlouvy

finanční výše dotace

název projektu

číslo smlouvy

finanční výše dotace

název projektu

číslo smlouvy

finanční výše dotace

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)

Vzor smlouvy (barevně či varianty – na výběr) Bod 15.4 příloha č. 1B)

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:
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála, vedoucí kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: spala.r@kr-ustecky.cz / +420 475 657 446
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
ID DS:
t9zbsva
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ/Datum narození:
DIČ:
ID DS:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(dále jen ,,příjemce“)
Kopie dokladu o právní subjektivitě je součástí spisu č. j. …, uloženého na odboru
kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
strana 1 / 8

Bod 15.4 příloha č. 1 B)
(dále jen „smlouva“)
NÁZEV PROJEKTU
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se
uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto
smlouvou neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 93,
za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do
...................
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční
dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena
bezhotovostně příjemci v souladu s ustanovením § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000
Sb. prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ
(účelovým znakem) 93, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do ...................

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne…….. na …….
(vypíše se účel) (dále jen „projekt“).

3.

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie

4. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
podpor nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu ....................................v rámci „Programu podpory aktivit
stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území
Ústeckého kraje na rok ……...
2. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
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3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
.......... do …… (účinnost uznatelných nákladů).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

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

4. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této
smlouvy
do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
5. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 70 %. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům, které činí ……….. Kč.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a
jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
strana 3 / 8

Bod 15.4 příloha č. 1 B)
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů
celého projektu.
5.

Změny schváleného a plánovaného nákladového rozpočtu projektu, který je
přílohou žádosti o poskytnutí dotace č. … ze dne …, podléhají předchozímu
písemnému souhlasu odboru kultury a památkové péče, a to za podmínek
uvedených v čl. VIII odst. 7 Zásad.

6. Označovat originály účetních dokladů souvisejících s dotací informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
7. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a
to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů
od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

-

další náležitosti, pokud tak stanoví podmínky poskytnutí peněžních
prostředků od třetích osob (např. státní účelová dotace).

8. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
9. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor kultury a
památkové péče krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
10. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
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překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
11. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, a to do 15 dnů od doručení žádosti
poskytovatele o vrácení peněžních prostředků příjemci dotace.
12. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
13. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
14. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a
dodržovat v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní
předpisy.
15. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o
jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
16. 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 %.
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c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.
f)

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

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů „Sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
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 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 pochybností příjemce o způsobu a umístění „Sponzorského vzkazu“, je
příjemce povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za
poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

4. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání projektu ode dne uzavření této smlouvy (průběh trvání akce)
oprávněnými zástupci obou stran:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro
zástupce poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
(propagační komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od
poskytovatele),
e) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi
hosty akce,
f) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
g) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu).
5.

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

1.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
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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 pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
příjemce obdrží 1 vyhotovení, poskytovatel 3 vyhotovení.
4. 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
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje

Příjemce
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Závěrečná zpráva
k čerpání dotace z „Programu podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje
na rok 2018“
Název projektu:

Příjemce dotace:

Jméno a funkce statutárního zástupce:

Číslo smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (číslo uvedené na str. 1):

Popis realizace projektu:

Harmonogram projektu včetně jeho dodržování:

Kvalitativní výstupy projektu:

Kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Příjemce dotace může k závěrečné zprávě přiložit samotné výstupy z projektu, propagační materiály, fotodokumentaci,
publicitu v médiích apod.
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Finanční vypořádání
dotace z „Programu podpory aktivit stálých profesionálních divadelních
souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2018“
Finanční vypořádání předkládá příjemce dotace!
Celkové skutečné náklady projektu:
Celkové náklady uvedené ve
smlouvě
Celkové příjmy projektu:

,- Kč
, - Kč
,- Kč

Výše poskytnuté neinvestiční
dotace:

,- Kč
Použití dotace

Výdaje v Kč

Účelový znak:
Číslo faktury, bank. výpisu, pokladního
dokladu, smlouvy

Nákup materiálu:

Celkem:
Nákup služeb:

Celkem:
Cestovné:
(faktury za přepravu se vykazují jako služby)
Celkem:
Osobní náklady:
Mzdy včetně odvodů
Ostatní platy za odvedenou práci
(budou doloženy dohodami o provedení
práce, nikoli fakturami)

Celkem:
Nevyčerpané prostředky:

Zdůvodnění nečerpání:

Přehled všech nákladů a výnosů projektu, (příjemci, kteří vedou podvojné účetnictví, doloží sestavu o
odděleném sledování výdajů celého projektu z účetního programu, ostatní například pokladní knihu atd.)
-

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

Kopie účetních dokladů související s dotací včetně výpisů z účtu; (originály účetních dokladů příjemce u
dotace budou označeny textem: „Projekt byl spolufinancován Ústeckým krajem.“
Prohlášení o označení originálů účetních dokladů souvisejících s dotací informací o tom, že projekt je
spolufinancován Ústeckým krajem.

Prohlášení o uložení všech účetních dokladů vázajících se k projektu na organizaci, s tím, že
jsou kdykoliv k dispozici k nahlédnutí.
V …………………………………. dne ………………
……………………………………………..
podpis statutárního zástupce, razítko

bod 15.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 065/9Z/2017
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Dotační program

„Program podpory regionální kulturní činnosti
na rok 2018“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016, Zásadami
Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, schválenými Zastupitelstvem ÚK
č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 a „Koncepcí rozvoje kultury a památkové péče
v Ústeckém kraji 2014 – 2020“ schválenou usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 88/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, které jsou zveřejněny na internetové adrese
www.kr-ustecky.cz, pokud v tomto programu není stanoveno jinak.

Předmět podpory
Podpora kulturních a vzdělávacích programů, výstav, koncertů a soutěží
v uměleckých oborech, jako jsou např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova,
fotografie, film, workshopy aj., které mají mezinárodní, nadregionální či regionální
charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární festivaly
a přehlídky, krajské postupové přehlídky, mezinárodní festivaly, výstavy výtvarných
prací, divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry, publikační činnost (památky,
kulturní akce, výročí obcí, spolků apod.).

Obsah
I.

Název dotačního programu
„Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018“

II.

Zařazení dotačního programu do oblasti dle čl. I odst. 2 Zásad
Kultura a památková péče

III.

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z programu
poskytnuty

Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny především k podpoře
pořádání kulturních a společenských akcí na území Ústeckého kraje, jako jsou
kulturní a vzdělávací programy, výstavy, koncerty a soutěže v uměleckých oborech
(např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy apod.)
mající regionální, nadregionální a mezinárodní charakter. Vhodným zaměřením jsou
hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky, výstavy výtvarných prací,
divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry, publikační činnost (památky,
kulturní akce, výročí obcí, spolků) apod.
Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje podmínky čl. VIII. odst. 10 Zásad.
Neuznatelným nákladem je náklad, který splňuje podmínky č. VIII. odst. 11 Zásad.
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IV.

Důvody podpory stanoveného účelu

Rozšíření nabídky a podpora pořádání kulturních akcí, podpora subjektů
zabezpečujících kulturní aktivity, reprezentace kraje v oblasti kultury (zejména
postupové přehlídky a soutěže), dále podpora tradiční lidové kultury, rozvíjení
tvořivosti a estetické výchovy, aktivní kulturní tvorby a zájmové umělecké tvorby,
zachování a rozvoj místních tradic. V neposlední řadě podpoření kulturních aktivit,
které souvisejí s nominačním procesem kulturních statků k zápisu na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Ústeckém kraji.

V.

Forma dotace, informace o povaze dotace

Neinvestiční dotace. Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu nemají
charakter veřejné podpory ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování
Evropské unie (dotace fyzickým a právnickým osobám nenaplňující znaky veřejné
podpory), nebo jsou poskytovány dle Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.
12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu
de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU L 352/1 dne 24. 12. 2013
(dotace fyzickým podnikajícím osobám a právnickým osobám naplňujícím definici
„podnik“ a znaky veřejné podpory).

VI.

Předpokládaný celkový objem peněžních
vyčleněných v rozpočtu kraje na stanovený účel

prostředků

3 000 000,- Kč

VII.

Výše dotace, výše spoluúčasti příjemce dotace

Minimální výše poskytované dotace činí 30 000,- Kč.
Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu.
Procentuální podíl dotace je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových
nákladů projektu.

VIII. Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
Příjemcem účelových finančních prostředků může být obec v kraji či subjekt, který je
právnickou nebo fyzickou osobou působící na území kraje v oblasti mládeže, sportu
a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání
a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat
a životního prostředí s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo
zřizovatelem je Česká republika nebo Ústecký kraj a který splňuje následující kritéria
vhodnosti:
a) je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník,
b) má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,
c) je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení
rozsáhlejší činnosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá
dotaci.
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IX.

Lhůta pro podání žádosti
od 11. 1. 2018 do 5. 2. 2018

X.

Den zveřejnění programu
12. 12. 2017

Program je zveřejněn nejpozději 30 dnů před začátkem lhůty pro podání žádosti.
Program bude zpřístupněn nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

XI.

Způsob podání žádosti o dotaci

Zpracovanou žádost, jejíž součástí je i projekt a požadované přílohy, v zalepené
obálce označené nápisem:
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018
plné jméno (název) žadatele o dotaci a jeho adresa
„NEOTVÍRAT“
doručí žadatel ve lhůtě pro podání žádosti na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Pro podání žádosti
je rozhodující razítko přijetí podatelnou Krajského úřadu.
Žádost o dotaci je také možno doručit se všemi povinnými přílohami do datové
schránky Ústeckého kraje s elektronickým podpisem statutárního zástupce nebo
e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do e-podatelny.
Uzávěrka přijímání projektů:

XII.

5. 2. 2018

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Do konce března 2018 u žádostí schvalovaných Radou Ústeckého kraje.
Do konce dubna 2018 u žádostí schvalovaných Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

XIII. Podmínky pro poskytnutí dotace
Dotace je určena na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v kalendářním roce,
ve kterém byla dotace poskytnuta.
Dotace bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace.
Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve smlouvě při dodržení závazných ukazatelů.
Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou dotaci
použít na financování projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním
jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
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Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace
poskytnuta na plnění bez DPH.
Příjemce odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu
s předloženým rozpočtem projektu a za jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska nákladů celého
projektu.
Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní
účet způsobem stanoveným ve smlouvě. Příspěvkové organizaci obce je dotace
poskytnuta prostřednictvím bankovního účtu jejího zřizovatele v souladu s § 28 odst.
12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro
příjemce jako závazný ukazatel.
V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen obdržené peněžní
prostředky neprodleně vrátit poskytovateli dle podmínek smlouvy o poskytnutí
dotace. Současně je povinen předat příslušnému odboru informaci o vrácení dotace.

XIV. Konzultační místo na Krajském úřadu Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče, budova B
Kontaktní osoby:
pracovníci Odboru kultury a památkové péče KÚ Ústeckého kraje, budova B
Bc. František Mlnařík

e-mail: mlnarik.f@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 919

Karina Strnadová

e-mail: strnadova.k@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 242

XV.

Kritéria pro hodnocení žádosti

Za řádně a včas podanou žádost se považuje žádost doručená ve lhůtě stanovené
v tomto programu a se všemi povinnými přílohami stanovenými v tomto programu.
Žádosti, které nebudou podány ve stanovené lhůtě pro podání dle čl. IX. dotačního
programu, budou z hodnocení bez dalšího vyřazeny.
U řádně a včas podaných žádostí o dotaci bude provedena kontrola formální
správnosti a požadovaných náležitostí. Správné a úplné žádosti budou předloženy
k hodnocení.
V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí vyzve příslušný odbor
žadatele k odstranění nedostatků žádosti a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Za
formální nedostatky se považují:
a) nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační údaje
žadatele, adresa apod.),
b) chyby v psaní a počtech působící nesprávný výsledný údaj.
Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti neodstraní, bude tato
žádost z hodnocení bez dalšího vyřazena.
Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o dotaci žadatele, který splní
podmínky pro vyřazení žádosti uvedené v čl. IX. odst. 5 Zásad.
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Správné a úplné žádosti budou dále hodnoceny dle následujících kritérií:
význam projektu pro rozvoj kultury Ústeckého kraje
rozsah působení projektu
spádová oblast působení projektu
návštěvnost

XVI.

Žádost a požadované přílohy

Žadatel vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových
stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz (EU, granty a dotace / Program
podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018). Vyplněnou elektronickou žádost
žadatel odešle, rovněž ji vytiskne a opatří podpisem oprávněné osoby a razítkem!
Vytištěnou a signovanou žádost následně doručí ve lhůtě pro podání žádosti dle
článku IX. s povinnými přílohami uvedenými v příloze A), dle článku XI. tohoto
programu, osobně nebo poštou do podatelny Ústeckého kraje, případně datovou
schránkou či e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do e-podatelny
Krajského úřadu Ústeckého kraje.

XVII. vzor smlouvy o poskytnutí dotace
dle přílohy B) toho programu.

Přílohy dotačního programu
A) Vzor žádosti o neinvestiční dotaci a povinné přílohy
B) Vzor smlouvy
C) Vzor závěrečné zprávy a finanční vyúčtování
_________________________________________________________________
Tento „Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018“ byl schválen
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 11. 12. 2017
Zveřejněno dne: 12. 12. 2017

Bod 15.5 příloha č.1A

Příloha 1 A) „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018“

Žádost o neinvestiční dotaci a povinné přílohy
Žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových stránkách Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz (EU, granty a dotace) a jejíž součástí je i projekt dle čl. VII. „Zásad“
- odeslat elektronicky a zároveň vytištěnou a signovanou spolu s ostatními povinnými
přílohami doručit poštou nebo osobně do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Další možnost doručení je datovou schránkou Ústeckého kraje nebo e-mailem se zaručeným
elektronickým podpisem do e-podatelny.
Přílohy:

č. 1
Kopie aktuálních dokladů o právní osobnosti žadatele o dotaci (např. společenská smlouva,
stanovy, statut, zřizovací listina, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, u obcí výpis
z registrace ekonomických subjektů apod.).

č. 2
Kopie dokladů o volbě nebo jmenování (ustanovení) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv).

č. 3
Kopie aktuálních dokladů o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost). Je nutné hlásit případné změny v průběhu roku!

č. 4
Kopie dokladů o zřízení běžného účtu žadatele u peněžního ústavu (smlouva nebo potvrzení
příslušného bankovního ústavu). U příspěvkových organizací je třeba doložit také doklad
o zřízení běžného účtu svého zřizovatele.
č. 5 – č. 13
Čestná prohlášení v originálu
Viz níže

č. 14 – č. 15
Soupis jednotlivých projektů, seznam dalších žádostí týkajících se projektu
Viz níže
č. 16
Nepovinné přílohy – doplnění projektu z elektronické žádosti
(propagační materiál, foto z minulých ročníků, program akce, apod.)
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č. 5
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že u žadatele (fyzické / právnické osoby)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..
v současné době neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, vůči jeho majetku
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 6
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že u žadatele (fyzické / právnické osoby)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..
nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)
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č. 7
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že u žadatele (fyzické / právnické osoby)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..
na majetek nebyla nařízena exekuce.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 8
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že vůči žadateli (fyzické / právnické osobě)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..
ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků,
se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro
navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)
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č. 9
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že žadatel/ u právnické osoby statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
právnické osoby
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 10
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že žadatel (fyzická / právnická osoba)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..
nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti u
místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………
……………………………………
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(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 11
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že žadatel (fyzická / právnická osoba)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..
nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu
životního prostředí, Pozemkového fondu a Celní správě. Za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 12
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že žadatel (fyzická / právnická osoba)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..
nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že
byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………
……………………………………
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(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 13
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že žadatel (fyzická / právnická osoba)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..
je přímo odpovědný/á za přípravu a realizaci projektu (jedná vlastním jménem, na vlastní
účet a na vlastní odpovědnost) a nepůsobí jako prostředník.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 14
SOUPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ realizovaných v průběhu předchozích 3 let za
přispění Ústeckého kraje v oblasti kultury
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..
název projektu

číslo smlouvy

finanční výše dotace

název projektu

číslo smlouvy

finanční výše dotace

název projektu

číslo smlouvy

finanční výše dotace

Bod 15.5 příloha č.1A

č. 15
Další žádosti týkající se tohoto Projektu, název projektu …...………………………., podaných
poskytovateli v roce 2018:
Žádosti

č. 16

přidělena dotace

ano/ne

finanční výše dotace

Bod 15.5 příloha č. 1B

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:
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: spala.r@kr-ustecky.cz/ +420 475 657 446
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení: číslo účtu:
Příjemce je zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../
v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v……………….
(dále jen ,,příjemce“)
Kopie dokladu o právní subjektivitě je součástí spisu č. j. …, uloženého na odboru
kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
Název projektu
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(dále jen „smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č.27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se
uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto
smlouvou neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

případ poskytnutí dotace všem mimo příspěvkové organizace obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 95,
za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do
……… za účelem……..
případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
příjemci v souladu s ustanovením § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ
(účelovým znakem) 95, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do ................... za účelem………

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..na …….
(vypíše se účel) (dále jen „projekt“).

3.

(varianta č. 1) Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie.
(varianta č. 2) Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve
smyslu …….. (doplní se označení příslušného pravidla de minimis – viz
Zásady článek II. odst. 9) Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě
následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti
o dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis
dle výše uvedeného nařízení Evropské komise. **
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4. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
podpor nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu ...................................., v rámci „Programu podpory regionální
kulturní činnosti na rok 2018.
2. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
.......... do …… (účinnost uznatelných nákladů).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je zejména náklad na:
-

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

4. Dotace bude poskytnuta

-

jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy
do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
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5. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 70 %. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu, které činí ….. Kč.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou žádosti o poskytnutí
dotace a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak
z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
5. Změny schváleného a plánovaného nákladového rozpočtu projektu, který je
přílohou žádosti o poskytnutí dotace č. … ze dne …, podléhají předchozímu
písemnému souhlasu odboru kultury a památkové péče, a to za podmínek
uvedených v čl. VIII odst. 7 Zásad.
6. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů souvisejících s dotací informací o tom, že projekt je
spolufinancován Ústeckým krajem.
7. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace,
a to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů
od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

kopie účetních dokladů hrazených z dotace Ústeckého kraje

-

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

-

další náležitosti, pokud tak stanoví podmínky poskytnutí peněžních
prostředků od třetích osob (např. státní účelová dotace).

8. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
9. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor kultury
a památkové péče krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto
smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
10. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 5 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, v případě, že poskytovatel zjistí, že došlo k překročení
závazného ukazatele dle č. II odst. 5, a to do 15 dnů od doručení žádosti
poskytovatele o vrácení peněžních prostředků příjemci dotace.
11. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, a to do 15 dnů od doručení žádosti
poskytovatele o vrácení peněžních prostředků příjemci dotace.
12. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
13. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
14. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona
a dodržovat v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní
předpisy.
15. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí
o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až
po předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli
strana 5 / 9

poskytnout veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou
podle názoru poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
16. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy
a touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
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 %.
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4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými
z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dní. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1.

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

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

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

4.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to
nejméně po dobu trvání projektu ode dne uzavření této smlouvy (průběh konání
akce) oprávněnými zástupci obou stran:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro
zástupce poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
(propagační komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od
poskytovatele),
e) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
f) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu).

5.

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

1. 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 email: ……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
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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 pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
příjemce obdrží 1 vyhotovení, poskytovatel 3 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Příjemce
Ústecký kraj
Jitka Sachetová, členka Rady Ústeckého
kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí a venkova
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 067/18R/2017 ze dne
28. 6. 2017
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Bod 15.5 příloha č. 1 C)
Závěrečná zpráva
k čerpání dotace z „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018“
Název projektu:

Příjemce dotace:

Jméno a funkce zástupce:

Číslo smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (číslo uvedené na str. 1):

Popis realizace projektu:

Harmonogram projektu včetně jeho dodržování:

Kvalitativní výstupy projektu:

Kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Příjemce dotace může k závěrečné zprávě přiložit samotné výstupy z projektu, propagační materiály, fotodokumentaci,
publicitu v médiích apod.

Bod 15.5 příloha č. 1 C)
Finanční vypořádání
dotace z „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018“
Vyúčtování předkládá příjemce dotace!
Celkové skutečné náklady projektu:

,- Kč

Celkové náklady uvedené ve
smlouvě:

,- Kč

Celkové příjmy projektu:

,- Kč

Výše poskytnuté neinvestiční
dotace:

,- Kč

Použití dotace (část celkových
nákladů projektu – dotace)
Nákup materiálu:

Výdaje v Kč

Účelový znak:
Číslo faktury, bank. výpisu,
pokladního dokladu, smlouvy

Celkem:
Nákup služeb:

Celkem:
Cestovné:

Celkem:
Osobní náklady:
Mzdy včetně odvodů
Ostatní platy za odvedenou práci
(budou doloženy DPP a DPČ,
nikoliv fakturami)
Celkem:
Nevyčerpané prostředky:

Zdůvodnění nečerpání:

Přehled všech nákladů a výnosů projektu, (příjemci, kteří vedou podvojné účetnictví, doloží sestavu
o odděleném sledování výdajů celého projektu z účetního programu, ostatní například pokladní knihu atd.)
-

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

Kopie účetních dokladů související s dotací včetně výpisů z účtu; originály účetních dokladů příjemce dotace
budou označeny textem (Sponzorským vzkazem): „Projekt byl spolufinancován Ústeckým krajem.“

1.
2.

Města a obce vedou výdaje hrazené z dotace pod UZ 95.
Ostatní příjemci vedou výdaje hrazené z dotace v účetnictví odděleně.

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

bod 15.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 066/9Z/2017

Bod 15.6 příloha 1

„Program na záchranu a obnovu drobných památek
a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého
kraje pro rok 2018“
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje (dále jen „Program“) vyhlašuje Ústecký kraj v souladu s § 36 písm. c), d),
§ 37 a § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, §10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a řídí se Zásadami Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 036/8Z/2017 dne 23. 10. 2017, Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 27/31 Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 (dále „Zásady pro poskytování dotací“) a Koncepcí
rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 - 2020 schválenou usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, které jsou zveřejněny na
internetové adrese www.kr-ustecky.cz, pokud v tomto Programu není stanoveno jinak.

Obsah
Článek I.
název programu
„Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje pro rok 2018“

Článek II.
zařazení dotačního programu do oblasti dle čl. I. odst. 2) „Zásad o poskytování
dotací“
Kultura a památková péče

Článek III.
účel, na který mohou být peněžní prostředky z programu poskytnuty
Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny na podporu stavebních a
uměleckořemeslných prací souvisejících přímo se záchranou a obnovou bezprostředně
ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, tj.
hmotného kulturního dědictví, které není prohlášeno za kulturní památku ve smyslu zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem podpory nejsou interiérové úpravy, jelikož nesplňují poslání dotvářet kulturní
krajinu Ústeckého kraje.
Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje podmínky čl. VIII odst. 10 „Zásad pro
poskytování dotací“.
Neuznatelným nákladem je náklad, který splňuje podmínky č. VIII. odst. 11 „Zásad pro
poskytování dotací“.
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Článek IV.
důvody podpory stanoveného účelu
Důvodem pro podporu subjektů zabezpečujících aktivity spojené se zachováním drobné
architektury je zachování a rozvoj péče o drobnou architekturu.
Památková péče je specifická oblast kultury. Je součástí kulturního dědictví minulosti, které
je nedílnou a nepostradatelnou částí duchovního bohatství společnosti. Finanční podpora
záchrany a obnovy bezprostředně ohrožené části kulturního dědictví: drobné sakrální
architektury, kterou tvoří například křížky, boží muka, kapličky, výklenkové kaple, zastavení,
křížové cesty apod.; smírčí kříže, odpočivné kameny, samostatně stojící sochy a sousoší,
kašny, zvoničky, význačné náhrobky, pomníky a pomníčky padlých, historické pamětní desky
(vzniklé před r. 1950), milníky, mezníky, skalní reliéfy, pamětní nápisy, památky místního
významu atd. – dále jen „drobná architektura“) v Ústeckém kraji, umožňuje rozšířit povědomí
obyvatel kraje o nezbytnosti uchovávat historické dědictví minulosti jako přirozenou součást
života, pečovat o kulturní dědictví, které není chráněno jako kulturní památky dle výše
uvedeného zákona, přesto významným způsobem dotváří kulturní krajinu a posiluje
vytváření pozitivních vazeb k historickému a kulturnímu vývoji na území Ústeckého kraje.

Článek V.
forma podpory, informace o povaze podpory
Podpora se poskytuje ve formě neinvestiční dotace (pro účely Programu dále označovaná
pouze jako „dotace“). Dotace je poskytována mimo režim veřejné podpory (dotace fyzickým
a právnickým osobám nenaplňující znaky veřejné podpory), nebo za využití pravidla de
minimis (dotace fyzickým osobám a právnickým osobám naplňujícím definici „podnik“ a
ostatní znaky veřejné podpory).

Článek VI.
předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu
kraje na stanovený účel

500 000,- Kč
Článek VII.
výše dotace, výše spoluúčasti příjemce dotace
Minimální výše poskytované dotace činí 30 000,- Kč.
Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu.
Spoluúčast příjemce činí nejméně 30% z celkových uznatelných nákladů projektu.
Procentuální podíl dotace je stanoven jako maximální a je závazným ukazatelem v rámci
celkových uznatelných nákladů projektu.

Článek VIII.
okruh způsobilých žadatelů o dotaci
Žadatel musí být vlastníkem drobné architektury, nacházející se na území Ústeckého kraje,
na jejíž záchranu či obnovu je dotace žádána.
Žadatelem o dotaci může být pouze:
a) obec v územním obvodu Ústeckého kraje,
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b) právnická nebo fyzická osoba působící na území Ústeckého kraje s výjimkou právnických
osob, zřizovaných Českou republikou nebo Ústeckým krajem, která je přímo odpovědná za
přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník a má stabilně a dostatečně
zajištěno financování vlastní spoluúčasti.

Článek IX.
lhůta pro podání žádostí o dotaci
žádost o dotaci lze podávat od 11. ledna 2018 do 2. února 2018
Program je zveřejněn nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí. Program
bude zpřístupněn nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

Článek X.
způsob podání žádosti o dotaci
Žádost o dotaci s povinnými přílohami v zalepené obálce označené:
a)

názvem dotačního programu - Program na záchranu a obnovu drobných památek a
architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018,

b)

plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou,

c)

textem „NEOTVÍRAT“
doručují žadatelé na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Pro posouzení termínu podání žádosti je rozhodující den přijetí podatelnou Krajského
úřadu Ústeckého kraje.
Žádost o dotaci je také možno doručit se všemi povinnými přílohami do datové schránky
Ústeckého kraje s uznávaným elektronickým podpisem statutárního zástupce, nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem do elektronické podatelny.

Článek XI.
lhůta pro rozhodnutí o žádosti
do konce března 2018 u žádostí, o nichž rozhoduje Rada Ústeckého kraje
do konce dubna 2018 u žádostí, o nichž rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Článek XII.
podmínky pro poskytnutí dotace
Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů, v kalendářním roce, ve kterém
byla dotace poskytnuta.
Dotace bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve smlouvě při dodržení závazných ukazatelů.
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Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou dotaci použít na
financování projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním jménem, na
vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace
poskytnuta na plnění bez DPH.
Příjemce odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu s
předloženým rozpočtem projektu a za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví jak z
hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska nákladů celého projektu.
Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet
způsobem stanoveným ve smlouvě.
Termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro příjemce jako
závazný ukazatel.
V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen obdržené peněžní prostředky
neprodleně vrátit poskytovateli dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace. Současně je
povinen předat příslušnému odboru informaci o vrácení dotace.

Článek XIII.
stanovení konzultačního místa na Krajském úřadu Ústeckého kraje
Kontaktní osoby:
pracovníci Odboru kultury a památkové péče, oddělení památkové péče Krajského úřadu
Ústeckého kraje
Mgr. Jana Cholinská

e-mail: cholinska.j@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 259

Mgr. Jana Kuráňová

e-mail: kuranova.j@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 276

Článek XIV.
posouzení úplnosti žádostí, kritéria pro hodnocení žádostí
Za řádně a včas podanou žádost se považuje žádost vyplněná řádně (úplně) na
předepsaných formulářích včetně všech povinných příloh, doručená způsobem a ve lhůtě
stanovenými v tomto Programu. Žádosti, které nebudou úplně vyplněny nebo řádně a včas
podány, budou z hodnocení bez dalšího vyřazeny.
U řádně a včas podaných žádostí o dotaci bude provedena kontrola formální správnosti a
požadovaných náležitostí. Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého
kraje (dále jen „odbor kultury a památkové péče“) shromáždí a připraví podklady pro
hodnocení žádostí.
V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí vyzve odbor kultury a památkové
péče žadatele k odstranění nedostatků žádosti a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.
Za formální nedostatky se považují:
1) nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů,
2) chyby v psaní a počtech působící nesprávný výsledný údaj.
Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti neodstraní, bude tato žádost z
hodnocení bez dalšího vyřazena.
Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o dotaci žadatele, který naplní podmínky
uvedené v čl. IX. odst. 5 Zásad pro poskytování dotací.
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Správné a úplné žádosti o dotaci budou předloženy k hodnocení Výběrové hodnotící komisí
pro hodnocení dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče Rady Ústeckého
kraje, která žádosti vyhodnotí a s odůvodněním doporučí, nebo nedoporučí k poskytnutí
dotace příslušným orgánům kraje.
Správné a úplné žádosti budou hodnoceny výběrovou komisí dle následujících kritérií:







význam projektu pro uchování drobné architektury na území Ústeckého kraje
zlepšení technického stavu drobné památky a architektury
zpřístupnění památky veřejnosti
ojedinělost památky
rozsah působení projektu
spádová oblast působení projektu

Článek XV.
přílohy dotačního programu
Příloha 1) A – Formulář žádosti o dotaci včetně seznamu povinných příloh
Příloha 1) B – Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
Příloha 1) C – Závazné vzory formulářů příloh k žádosti o dotaci
Příloha 1) D – Vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace
Příloha 1) E – Metodický pokyn pro žadatele
Příloha 1) F - Formulář změna projektu
Tento „Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní
krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018“ byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. XX/XXZ/2017 ze dne XX. XX. 2017.
Zveřejněno dne: XX. 12. 2017
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Žádost o účelovou neinvestiční dotaci
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018
1. Identifikace projektu:
Název projektu:
2. Identifikace žadatele:
2.1 Jméno, příjmení/Název (obchodní firma) žadatele:
2.2 Statutární zástupce:

2.4 Druh žadatele:

□

Fyzická osoba

□

□

Fyzická osoba podnikající

Právnická osoba

2.5 Datum narození/IČ:

2.6 DIČ:

2.7 Bydliště/Sídlo
Ulice:

Číslo popisné:

Obec:
Telefon:

PSČ:
Email:

□

2.8 Plátce DPH:

ANO

□

NE

2.9 Je dotčená nemovitost zahrnuta do obchodního majetku žadatele:

□

2.10 Žadatel uplatní odpočet DPH:
2.11 Číslo účtu:
2.12 Bankovní ústav:

ANO

□

□

NE

/

2.13 Osoba zodpovědná za realizaci projektu:
2.14 Korespondenční adresa žadatele:
Ulice:
Obec:

Číslo popisné:
PSČ:

Telefon:

Email:

Je-li žadatel právnickou osobou, identifikace:
2.15 Osob zastupujících právnickou osobu
Jméno a příjmení:
Právní důvod zastoupení:
2.16 Osob s podílem v této právnické osobě:
2.17 Osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu:

3. Účel projektu a jeho popis
3.1 Umístění projektu:
3.2 Účel projektu (stručně, podrobněji uveďte v příloze PROJEKT):

3.3 Odůvodnění žádosti (stručně, podrobněji uveďte v příloze PROJEKT):

ANO

□

NE
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3.4 Požadovaná dotace bude použita ke krytí nákladů na (v souladu s přílohou POLOŽKOVÝ ROZPOČET):

4. Připravenost projektu
4.1 Požadovaná výše dotace:

,- Kč

4.2 Vlastní zdroje žadatele: :

,- Kč

4.3 Celkové náklady projektu: :

,- Kč

4.4 Termín zahájení a dokončení projektu:
4.5 Počet příloh (v souladu s přílohou SEZNAM PŘEDKLÁDANÝCH POVINNÝCH PŘÍLOH):
4.6 Spolupracující instituce a organizace:
Souhlas se zařazením do databáze poskytovatele:
Žadatel souhlasí se zařazením do databáze poskytnutých dotací Ústeckým krajem a se zveřejněním
identifikačních údajů o jeho osobě a výši poskytnuté dotace na webových stránkách internetového serveru
Ústeckého kraje.

Razítko a podpis žadatele:

Datum:

POVINNÉ PŘÍLOHY JSOU PŘEDKLÁDÁNY V 1 PARE A MAJÍ TYTO NÁLEŽITOSTI:




jsou očíslovány a seřazeny podle seznamu příloh, připojeného k žádosti o dotaci
všechny přílohy musí být pevně spojeny, NEVKLÁDAJÍ se do „EUROOBALŮ“
žadatel předkládá jen povinné přílohy, uvedené v tomto seznamu

SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH K ŽÁDOSTI
Příloha č. 1
Projekt, a to v originále (viz závazný vzor příloha 1 C)
Příloha č. 2
Doklad osvědčující vlastnické právo k drobné architektuře a pozemku, na kterém se nachází:

jde-li o nemovitost zapisovanou do katastru nemovitostí – kopie výpisu z katastru nemovitostí
současně s kopií snímku katastrální mapy, popřípadě geometrického plánu;

jde-li o věc, která není předmětem evidence katastru nemovitostí (sochy, boží muka, křížky
apod.) – kopie výpisu z katastru nemovitostí vztahující se k pozemku současně s jiným dokladem o
vlastnictví drobné architektury, např. výpis z evidence majetku vlastníka, kupní smlouva, darovací
smlouva, doklad o vypořádání dědictví, nebo čestné prohlášení o vlastnictví a kopie snímku
katastrální mapy se zákresem umístění drobné architektury na konkrétním pozemku.
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Příloha č. 3
V případě rozdílného vlastnictví drobné architektury a pozemku, na němž se nachází, souhlas vlastníka pozemku
s pracemi na obnově drobné architektury, která stojí na jeho pozemku, a to v originále.
Příloha č. 4
Fotodokumentace současného technického stavu drobné architektury nebo jejích částí podle druhu a rozsahu
prací, ke kterým se váže žádost o dotaci.
Příloha č. 5
Pokud se drobná architektura nachází v prostoru památkové rezervace, zóny, případně ochranného pásma
(území chráněná ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) kopie
závazného stanoviska příslušného správního orgánu památkové péče k obnově drobné architektury ve smyslu
§ 14 odst. 1 a 2 citovaného zákona.
Příloha č. 6
Kopie rozhodnutí nebo opatření příslušného stavebního úřadu, pokud je podle stavebního zákona požadováno.
Příloha č. 7
doklad osvědčující právní osobnost žadatele, a to dle typu žadatele: kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li
žadatelem právnická nebo fyzická osoba zapisovaná do obchodního rejstříku, nebo kopie živnostenského listu,
výpisu ze živnostenského rejstříku nebo jiného osvědčení, je-li žadatelem fyzická osoba nezapisovaná do
obchodního rejstříku, nebo kopie dokladu o právní osobnosti žadatele, kterým je právnická osoba nezapisovaná
do obchodního rejstříku (kopie výpisu rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, výpisu
z rejstříku evidovaných právnických osob, výpisu z rejstříku nadací, výpisu z rejstříku obecně prospěšných
společností, výpisu údajů z registru osob pro orgány veřejné moci nebo jiného registru právnických osob a další
doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina), a to v kopii;
Příloha č. 8
Kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem osvědčujícím oprávnění
zástupce jednat jménem subjektu navenek.
Příloha č. 9
Kopie aktuálních dokladů o přidělení IČ současně s osvědčením o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno plátci
DPH. Jsou to dva různé doklady!
Příloha č. 10
Kopie dokladů o zřízení běžného účtu žadatele u peněžního ústavu (smlouva nebo potvrzení příslušného
bankovního ústavu). Obce a města nepředkládají účet u ČNB, zřízený pro dotace ze státního rozpočtu, tato
dotace není dotací správce kapitoly státního rozpočtu poskytovanou prostřednictvím kraje.
Příloha č. 11 – 16
Souhrnný formulář Čestné prohlášení (viz závazný vzor příloha 1 C), a to v originále.
Příloha č. 17
Formulář Soupis jednotlivých projektů (viz závazný vzor příloha 1 C), a to v originále.
Příloha č. 18
Položkový rozpočet prací (nákladový rozpočet projektu) – celkové náklady musí být shodné s celkovými náklady
uvedenými v žádosti (bod 4), a to v originále.
Příloha č. 19
Formulář Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (viz závazný vzor příloha 1 C), a to
v originále. Příloha je povinná pouze pro žadatele o dotaci, který provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí na
trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto žadatele.
Příloha č. 20
Plná moc s vyznačením rozsahu právních jednání, ke kterým zmocnitel zplnomocňuje zmocněnce včetně
řádného uvedení data jmen a podpisů, a to v originále. Příloha je povinná pouze v případě, že je žadatel
zastupován.
UPOZORNĚNÍ: Zmocněnec jedná jménem zmocnitele, nikoli jako prostředník. K některým právním jednáním nemůže vlastník zmocnit další
osobu - dotace je zasílána výhradně na účet vlastníka, spoluúčast musí být uhrazena výhradně z účtu vlastníka, dotace musí být zachycena v
účetnictví vlastníka, na fakturách je uveden vlastník, případně vlastník v zastoupení zmocněncem.

Příloha č. 21 - Seznam očíslovaných povinných příloh předkládaných k žádosti.
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 18/SML…./SoPD/KP
Číslo smlouvy u příjemce:
JID: ……………./2018/KUUK
Č. j.:…..KP/2018

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:
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče
E-mail/telefon: spala.r@kr-ustecky.cz / +420 475 657 446
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ/Datum narození:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce
tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
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(dále jen „smlouva“)
Preambule
Smlouva se uzavírá v souladu se Zásadami Regionálního podpůrného fondu Ústeckého
kraje schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 036/8Z/2017 dne 23.
10. 2017, Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
27/31Z/2016 dne 5. 9. 2016 (dále jen „Zásady“) a v souladu s Programem na záchranu
a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého
kraje pro rok 2018 (dále jen „Program“), schváleným Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č.……..dne 11. 12. 2017. Shora uvedené dokumenty jsou pro příjemce
závazné ve věcech touto smlouvou neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem)
………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do termínu ukončení realizace projektu, stanoveného v Článku II.
odst. 4. této smlouvy.

2.

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

3.

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

4.

(varianta č. 1) Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie/Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107
Smlouvy o fungování Evropské unie/..případně uvést informaci v případě
Dotace ve formě vyrovnávací platby.*
(varianta č. 2) Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve
smyslu Nařízení komise EU č. 1407/2013 ze dne 18. Prosince 2013.
Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti
o dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis
dle výše uvedeného nařízení Evropské komise. **

Pozn.: */**– ve smlouvě je třeba použít odpovídající text. Dotaci, která je neslučitelnou
podporou, lze poskytnout pouze v případě, že jsou splněny podmínky příslušného
pravidla de minimis. V takovém případě se ve smlouvě neužije text označený žlutým
polem a značkou *, ale pouze text v zeleném poli označeném značkou **.
5. Dotace je/není slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro
poskytnutí těchto podpor nevylučují.
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Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1. smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu, dle poskytovatelem odsouhlaseného položkového rozpočtu (dále
jen „položkový rozpočet“) přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace, a to v rozsahu
v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných
nákladů.
2. V odsouhlaseném položkovém rozpočtu, se za neuznatelný náklad označují následující
náklady: ……………………………………………………………………
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
4. Termín ukončení realizace projektu je stanoven do………. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
1. 1. 2018 do termínu ukončení realizace projektu stanoveného v Článku II. odst. 4.
smlouvy (účinnost uznatelných nákladů).
Uznatelný náklad je nezbytný neinvestiční náklad, který není definován jako
neuznatelný a splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

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

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
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7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel musí
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu, které činí……………..

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s položkovým
rozpočtem projektu a jejich řádné a oddělené sledování (fyzické osoby) a řádné a
oddělené sledování v účetnictví (fyzické osoby podnikající, právnické osoby), pod
daným účelovým znakem UZ (pouze obce), vedeném v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska
poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje (pouze obce). Označovat
originály účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým
krajem (fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby).
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a
to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů
od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů projektu,
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-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

-

výpisy z účtu příjemce (pouze z účtu, uvedeného ve smlouvě o poskytnutí
dotace), ze kterých jsou patrné úhrady faktur dodavateli,

-

v případě hotovostní platby pokladní doklad.

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na odsouhlasený položkový 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 od uskutečnění změny,
odbor kultury a památkové krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto
smluvního vztahu, zejména identifikace příjemce (název příjemce, adresa atd.),
změny v realizaci prací (závazných ukazatelů, objemu a druhu prací).
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v odsouhlaseném položkovém rozpočtu, současně s předložením
závěrečné zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 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.
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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 neumístěním tabulky se „sponzorským vzkazem“
u obnovené drobné památky, nebo v její bezprostřední blízkosti – výše odvodu
činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
strana 6 / 9

povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dní od doručení výpovědi. Ve
výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1.

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

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

U obnovené drobné památky a architektury, dotvářející kulturní krajinu Ústeckého
kraje, příjemce umístí po dobu 1 roku od ukončení realizace projektu tabulku se
„Sponzorským vzkazem“ v provedení respektující logomanuál poskytovatele.

4.

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

5. Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č.
6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně
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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. 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 pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní
vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního
řádu, případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou
v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
příjemce obdrží po 1 vyhotovení a poskytovatel 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 ………………..
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…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Příjemce
Ústecký kraj
Jitka Sachetová, členka Rady Ústeckého
kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí a venkova
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 067/18R/2017 ze dne
28. 6. 2017

Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce

strana 9 / 9

BOD 15.6 příloha 1 C)

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury
dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018

PŘÍLOHA 1 C)
Závazné vzory povinných příloh

BOD 15.6 příloha 1 C)

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní
krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018
příloha žádosti č. 1 dle článku VI. odstavce 2 písm. l) Zásad pro poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje
Vzor projektu
Zpracování projektu je individuální záležitostí, vzor projektu má pouze orientační charakter a slouží jen
jako výchozí vzor pro žadatele. Údaje v projektu musí korespondovat s údaji uvedenými v žádosti o
dotaci na formuláři „A“.
Modrou kurzívu nahraďte odpovídajícím textem.
Název projektu:
Stručně a výstižně stanovte název projektu
1. Cíl projektu:
Stručné vyjádření cíle projektu, způsob nebo postup jeho dosažení, kvantifikace měřitelných cílů
2. Vymezení cílové skupiny:
Určení okruhu příjemců výsledného rámce projektu
3. Územní působnost projektu:
Rozsah působení projektu: nadregionální působnost, regionální, lokální s širším dosahem apod.
4. Místo realizace:
Určení konkrétního místa pořádání projektu (zájmové území/oblast projektu).
5. Popis výchozího stavu u žadatele a jeho okolí:
Stručná analýza stavu, výchozí situace a zdůvodnění projektu, předpokládané výsledky nebo dopady
projektu, přehled partnerů, srovnání s předešlými akcemi, potřebnost projektu
6. Navrhovaný postup realizace projektu - harmonogram
Projekt bude realizován v termínu DD.MM. 2018 – DD.MM. 2018
I. etapa - Zpracování žádosti o dotaci vč. příloh a projektu
Termín:
Zodpovídá:
II. etapa - Průběh realizace
Termín:
Zodpovídá:
III. etapa - Vyhodnocení, vyúčtování projektu, závěrečná zpráva
Termín:
Zodpovídá:
Upozornění: Termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro příjemce
jako závazný ukazatel.
Do 30 dnů od ukončení realizace projektu musí být předloženo finanční vypořádání a hodnotící
závěrečná zpráva odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje, proto termín
ukončení realizace projektu stanovujte s ohledem na tuto skutečnost.
V případě, že je projekt realizován před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace (např. projekty
realizované v lednu, únoru), předloží příjemce dotace vyúčtování a závěrečnou zprávu do 30 dnů od
uzavření smluvního vztahu.
7. Účel realizace projektu
Výsledky a dopady projektu na cílovou skupinu, udržitelnost, konečný přínos a efekt pro
poskytovatele, apod.
Upozornění: Ústecký kraj bude uváděn jako donátor v rámci propagace projektu (logo, média,
tiskoviny), s ohledem na přínos ke kulturnímu životu obyvatel kraje, reprezentace kraje apod.
8. Náklady na projekt:
Vyčíslit plánované náklady na projekt, doložit položkovým rozpočtem viz příloha č. 18.

BOD 15.6 příloha 1 C)
Jiné zdroje financování (příspěvek města, Ministerstva kultury ČR, sponzoring, další zdroje)
Upozornění: Minimální výše poskytnuté dotace je 30 000,-Kč.
Procentuální podíl dotace na celkových nákladech projektu nesmí překročit 70% !!!
9. Plánovaný nákladový rozpočet projektu a členění dotace:
Předpokládané celkové náklady projektu: 00,00 Kč
Požadovaná výše dotace: 00,00 Kč
Procentuelní podíl dotace na celkových nákladech: 00 %
10. Souhlas se zařazením do databáze poskytovatele:
Název žadatele souhlasí se zařazením do databáze poskytnutých dotací Ústeckým krajem a se
zveřejněním identifikačních údajů o jeho osobě a výši poskytnuté dotace na webových stránkách
internetového serveru kraje.

11. Údaje o žadateli:
Název:
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:

Zpracovatel projektu:
Místo, datum:

…………………………..
podpis

BOD 15.6 příloha 1 C)
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018

Souhrnný formulář pro přílohy žádosti č. 11 – 16 dle článku VI. odstavce 2 písm. e), f), g), h), i), j)
Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Fyzická osoba / právnická osoba*
Jméno / název: ............................................................................................................................
Jméno, příjmení statutárního zástupce: ......................................................................................
Adresa / sídlo: ..............................................................................................................................
IČ: .........................................................
DIČ: .......................................................
Jiná identifikace subjektu (číslo OP, číslo pasu, datum narození): ..............................................

Příloha č. 11
čestně prohlašuji, že vůči majetku žadatele
 neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl
konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,
 nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 nebyla nařízena exekuce
Příloha č. 12
čestně prohlašuji, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin
hospodářský, nebo pro trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby.
Příloha č. 13
čestně prohlašuji, že žadatel nemá u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, žádné nesplacené závazky po
lhůtě splatnosti.
Příloha č. 14
čestně prohlašuji, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu
fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze
považovat posečkání úhrady dlužných závazků.
Příloha č. 15
čestně prohlašuji, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě,
že byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty.
Příloha č. 16
čestně prohlašuji, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a
nepůsobí jako prostředník.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit tato prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.
V .................................. dne ..........................

....................................................
(jméno, podpis, funkce)
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SOUPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ
realizovaných v průběhu předchozích 3 let za přispění Ústeckého kraje
příloha žádosti č. 17 dle článku VI. odstavce 2 písm. k) Zásad pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje

jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..

(2015, 2016, 2017)
název projektu

číslo smlouvy

finanční výše dotace

Žadatel podal žádost, týkající se tohoto projektu, v tomto kalendářním roce, do
jiného z dotačních titulů Ústeckého kraje:
ANO
NE

Název dotačního titulu:

…………………………….
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Příloha č. 19
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Žadatel - příjemce podpory
Obchodní firma/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČO/datum narození:
Statutární zástupce:
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
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 základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů.
Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

Sídlo/adresa

IČO/datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:
nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis na stránkách ÚOHS www.uohs.cz .
3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o přeměnách obchodních společností a družstev“).
1
2
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Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6.
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
5. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
5.1 Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, nebo dle
nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy
ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů:
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ve výši 15.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
5.2 Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury,
nebo dle nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88
Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
Viz § 243 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
6
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014)
7 Datem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis, tedy den účinnosti
právního úkonu, na základě kterého je podpora poskytována, zpravidla den uzavření příslušné smlouvy.
8 Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy
jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie.
4
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Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 717/2014 ve výši 30.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
5.3
a)
b)

jsem
nejsem subjektem působícím v odvětví silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu ve
smyslu ustanovení nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

a) Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES)
č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis v
odvětví silniční dopravy.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 100.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Den poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
b) Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis
v ostatních odvětvích.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 200.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Celkem

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8
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6.

Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím
služby obecného hospodářského zájmu.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ve výši 500.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Výše podpory

Datum
poskytnutí
podpory7

v Kč

v €8

Celkem
7. Subjekt činný ve více oblastech
Pokud subjekt (příjemce) podniká ve více sledovaných oblastech (dle různých nařízení na
podporu de minimis), je přidělení podpory v dané oblasti plně v odpovědnosti poskytovatele, který
o podpoře rozhoduje. Je možno poskytnout podporu jednomu podniku podle více nařízení,
maximálně do limitu 200 000 EUR v rozhodném období. Podpory pro zemědělskou prvovýrobu a
pro rybolov se do tohoto limitu načítají.
Subjektu (příjemci) poskytujícímu službu obecného hospodářského zájmu je možno poskytnout
podporu de minimis podle více nařízení maximálně do limitu 500 000 EUR v rozhodném období.
Podpory pro zemědělskou prvovýrobu, rybolov a pro ostatní odvětví poskytnuté na základě
nařízení č. 1407/2013 se do tohoto limitu načítají.
8. Žadatel níže svým podpisem
- potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
- se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory o změnách, které u něj nastaly;
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.
Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli9, kterým je Ústecký kraj
pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení
souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

9

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.
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Závěrečná zpráva
k čerpání dotace z „Programu na záchranu a obnovu drobných památek
a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018“
Název projektu:

Příjemce dotace (vlastník kulturní památky):

Jméno a funkce statutárního zástupce:

Číslo smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (číslo uvedené na str. 1 smlouvy):

Popis realizace projektu včetně dodržení jeho harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu, přínos projektu pro cílové skupiny, celkové zhodnocení:

Fotodokumentace obnovené památky*:

*Alespoň 1 celkový pohled a 1 detail, 1 celkový pohled zachycující „sponzorský vzkaz“ v blízkosti drobné
památky a architektury - předkládá se v samostatné příloze
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Finanční vypořádání dotace
z „Programu na záchranu a obnovu drobných památek
a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018“
Vypořádání předkládá příjemce dotace, případně subjekt zplnomocněný k předložení vypořádání!
Celkové skutečné náklady projektu:
,- Kč
Celkové uznatelné náklady dle
smlouvy o neinvestiční dotaci:

,- Kč

Spoluúčast příjemce::

,- Kč

Výše poskytnuté neinvestiční dotace
dle smlouvy o neinvestiční dotaci:
Uskutečněné výdaje projektu

,- Kč

Účelový znak:
Číslo faktury, bank. výpisu,
pokladního dokladu, smlouvy

Výdaje v Kč

Celkem:
Zdůvodnění nečerpání:

Nevyčerpané prostředky:

Přílohou tohoto formuláře bude kopie smlouvy o dílo mezi vlastníkem drobné památky a dodavatelem prací
pokud ji již příjemce neposkytl, společně s dokladem o výběru zhotovitele (dodavatele) v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vznikla-li taková povinnost. Dále výpis z účtu, v případě hotovostní
platby pokladní doklady; ze kterých jsou patrny platby související s obnovou drobné památky.
Výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem), jestliže je příjemce
povinen účetnictví vést. Zplnomocnění k předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání pro zastupující
subjekt, nebylo-li předloženo spolu s žádostí o neinvestiční dotaci. Kopie účetních dokladů včetně jednotlivých
položkových rozpočtů a výpisy z účtu; (originální účetní doklady příjemce dotace budou označeny účelovým
znakem kraje a textem: „Projekt byl spolufinancován Ústeckým krajem.“

1.

2.

Obce vedou výdaje hrazené z dotace pod UZ 00102 a uvádějí na všech účetních dokladech účelový znak
kraje.
Ostatní příjemci vedou výdaje hrazené z dotace v účetnictví odděleně.

V …………………………………. dne ………………

……………………………………………
podpis statutárního zástupce, razítko
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Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace
z Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející
kulturní krajinu Ústeckého kraje
Náležitosti žádosti
 Žádost se předkládá v termínu, v 1 pare s povinnými přílohami.
 Žadatel = vlastník drobné památky.
 Formulář žádosti je závazný, obsahuje 10 orámovaných polí, určených k vyplnění.
Není dovoleno předepsané položky mazat, přepisovat, či jinak upravovat.
 Povinnou součástí žádosti je datum a podpis žadatele. Razítko je povinnou součástí
pouze pro subjekty, které jej užívají. Nepodepsané žádosti nejsou podány řádně a
budou bez dalšího vyřazeny.
 Vyplňují se všechna pole žádosti, v souladu s údaji na předložených přílohách.
 Nerelevantní pole žadatel proškrtne.
 Žadatel zodpovídá za správnost uvedených údajů. V případě zjištění chybějících
údajů, nepravdivých údajů, či chybějících relevantních příloh nebyla žádost vyplněna
řádně (úplně) a bude bez dalšího vyřazena z hodnocení.
Vyplnění žádosti
1. Žadatel uvede stručný název vystihující záměr projektu.
(co a na jaké památce bude obnoveno)
2. Žadatel uvede požadovanou identifikaci v souladu s údaji na předložených dokladech a s
administrativním registrem ekonomických subjektů MF ČR/obchodním rejstříkem MS ČR.
Fyzické osoby podnikající uvedou IČ i datum narození současně. Žadatel uvede pravdivě,
zda je plátcem DPH. V případě, že je nemovitost zahrnuta do obchodního majetku žadatele,
zaškrtne žadatel odpověď ano. Žadatelé, kteří uplatní odpočet DPH, tuto skutečnost uvedou
zaškrtnutím kladné odpovědi. Úhrada nákladů probíhá výhradně z účtu vlastníka. V případě
více vlastníků bude uvedeno, který z nich s bankovním účtem disponuje.
3. Žadatel uvede lokalizaci obnovované drobné památky, uvede stručně účel a odůvodnění
potřebnosti projektu, popíše charakter nákladů (např. statické zajištění, obnova střešní
krytiny, doplnění štukové výzdoby), podrobněji doloží tyto skutečnosti v příloze „Projekt“ a
„Položkový rozpočet“.
4. Žadatel uvede finanční zajištění projektu – součet uvedených částek musí odpovídat položce
4.3 a předloženému položkovému rozpočtu (nákladovému rozpočtu projektu). Časový
harmonogram je podrobněji uveden v příloze „Projekt“. Termín dokončení projektu znamená
poslední den, ve kterém jsou veškeré úkony a transakce realizace projektu považovány za
uznatelné. Počet příloh vyplní žadatel po kompletaci žádosti v souladu s přílohou „Seznam
předkládaných povinných příloh“. Žadatel vyplní název spolupracující instituce a organizace
(např. Místní akční skupina Labské skály), nebo pole proškrtne (není povinností
spolupracovat s institucí/organizací).
Žadatel vyplněnou žádost v dolním okraji opatří datem, podpisem (a razítkem) a přiloží
povinné přílohy.
Náležitosti povinných příloh
 přílohy jsou předkládány v 1 pare v předepsané formě (originál/ověřená kopie/kopie).
1
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 přílohy č. 1, 11-16, 17, 19 se vyplňují na závazný vzor, který je k dispozici v přílohách
Programu na webových stránkách kraje http://www.kr-ustecky.cz/. Není dovoleno
závazný vzor přepisovat, či jinak upravovat.
 nerelevantní položky závazného vzoru formuláře žadatel proškrtne.
 veškeré přílohy jsou pevně spojeny, očíslovány a seřazeny podle seznamu
příloh, připojeného k žádosti o dotaci.
 přílohy se nevkládají do „EUROOBALŮ“.
Povinné přílohy
Příloha č. 1 – dokládá se ke každé žádosti
Žadatel vyplní přílohu dle závazného vzoru v souladu s údaji uvedenými v žádosti.
Příloha č. 2 – dokládá se ke každé žádosti
Žadatel postupuje podle údajů, uvedených na výpisu z katastru nemovitostí. Součástí přílohy
je vždy katastrální mapa a výpis z katastru nemovitostí. U objektů, neevidovaných v katastru
nemovitostí, je součástí přílohy další doklad, kterým žadatel prokáže vlastnictví objektu.
Příloha č. 3
Souhlas vlastníka pozemku dokládá pouze žadatel, jehož drobná památka se nachází na
pozemku, který není v žadatelově vlastnictví.
Příloha č. 4 – dokládá se ke každé žádosti
Fotodokumentace musí čitelně zachycovat současný stav objektu a jeho částí, které jsou
předmětem navrhovaných prací obnovy.
Příloha č. 5
Závazné stanovisko k obnově drobné architektury na území památkové rezervace nebo zóny
dokládá pouze žadatel, jehož drobná památka se na území zóny nebo rezervace nachází.
Rozhodnutí ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vydá
žadateli obec s rozšířenou působností, která je příslušná pro území, kde se drobná památka
nachází.
Příloha č. 6
Rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu dokládá pouze žadatel, který realizuje práce
obnovy, pro které je podle stavebního zákona tento doklad vyžadován.
Příloha č. 7
Doklad o právní osobnosti předkládají pouze právnické osoby (obce, církve, zapsané
spolky,…).
Příloha č. 8
Doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce a současně doklad osvědčující
oprávnění tohoto zástupce jednat jménem subjektu navenek dokládají pouze právnické
osoby (obce, církve, zapsané spolky,…).
Příloha č. 9
Aktuální doklady o přidělení IČ a DIČ = 2 odlišné doklady, dokládají pouze právnické osoby a
fyzické osoby podnikající. Existence registrace DIČ je pracovníky úřadu ověřována. Žádost
žadatele, který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, bude bez dalšího
z hodnocení vyřazena!
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Příloha č. 10 – dokládá se ke každé žádosti
Doklad o zřízení běžného účtu žadatele u peněžního ústavu musí obsahovat číslo účtu
v souladu s údaji, uvedenými v žádosti. V případě více žadatelů (vlastníků drobné památky)
musí být z dokladu zřejmé, kdo z nich je s bankovním účtem oprávněn disponovat.
Příloha č. 11-16 – dokládá se ke každé žádosti
Souhrnný formulář Čestné prohlášení vyplní žadatel dle závazného vzoru, který nalezne
v přílohách programu na webových stránkách. Přílohu vyplňuje/podepisuje každý z vlastníků.
Příloha č. 17 – dokládá se ke každé žádosti
Soupis jednotlivých projektů vyplní žadatel dle závazného vzoru, který nalezne v přílohách
programu na webových stránkách. Žadatel je povinen pravdivě odpovědět, zda podal žádost,
týkající se totožného projektu, v tomto kalendářním roce, do jiného z dotačních titulů
Ústeckého kraje. Přílohu vyplňuje/podepisuje každý z vlastníků.
Příloha č. 18 – dokládá se ke každé žádosti
Položkový rozpočet prací předkládá žadatel jako závazný – v případě poskytnuté podpory je
nutné – v závislosti na výši poskytnuté podpory – položkový rozpočet dodržet.
Neodsouhlasené změny objemu a charakteru prací během realizace projektu mohou být
příčinou neuznatelných nákladů.
Příloha č. 19
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis předkládá pouze žadatel, který
provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí na trhu zboží nebo služby (např. prodej,
pronájem, průvodcovská činnost), a to bez ohledu na právní formu tohoto žadatele. Žadatel
vyplní prohlášení na závazném vzoru, který nalezne v přílohách programu na webových
stránkách. V komplikovaných případech žadatel vyplnění konzultuje s kontaktní osobou,
uvedenou v článku XIV. Programu.
 Příloha č. 20
Plnou moc předkládá žadatel pouze v případě, že je zastupován.
UPOZORNĚNÍ: Zmocněnec jedná jménem zmocnitele, nikoli jako prostředník. K některým
právním jednáním nemůže vlastník zmocnit další osobu - dotace je zasílána výhradně na
účet vlastníka, spoluúčast musí být uhrazena výhradně z účtu vlastníka, dotace musí být
zachycena v účetnictví vlastníka, na fakturách je uveden vlastník, případně vlastník v
zastoupení zmocněncem.
 Příloha č. 21 – dokládá se ke každé žádosti
Seznam vzestupně očíslovaných povinných příloh pevně spojených a předkládaných k
žádosti.

Sponzorský vzkaz
Předložení návrhu a vyvěšení tabulky se sponzorským vzkazem je povinností příjemce
dotace stanovené smlouvou o poskytnutí dotace. Loga dle manuálu jsou k dispozici na
webových stránkách kraje v sekci konkrétního programu. Před vyvěšením sponzorského
vzkazu příjemce zašle návrh tabulky s údaji o zvolené podobě (logo horizontální/vertikální,
barevnost, znění doplňujícího textu, materiál, formát, způsob umístění) na email kontaktní
osobě, uvedené ve znění Programu nebo na webových stránkách. V případě, že návrh bude
chybný, bude příjemce vyzván k jeho opravě. Řádné návrhy schvaluje vedoucí Odboru
3
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kultury a památkové péče odpovědním emailem. Sponzorský vzkaz příjemce vyvěsí
nejpozději v den ukončení realizace projektu na dobu 1 roku. Příjemce vyfotí a předloží
splnění této povinnosti do fotodokumentace závěrečné zprávy.
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PROGRAM NA ZÁCHRANU A OBNOVU DROBNÝCH
PAMÁTEK A ARCHITEKTURY DOTVÁŘEJÍCÍ KULTURNÍ
KRAJINU ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ROK 2018

ŽÁDOST O ZMĚNU PROJEKTU
Žádat o změnu projektu lze pouze ve vyjímečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody,
které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Příjemce dotace(název,jméno):
sídlo/adresa:
IČ/datum narození:
Statutární zástupce:
č.smlouvy:
výše poskytnuté dotace:
název projektu:
změna se týká (označit
relevantní pole):
ZÁVAZNÉHO UKAZATELE

TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU

OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL
Ke změně závazného ukazatele
dochází v případě, že se celkové
náklad Projektu sníží/zvýší oproti
nákladům stanoveným smlouvou.
Závazný ukazatel je podíl dotace na
celkových uznatelných nákladech
projektu a je pevně stanoven
smlouvou o poskytnutí dotace v čl.
II. odst. 7

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU

OSTATNÍ

Ke změně termínu realizace projektu
dochází zpravidla v případě, že se
samotná realizace projektu
prodlouží nebo v případě
Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká
prodloužení finančního ukončení
dvou předešlých změn.
projektu.
Doba realizace je opět pevně
stanovena smlouvou o poskytnutí
dotace a to v čl. II. odst. 4

ke změně dochází z důvodu:

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mouhou být Oddělením památkové péče ÚK vyžadovány
další releveantní poklady.

V……………………………dne…………………………..

………………………………………………………………..
Razítko a podpis statutárního zástupce

bod 15.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 067/9Z/2017
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Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
pro rok 2018
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen „Program“) vyhlašuje
Ústecký kraj v souladu s § 36 písm. c), d), § 37 a § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s §10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a řídí se Zásadami
Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017, Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/31
Z/2016 ze dne 5. 9.2016 (dále „Zásady pro poskytování dotací“) a Koncepcí rozvoje kultury a
památkové péče v Ústeckém kraji 2014 - 2020 schválenou usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 88/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, které jsou zveřejněny na internetové adrese www.kr-ustecky.cz,
pokud v tomto Programu není stanoveno jinak.

Obsah
Článek I.
účel dotace
1. Program je zařazen do oblasti „kultura a památková péče“ dle čl. I. odst. 2) Zásad pro poskytování
dotací. Oblast „kultura a památková péče“ je rovněž oblastí podpory dle článku 3 odst. 1 Zásad
Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje. Účelem dotace (podpory) je zachování kulturně
– historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého kulturního dědictví
nacházejícího se na území Ústeckého kraje, které je prohlášeno za kulturní památky dle zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Účelu je dosahováno
prostřednictvím peněžních prostředků, poskytnutých z Programu na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje, uvedených v Seznamu ohrožených nemovitých památek – zdroj
www.pamatkovykatalog.cz; národních kulturních památek; movitých i nemovitých kulturních
památek bezprostředně souvisejících s nominací na zápis na Seznam světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO; ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních
památek; ostatních movitých i nemovitých kulturních památek (např. opravy hradů, zámků,
církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně,
technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů prohlášených za
kulturní památku).
2. Dotaci lze použít k úhradě zvýšených nákladů spojených se zachováním nebo obnovou kulturní
památky.
3. Dotace není určena na projektové dokumentace, modernizaci kulturních památek a na stavební
úpravy, které by byly v rozporu se závazným stanoviskem výkonného orgánu státní památkové
péče dle §14 odst. 1 nebo rozhodnutím dle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dotace nebude poskytnuta na již dokončený projekt.

Článek II.
důvody podpory stanoveného účelu
Památková péče je specifická oblast kultury. Je součástí kulturního dědictví minulosti, které je
nedílnou a nepostradatelnou částí duchovního bohatství společnosti. Finanční podpora záchrany a
obnovy kulturních památek v Ústeckém kraji umožňuje rozšířit povědomí obyvatel kraje o nezbytnosti
uchovávat historické dědictví minulosti jako přirozenou součást života, zlepšit technický stav kulturních
památek a snížit vysoké procento nejohroženějších památek v kraji, využít existence kulturních
památek pro prezentaci jedinečnosti kraje z pohledu industriálního a zemědělského dědictví
nadregionálního významu a pokračovat v již započatém procesu zapsání kulturních památek do
seznamu Světového dědictví UNESCO.
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Článek III.
forma podpory, informace o povaze podpory
Podpora se poskytuje ve formě neinvestiční dotace (pro účely Programu dále označovaná pouze jako
„dotace“). Dotace je poskytována mimo režim veřejné podpory (dotace fyzickým a právnickým osobám
nenaplňující znaky veřejné podpory), nebo za využití pravidla de minimis (dotace fyzickým osobám a
právnickým osobám naplňujícím definici „podnik“ a ostatní znaky veřejné podpory).

Článek IV.
finanční rámec, předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu
stanoveného účelu
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu stanoveného účelu je
10 000 000,- Kč.

Článek V.
okruh způsobilých žadatelů
O dotaci z tohoto Programu mohou požádat pouze vlastníci kulturních památek nacházejících se na
území Ústeckého kraje – obce, neziskové organizace, spolky, církve, jiné právnické osoby a
podnikající i nepodnikající fyzické osoby s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo
zřizovatelem je Česká republika nebo Ústecký kraj.
Žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.
Žadatelé nemají na dotaci právní nárok.

Článek VI.
výše dotace a uznatelné náklady
1. Minimální výše poskytované dotace činí 30 tisíc Kč na jeden realizovaný projekt podaný v jednom
kalendářním roce.
2. Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu.
3. V případě restaurování kulturní památky lze poskytnout dotaci až do výše 100% celkových
uznatelných nákladů projektu.
4. Ve výjimečných případech těm žadatelům, kteří ze svých prostředků nejsou schopni uhradit nutné
náklady na zachování a obnovu kulturní památky, která je v havarijním stavu a její obnova je
podložena nařízením provedení nezbytných úprav na stavbě, vydaným územně příslušným
stavebním úřadem, které je v souladu se zásadami památkové péče, a u movité kulturní památky
pak odborným posudkem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí
nad Labem, lze poskytnout dotaci až do výše celkových uznatelných nákladů projektu.
5. Procentuální podíl dotace je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových uznatelných
nákladů projektu. Do výše celkových uznatelných nákladů nelze zahrnout částku ve výši odpočtu,
který příjemce dotace může uplatnit dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů).
6. Uznatelným nákladem je nezbytný neinvestiční náklad, který není dále definovaný jako
neuznatelný a splňuje všechny následující podmínky:
 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 dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
7. Neuznatelným nákladem je náklad na:
 pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
2
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úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků nebo budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto
právního předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

Článek VII.
lhůta pro podání žádostí o dotaci

žádost o dotaci lze podávat od 11. ledna 2018 do 2. února 2018
Program je zveřejněn nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí.
Program bude zpřístupněn nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

Článek VIII.
náležitosti žádosti
Žádost musí obsahovat řádně vyplněný titulní list žádosti o poskytnutí dotace podle přílohy „A“
tohoto Programu a povinné přílohy.
Žadatel je povinen předložit kopii smlouvy o dílo s dodavatelem prací (stavebních, příp.
restaurátorských). Není-li smlouva o dílo podepsána do termínu podání žádosti o dotaci, předloží
úspěšný žadatel smlouvu o dílo po tomto termínu, nejdéle však do 7 dnů od jejího uzavření. V případě
restaurátorských prací žadatel se smlouvou o dílo předloží kopii licence k restaurování, vydanou MK
ČR, znějící na jméno provádějícího restaurátora a opravňující vykonávat práce uvedené ve smlouvě o
dílo.

Článek IX.
způsob podání žádosti, konzultační místo
1. Žadatel doručuje žádost o dotaci na předepsaných formulářích včetně povinných příloh osobně
nebo poštou, nebo do datové schránky Ústeckého kraje s uznávaným elektronickým podpisem
statutárního zástupce nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem do elektronické
podatelny. Žádost a veškeré přílohy musí být zpracované v českém jazyce. Pro posouzení termínu
podání žádosti je rozhodující den přijetí podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje.
2. Je-li žádost o dotaci (v jednom vyhotovení) doručována poštou nebo osobně na podatelnu
Krajského úřadu Ústeckého kraje, musí být v zalepené obálce označené:
a) názvem dotačního programu: „Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2018“,
b) plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou,
c) textem „NEOTVÍRAT“.
doručena na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje,
odbor kultury a památkové péče,
Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem
Všechny došlé žádosti a všechny jejich přílohy se archivují krajem a žadatelům o dotaci se nevracejí.
Některé dokumenty – např. projektové dokumentace, výkresy, výkazy výměr apod. – se mohou u
neúspěšných žadatelů na písemný požadavek vrátit žadateli, který si je vyzvedne.
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Kontaktní osoby Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje:
Mgr. Jana Cholinská
e-mail: cholinska.j@kr-ustecky.cz
telefon: 475 657 259
Mgr. Jana Kuráňová
e-mail: kuranova.j@kr-ustecky.cz
telefon: 475 657 276

Článek X.
kritéria pro hodnocení žádostí
Za řádně a včas podanou žádost se považuje žádost vyplněná řádně (úplně) na předepsaných
formulářích včetně všech povinných příloh, doručená způsobem a ve lhůtě stanovenými v tomto
Programu. Žádosti, které nebudou úplně vyplněny nebo řádně a včas podány, budou z hodnocení
bez dalšího vyřazeny.
U řádně a včas podaných žádostí o dotaci bude provedena kontrola formální správnosti a
požadovaných náležitostí. Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále
jen „odbor kultury a památkové péče“) shromáždí a připraví podklady pro hodnocení žádostí.
V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí vyzve odbor kultury a památkové péče
žadatele k odstranění nedostatků žádosti a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.
Za formální nedostatky se považují:
1) nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů,
2) chyby v psaní a počtech působící nesprávný výsledný údaj.
Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti neodstraní, bude tato žádost z
hodnocení bez dalšího vyřazena. Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o dotaci žadatele,
který naplní podmínky uvedené v čl. IX. odst. 5 Zásad pro poskytování dotací.
Správné a úplné žádosti o dotaci budou předloženy k hodnocení Výběrové hodnotící komisí pro
hodnocení dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče Rady Ústeckého kraje, která
žádosti vyhodnotí a s odůvodněním doporučí, nebo nedoporučí k poskytnutí dotace příslušným
orgánům kraje.
Správné a úplné žádosti budou hodnoceny výběrovou komisí dle následujících kritérií:
Potřeba a naléhavost záchrany a obnovy 1) kulturních památek, uvedených v Seznamu ohrožených
nemovitých památek – zdroj www.pamatkovykatalog.cz; 2) národních kulturních památek; 3) movitých
i nemovitých kulturních památek bezprostředně souvisejících s nominací na zápis na Seznam
světového kulturní a přírodního dědictví UNESCO; 4) ohrožených hodnotných architektonických a
historických kulturních památek; 5) ostatních movitých i nemovitých kulturních památek (např. opravy
a rekonstrukce hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury,
historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů
prohlášených za kulturní památku).

Článek XI.
lhůta pro rozhodnutí o žádosti
O žádosti bude rozhodnuto:
do konce března 2018 u žádostí, u nichž rozhoduje Rada Ústeckého kraje
do konce dubna 2018 u žádostí, u nichž rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje bude po přijetí usnesení zveřejněno na úřední
desce Krajského úřadu a webových stránkách Ústeckého kraje. Všichni žadatelé budou písemně
vyrozuměni odborem kultury a památkové péče o výsledku schvalovacího procesu a vyzváni případně
k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle návrhu schváleného orgánem kraje.

Článek XII.
podmínky pro poskytnutí dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Dotaci lze
použít jen na účel, uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace, při dodržení závazných ukazatelů.
Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen dotaci použít na financování
4

BOD 15.7 příloha 1
projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní
odpovědnost.
Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace poskytnuta na
plnění bez DPH. Příjemce odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu s
předloženým rozpočtem projektu a za její řádné a oddělené sledování v účetnictví jak z hlediska
poskytnuté výše dotace, tak z hlediska nákladů celého projektu.
Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet
uvedený v záhlaví smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, do 30 dnů ode dne uzavření
smlouvy.
Termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro příjemce jako závazný
ukazatel. V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen obdržené peněžní prostředky
neprodleně vrátit poskytovateli dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace a neprodleně o této
skutečnosti informovat poskytovatele.
Jednotlivé opravy, rekonstrukce staveb nebo restaurátorské zásahy musí být realizované v souladu
s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace a v souladu se závazným stanoviskem
výkonného orgánu státní památkové péče dle § 14 odst. 1 nebo s rozhodnutím dle § 10 odst. 1 a 2
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XIII.
závěrečné vyhodnocení a finanční vypořádání dotace
Závěrečnou zprávu o realizovaném projektu příjemce předkládá do 30 dnů po ukončení realizace
projektu spolu se závěrečným finančním vypořádáním dotace. Pokud se práce na obnově kulturní
památky neprovedou ve výši plánovaných celkových nákladů, uvedených ve smlouvě o poskytnutí
dotace, má se za to, že úspora vznikla z dotace. U akcí, které přecházejí do následujícího roku, se
vyúčtování a případné vrácení nevyčerpaných prostředků provádí do 30 dnů od ukončení realizace
projektu. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace příjemce poukáže zpět na účet Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje, společně se závěrečnou zprávou.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
1. přesné označení příjemce dotace,
2. číslo smlouvy o poskytnutí dotace,
3. popis realizace projektu
4. kvalitní barevnou fotodokumentaci, zachycující veškeré obnovené části kulturní památky,
5. položkový rozpis provedených prací,
6. finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.
Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
1. celkový přehled skutečných nákladů na opravu, obnovu nebo restaurování kulturní památky,
přehled o čerpání a použití peněžních prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních
prostředků do rozpočtu poskytovatele, přílohou přehledu budou kopie účetních dokladů za
provedené práce, včetně jednotlivých položkových rozpočtů,
2. kopii smlouvy o dílo mezi příjemcem dotace a dodavatelem prací, pokud již nebyla dodána,
společně s dokladem o výběru zhotovitele (dodavatele) v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vznikla-li taková povinnost,
3. výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem), jestliže
je příjemce povinen účetnictví vést,
4. výpisy z účtu příjemce (pouze z účtu, uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace), ze kterých
jsou patrné úhrady faktury dodavateli,
5. v případě hotovostní platby pokladní doklad.

Článek XIV.
Přílohy dotačního programu
Příloha 1) A – Formulář žádosti o dotaci včetně seznamu povinných příloh
Příloha 1) B – Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
5

BOD 15.7 příloha 1
Příloha 1) C – Závazné vzory formulářů příloh k žádosti o dotaci
Příloha 1) D – Vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace
Příloha 1) E – Metodický pokyn pro žadatele
Příloha 1) F – Formulář změna projektu

Program byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 11. 12. 2017 usnesením č. ………..

Zveřejněno dne: XX. 12. 2017
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Žádost o účelovou neinvestiční dotaci
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018
1. Identifikace projektu:
Název projektu:
2. Identifikace žadatele:
2.1 Jméno, příjmení/Název (obchodní firma) žadatele:
2.2 Statutární zástupce:

2.4 Druh žadatele:

□

Fyzická osoba

□

□

Fyzická osoba podnikající

2.5 Datum narození/IČ:

Právnická osoba

2.6 DIČ:

2.7 Bydliště/Sídlo
Ulice:
Obec:

Číslo popisné:
PSČ:

Telefon:

Email:

□

2.8 Plátce DPH:

ANO

□

NE

2.9 Je dotčená nemovitost zahrnuta do obchodního majetku žadatele:

□

2.10 Žadatel uplatní odpočet DPH:
2.11 Číslo účtu:
2.12 Bankovní ústav:

ANO

□

□

NE

/

2.13 Osoba zodpovědná za realizaci projektu:
2.14 Korespondenční adresa žadatele:
Ulice:
Obec:

Číslo popisné:
PSČ:

Telefon:

Email:

Je-li žadatel právnickou osobou, identifikace:
2.15 Osob zastupujících právnickou osobu
Jméno a příjmení:
Právní důvod zastoupení:
2.16 Osob s podílem v této právnické osobě:
2.17 Osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu:

3. Identifikace kulturní památky
3.1 Název kulturní památky:
3.2 Číslo popisné:

3.3 Pozemek par. č.

ANO

□

NE
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3.4 Katastrální území:
3.5 Rejstříkové číslo zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR:
3.6 Závazné stanovisko vydané k obnově kulturní památky podle § 14 odst. 1/ § 10 odst. 1 a 2 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Orgán státní památkové péče:
Číslo jednací závazného stanoviska:
Datum vydání závazného stanoviska:
4. Účel projektu a jeho popis
4.1 Umístění projektu:
4.2 Účel projektu:

4.3 Odůvodnění žádosti:

4.4 Požadovaná dotace bude použita ke krytí nákladů na:
(Druh, rozsah, způsob provedení plánovaných prací v souladu s přílohou POLOŽKOVÝ ROZPOČET)

5. Připravenost projektu
5.1 Požadovaná výše dotace:

,- Kč

5.2 Vlastní zdroje žadatele: :

,- Kč

5.3 Celkové náklady projektu:

,- Kč

5.4 Termín zahájení a dokončení projektu (doba, v níž má být dosaženo účelu):
5.5 Počet příloh (v souladu s přílohou SEZNAM PŘEDKLÁDANÝCH POVINNÝCH PŘÍLOH):
5.6 Spolupracující instituce a organizace:
Souhlas se zařazením do databáze poskytovatele:
Žadatel souhlasí se zařazením do databáze poskytnutých dotací Ústeckým krajem a se zveřejněním
identifikačních údajů o jeho osobě a výši poskytnuté dotace na webových stránkách internetového serveru
Ústeckého kraje.

Datum:

Razítko a podpis žadatele:
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POVINNÉ PŘÍLOHY JSOU PŘEDKLÁDÁNY V 1 PARE A MAJÍ TYTO NÁLEŽITOSTI:




jsou očíslovány a seřazeny podle seznamu příloh, připojeného k žádosti o dotaci
všechny přílohy musí být pevně spojeny, NEVKLÁDAJÍ se do „EUROOBALŮ“
žadatel předkládá jen povinné přílohy, uvedené v tomto seznamu

SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH K ŽÁDOSTI
Příloha č. 1
doklad osvědčující vlastnické právo žadatele ke kulturní památce:
jde-li o nemovitost zapisovanou do katastru nemovitostí výpis z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená kopie,
kopie snímku z katastrální mapy, popřípadě geometrického plánu, které nejsou starší než šest měsíců;
jde-li o kulturní památku, která není předmětem evidence katastru nemovitostí (sochy, boží muka, movité
kulturní památky apod.), např. výpis z evidence majetku vlastníka, kupní smlouva, darovací smlouva,
doklad o vypořádání dědictví, nebo čestné prohlášení ne starší 3 měsíců a kopie výpisu z katastru
nemovitostí vztahující se k pozemku včetně kopie snímku katastrální mapy se zákresem umístění kulturní
památky;
Příloha č. 2
doklad osvědčující právní osobnost žadatele, a to dle typu žadatele: kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li
žadatelem právnická nebo fyzická osoba zapisovaná do obchodního rejstříku, nebo kopie živnostenského listu,
výpisu ze živnostenského rejstříku nebo jiného osvědčení, je-li žadatelem fyzická osoba nezapisovaná do
obchodního rejstříku, nebo kopie dokladu o právní osobnosti žadatele, kterým je právnická osoba nezapisovaná
do obchodního rejstříku (kopie výpisu z rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, výpisu
z rejstříku evidovaných právnických osob, výpisu z rejstříku nadací, výpisu z rejstříku obecně prospěšných
společností, výpisu z údajů z registru osob pro orgány veřejné moci nebo jiného registru právnických osob a další
doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina), a to v kopii;
Příloha č. 3
Doklad o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně s dokladem
osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to v kopii, pokud
tyto skutečnosti nevyplývají z výše uvedených dokladů;
Příloha č. 4
doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to v kopii.
Jedná se o dva různé doklady!
Příloha č. 5
doklad o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii; obce a města nepředkládají účet u
ČNB, zřízený pro dotace ze státního rozpočtu (viz žádost bod 5), tato dotace není dotací správce kapitoly
státního rozpočtu poskytovanou prostřednictvím kraje;
Příloha č. 6
závazné stanovisko k provedení prací, na které je žádána dotace, vydané příslušným správním orgánem podle
§ 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nebo rozhodnutí dle
§ 10 odst. 1 a 2 téhož zákona, a to v kopii;
Příloha č. 7
položkový rozpočet projektu obnovy kulturní památky (z předložených rozpočtů musí být patrné zvýšené náklady
např. na použitý materiál nebo odborné práce, které jsou z památkového hlediska požadované);
Příloha č. 8
fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací,
ke kterým se váže žádost o dotaci;
Příloha č. 9
záměr prezentace kulturní památky po realizaci dotace, pokud bude využívána pro kulturně-vzdělávací a
veřejnosti přístupné účely; pokud kulturní památka k výše uvedeným účelům sloužit nebude, žadatel tuto
skutečnost v této příloze rovněž uvede;
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Příloha č. 10
jde-li o movitou kulturní památku, specifikace způsobu její ochrany před poškozením, zničením nebo odcizením;
Příloha č. 11
přehled o výši přijatých dotací na konkrétní památku (státní rozpočet, obecní rozpočet, soukromý sektor apod.) v
průběhu předcházejících tří let;
Příloha č. 12-17 (viz závazný vzor příloha 1 C)
souhrnný formulář Čestné prohlášení (viz závazný vzor příloha 1 C), a to v originále;
Příloha č. 18 (viz závazný vzor příloha 1 C)
soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za přispění Ústeckého kraje s
uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace, a to v
originále;
Příloha č. 19
kopii rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, pokud bylo závazné stanovisko dle bodu 6 tohoto seznamu
vydáno, v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jako
podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu;
Příloha č. 20 (viz závazný vzor příloha 1 C)
formulář Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis, a to v originále. Příloha je povinná pouze
pro žadatele o dotaci, který provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu
na právní formu tohoto žadatele;
Příloha č. 21
v případě, že je žadatel zastupován, plná moc s vyznačením rozsahu právních jednání, ke kterým zmocnitel
zplnomocňuje zmocněnce včetně řádného uvedení data, jmen a podpisů, a to v originále.
UPOZORNĚNÍ: Zmocněnec jedná jménem zmocnitele, nikoli jako prostředník. K některým právním jednáním
nemůže vlastník zmocnit další osobu - dotace je zasílána výhradně na účet vlastníka, spoluúčast musí být
uhrazena výhradně z účtu vlastníka, dotace musí být zachycena v účetnictví vlastníka, na fakturách je uveden
vlastník, případně vlastník v zastoupení zmocněncem;
Příloha č. 22
seznam očíslovaných povinných příloh předkládaných k žádosti.
Jde-li o případ poskytnutí dotace vlastníku kulturní památky, který nemůže uhradit z vlastních prostředků
náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky (viz Článek VI. odst. 4 znění Programu),
přikládají se k žádosti o dotaci rovněž:
Příloha č. 23
jde-li o nemovitou kulturní památku, doklady o příjmech plynoucích z této nemovitosti za poslední tři roky,
popřípadě o závazcích na ní váznoucích;
Příloha č. 24
notářsky ověřené čestné prohlášení vlastníka nebo vlastníků kulturní památky o jejich příjmech a případných
hospodářských výsledcích za poslední tři roky a o jejich majetkových poměrech ke dni podání žádosti o dotaci;
Příloha č. 25
u nemovité kulturní památky nařízení provedení nezbytných úprav na stavbě, vydaným územně příslušným
stavebním úřadem; u movité kulturní památky pak odborným posudkem Národního památkového ústavu,
územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem;
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 18/SML…./SoPD/KP
Číslo smlouvy u příjemce:
JID: ……………./2018/KUUK
Č. j.:…..KP/2018

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:
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče
E-mail/telefon: spala.r@kr-ustecky.cz / +420 475 657 446
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ/Datum narození:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce
tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Smlouva se uzavírá v souladu se Zásadami Regionálního podpůrného fondu Ústeckého
kraje schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 036/8Z/2017 dne 23.
10. 2017 Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 27/31Z/2016
dne 5. 9. 2016 (dále jen „Zásady“) a v souladu s „Programem na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018“ (dále jen „Program“), schváleným
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č…….. dne 11. 12. 2017. Shora uvedené
dokumenty jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na
účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem)
………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do termínu ukončení realizace projektu, stanoveného v Článku II.
odst. 4. této smlouvy.

2.

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

3.

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

4.

(varianta č. 1) Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie/Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107
Smlouvy o fungování Evropské unie/..případně uvést informaci v případě
Dotace ve formě vyrovnávací platby.*
(varianta č. 2) Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu
…….. (doplní se označení příslušného pravidla de minimis – viz Zásady článek
II. odst. 9) Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení
příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti o
dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle
výše uvedeného nařízení Evropské komise. **

Pozn.: */**– ve smlouvě je třeba použít odpovídající text. Dotaci, která je neslučitelnou
podporou, lze poskytnout pouze v případě, že jsou splněny podmínky příslušného pravidla
de minimis. V takovém případě se ve smlouvě neužije text označený žlutým polem a
značkou *, ale pouze text v zeleném poli označeném značkou **.
5. Dotace je/není slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro
poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Článek II.
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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 položkového rozpočtu
(dále jen „položkový rozpočet“), přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace, a to
v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných
uznatelných nákladů, na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou
kulturní
památky(dále
jen
„obnova
kulturní
památky“)
………………………………rejstř. č. ………ÚSKP ČR.
2. V odsouhlaseném položkovém rozpočtu se za neuznatelný náklad označují následující
náklady: ………………………………………………………..
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
4. Termín ukončení realizace projektu je stanoven do………. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
.......... do termínu ukončení realizace projektu, stanoveného v Čl. II odst. 4 smlouvy
(účinnost uznatelných nákladů). Dotaci nelze použít na projektové dokumentace a
modernizaci kulturní památky. Práce na obnově kulturní památky musí být
provedeny v souladu se závazným stanoviskem..………..……..č. j………….ze
dne………….
Uznatelný náklad je nezbytný neinvestiční náklad, který není definován jako neuznatelný
a splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- 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,
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-

náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel musí
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu, které činí………..

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s položkovým
rozpočtem projektu a jejich řádné a oddělené sledování (fyzické osoby) a řádné a
oddělené sledování v účetnictví (fyzické osoby podnikající, právnické osoby), pod
daným účelovým znakem UZ (pouze obce), vedeném v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska
poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje (pouze obce). Označovat
originály účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým
krajem (fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby).
6. Předložit poskytovateli kopii smlouvy o dílo s dodavatelem prací (stavebních,
restaurátorských) nejdéle do 7 dnů od jejího uzavření. V případě restaurátorských
prací se smlouvou předložit kopii licence k restaurování vydanou Ministerstvem
kultury ČR na jméno provádějícího restaurátora, opravňující vykonávat práce
uvedené ve smlouvě o dílo.
7. Předat poskytovateli 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
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-

kvalitní barevnou fotodokumentaci zachycující veškeré obnovené části kulturní
památky,

-

položkový rozpis provedených prací,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

celkový přehled skutečných nákladů určených na obnovu kulturní památky,
přehled o čerpání a použití peněžních prostředků a o vrácení nepoužitých
peněžních prostředků do rozpočtu poskytovatele, přílohou přehledu budou
kopie účetních dokladů za provedené práce, včetně jednotlivých položkových
rozpočtů,

-

kopii smlouvy o dílo mezi příjemcem dotace a dodavatelem prací, pokud již
nebyla dodána, společně s dokladem o výběru zhotovitele (dodavatele) v
souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, vznikla-li taková povinnost, výpis z odděleného účetnictví
(případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem), jestliže je příjemce
povinen účetnictví vést,

-

výpisy z účtu příjemce (pouze z účtu, uvedeného ve smlouvě o poskytnutí
dotace), ze kterých jsou patrné úhrady faktur dodavateli,

-

v případě hotovostní platby pokladní doklad.

8. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na odsouhlasený položkový rozpočet projektu a
v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu
jak v průběhu, tak i po ukončení realizace projektu.
9. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů od uskutečnění změny,
odbor kultury a památkové péče krajského úřadu o všech změnách týkajících se
tohoto smluvního vztahu, zejména identifikace příjemce (název příjemce, adresa
atd.), změny v realizaci prací (závazných ukazatelů, objemu a druhu prací).
10. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
11. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v odsouhlaseném položkovém rozpočtu, současně s předložením
závěrečné zprávy.
12. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
13. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
14. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal
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dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
15. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
16. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že
neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat
dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za
prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo
finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení
výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %.
f)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
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g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů “sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
i)

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se „sponzorským vzkazem“
u obnovené kulturní památky, nebo v její bezprostřední blízkosti – výše odvodu
činí 5 %.

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve
výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží,
poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 od doručení výpovědi. Ve výpovědní
lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
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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 bezprostřední blízkosti kulturní památky příjemce umístí po dobu 1 roku od
ukončení realizace projektu tabulku se „Sponzorským vzkazem“ v provedení
respektujícím logomanuál poskytovatele.

4.

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

5.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání
1. 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 pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
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3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
příjemce obdrží po 1 vyhotovení a poskytovatel 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
Příjemce
Ústecký kraj
Jitka Sachetová, členka Rady Ústeckého
kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí a
venkovan na základě pověření dle
usnesení
Rady
Ústeckého
kraje
č. 067/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017

Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
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BOD 15.7 příloha 1C)

Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2018

PŘÍLOHA 1 C)
Závazné vzory povinných příloh

BOD 15.7 příloha 1C)
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018

Souhrnný formulář pro přílohy žádosti č. 12 – 17 dle článku VI. odstavce 2 písm. e), f), g), h), i), j)
Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Fyzická osoba / právnická osoba*
Jméno / název: ............................................................................................................................
Jméno, příjmení statutárního zástupce: ......................................................................................
Adresa / sídlo: ..............................................................................................................................
IČ: .........................................................
DIČ: .......................................................
Jiná identifikace subjektu (číslo OP, číslo pasu, datum narození): ..............................................

Příloha č. 12
čestně prohlašuji, že vůči majetku žadatele
 neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl
konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,
 nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 nebyla nařízena exekuce
Příloha č. 13
čestně prohlašuji, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin
hospodářský, nebo pro trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby.
Příloha č. 14
čestně prohlašuji, že žadatel nemá u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, žádné nesplacené závazky po
lhůtě splatnosti.
Příloha č. 15
čestně prohlašuji, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu
fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze
považovat posečkání úhrady dlužných závazků.
Příloha č. 16
čestně prohlašuji, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě,
že byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty.
Příloha č. 17
čestně prohlašuji, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a
nepůsobí jako prostředník.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit tato prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V .................................. dne ..........................

....................................................
(jméno, podpis, funkce)

BOD 15.7 příloha 1C)
(razítko)

BOD 15.7 příloha 1C)
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018

SOUPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ
realizovaných v průběhu předchozích 3 let za přispění Ústeckého kraje
příloha žádosti č. 18 dle článku VI. odstavce 2 písm. k) Zásad pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje

jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..

(2015, 2016, 2017)
název projektu

číslo smlouvy

finanční výše dotace

Žadatel podal žádost, týkající se tohoto projektu, v tomto kalendářním roce, do
jiného z dotačních titulů Ústeckého kraje:
ANO
NE

Název dotačního titulu:

…………………………….

BOD 15.7 příloha 1C)
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018

Příloha č. 20
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Žadatel - příjemce podpory
Obchodní firma/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČO/datum narození:
Statutární zástupce:
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu
Žadatel o podporu se považuje za propojený 2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi
sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům,
v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů.
Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

Sídlo/adresa

IČO/datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:
nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis na stránkách ÚOHS www.uohs.cz .
3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o přeměnách obchodních společností a družstev“).
1
2
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Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6.
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
5. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
5.1 Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, nebo dle
nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy
ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů:
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ve výši 15.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
5.2 Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury,
nebo dle nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88
Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
Viz § 243 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
6
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014)
7 Datem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis, tedy den účinnosti
právního úkonu, na základě kterého je podpora poskytována, zpravidla den uzavření příslušné smlouvy.
8 Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy
jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie.
4
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Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 717/2014 ve výši 30.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem

5.3
a)
b)

jsem
nejsem subjektem působícím v odvětví silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu ve
smyslu ustanovení nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

a) Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES)
č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis v
odvětví silniční dopravy.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 100.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Den poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
b) Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis
v ostatních odvětvích.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 200.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Celkem

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8
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6. Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím
služby obecného hospodářského zájmu.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ve výši 500.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Výše podpory

Datum
poskytnutí
podpory7

v Kč

v €8

Celkem
7. Subjekt činný ve více oblastech
Pokud subjekt (příjemce) podniká ve více sledovaných oblastech (dle různých nařízení na
podporu de minimis), je přidělení podpory v dané oblasti plně v odpovědnosti poskytovatele, který
o podpoře rozhoduje. Je možno poskytnout podporu jednomu podniku podle více nařízení,
maximálně do limitu 200 000 EUR v rozhodném období. Podpory pro zemědělskou prvovýrobu a
pro rybolov se do tohoto limitu načítají.
Subjektu (příjemci) poskytujícímu službu obecného hospodářského zájmu je možno poskytnout
podporu de minimis podle více nařízení maximálně do limitu 500 000 EUR v rozhodném období.
Podpory pro zemědělskou prvovýrobu, rybolov a pro ostatní odvětví poskytnuté na základě
nařízení č. 1407/2013 se do tohoto limitu načítají.
8. Žadatel níže svým podpisem
- potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
- se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory o změnách, které u něj nastaly;
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.
Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli9, kterým je Ústecký kraj
pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení
souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

9

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.
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Souhrnný formulář pro přílohy žádosti č. 12 – 17 dle článku VI. odstavce 2 písm. e), f), g), h), i), j)
Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Fyzická osoba / právnická osoba*
Jméno / název: ............................................................................................................................
Jméno, příjmení statutárního zástupce: ......................................................................................
Adresa / sídlo: ..............................................................................................................................
IČ: .........................................................
DIČ: .......................................................
Jiná identifikace subjektu (číslo OP, číslo pasu, datum narození): ..............................................

Příloha č. 12
čestně prohlašuji, že vůči majetku žadatele
 neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl
konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,
 nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 nebyla nařízena exekuce
Příloha č. 13
čestně prohlašuji, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin
hospodářský, nebo pro trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby.
Příloha č. 14
čestně prohlašuji, že žadatel nemá u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, žádné nesplacené závazky po
lhůtě splatnosti.
Příloha č. 15
čestně prohlašuji, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu
fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze
považovat posečkání úhrady dlužných závazků.
Příloha č. 16
čestně prohlašuji, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě,
že byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty.
Příloha č. 17
čestně prohlašuji, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a
nepůsobí jako prostředník.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit tato prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V .................................. dne ..........................

....................................................
(jméno, podpis, funkce)
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SOUPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ
realizovaných v průběhu předchozích 3 let za přispění Ústeckého kraje
příloha žádosti č. 18 dle článku VI. odstavce 2 písm. k) Zásad pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje

jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..

(2015, 2016, 2017)
název projektu

číslo smlouvy

finanční výše dotace

Žadatel podal žádost, týkající se tohoto projektu, v tomto kalendářním roce, do
jiného z dotačních titulů Ústeckého kraje:
ANO
NE

Název dotačního titulu:

…………………………….
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Příloha č. 20
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Žadatel - příjemce podpory
Obchodní firma/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČO/datum narození:
Statutární zástupce:
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu
Žadatel o podporu se považuje za propojený 2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi
sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům,
v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů.
Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

Sídlo/adresa

IČO/datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:
nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis na stránkách ÚOHS www.uohs.cz .
3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o přeměnách obchodních společností a družstev“).
1
2
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Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6.
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
5. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
5.1 Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, nebo dle
nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy
ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů:
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ve výši 15.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
5.2 Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury,
nebo dle nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88
Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
Viz § 243 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
6
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014)
7 Datem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis, tedy den účinnosti
právního úkonu, na základě kterého je podpora poskytována, zpravidla den uzavření příslušné smlouvy.
8 Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy
jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie.
4
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Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 717/2014 ve výši 30.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem

5.3
a)
b)

jsem
nejsem subjektem působícím v odvětví silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu ve
smyslu ustanovení nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

a) Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES)
č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis v
odvětví silniční dopravy.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 100.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Den poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
b) Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis
v ostatních odvětvích.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 200.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Celkem

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8
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6. Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím
služby obecného hospodářského zájmu.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ve výši 500.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Výše podpory

Datum
poskytnutí
podpory7

v Kč

v €8

Celkem
7. Subjekt činný ve více oblastech
Pokud subjekt (příjemce) podniká ve více sledovaných oblastech (dle různých nařízení na
podporu de minimis), je přidělení podpory v dané oblasti plně v odpovědnosti poskytovatele, který
o podpoře rozhoduje. Je možno poskytnout podporu jednomu podniku podle více nařízení,
maximálně do limitu 200 000 EUR v rozhodném období. Podpory pro zemědělskou prvovýrobu a
pro rybolov se do tohoto limitu načítají.
Subjektu (příjemci) poskytujícímu službu obecného hospodářského zájmu je možno poskytnout
podporu de minimis podle více nařízení maximálně do limitu 500 000 EUR v rozhodném období.
Podpory pro zemědělskou prvovýrobu, rybolov a pro ostatní odvětví poskytnuté na základě
nařízení č. 1407/2013 se do tohoto limitu načítají.
8. Žadatel níže svým podpisem
- potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
- se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory o změnách, které u něj nastaly;
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.
Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli9, kterým je Ústecký kraj
pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení
souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

9

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.
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Závěrečná zpráva
k čerpání dotace z „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2018“
Název projektu:

Příjemce dotace (vlastník kulturní památky):

Jméno a funkce statutárního zástupce:

Číslo smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (číslo uvedené na str. 1 smlouvy):

Popis realizace projektu (v souladu s položkovými rozpisy provedených prací přiloženými u každé faktury)::

Fotodokumentace obnovené kulturní památky*:
Viz příloha

*Alespoň 1 celkový pohled a 1 detail kvalitní barevné fotodokumentace, zachycující veškeré obnovené
části kulturní památky, 1 celkový pohled se zachycením „sponzorského vzkazu“ v blízkosti kulturní
památky - předkládá se v samostatné příloze
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Finanční vypořádání dotace
z „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2018“
Vypořádání předkládá příjemce dotace, případně subjekt zplnomocněný k předložení vypořádání!
Celkové skutečné náklady projektu:

,- Kč

Celkové uznatelné náklady dle
smlouvy o neinvestiční dotaci:

,- Kč

Spoluúčast příjemce::

,- Kč

Výše poskytnuté neinvestiční dotace
dle smlouvy o neinvestiční dotaci:
Uskutečněné výdaje projektu

,- Kč

Účelový znak:
Číslo faktury, bank. výpisu,
pokladního dokladu, smlouvy

Výdaje v Kč

Celkem:
Nevyčerpané prostředky:

Zdůvodnění nečerpání:

Přílohou tohoto formuláře bude kopie smlouvy o dílo mezi vlastníkem kulturní památky a dodavatelem prací
pokud ji již příjemce neposkytl, společně s dokladem o výběru zhotovitele (dodavatele) v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vznikla-li taková povinnost. Dále výpis z účtu, v případě hotovostní
platby pokladní doklady; ze kterých jsou patrny platby související s obnovou kulturní památky.
Výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem), jestliže je příjemce
povinen účetnictví vést. Zplnomocnění k předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání pro zastupující
subjekt, nebylo-li předloženo spolu s žádostí o neinvestiční dotaci. Kopie účetních dokladů včetně jednotlivých
položkových rozpočtů a výpisy z účtu; (originální účetní doklady příjemce dotace budou označeny účelovým
znakem kraje a textem: „Projekt byl spolufinancován Ústeckým krajem.“

1.

2.

Obce vedou výdaje hrazené z dotace pod UZ 00102 a uvádějí na všech účetních dokladech účelový znak
kraje.
Ostatní příjemci vedou výdaje hrazené z dotace v účetnictví odděleně.

V …………………………………. dne ………………

……………………………………………
podpis statutárního zástupce, razítko
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Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace
z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
Náležitosti žádosti
 Žádost se předkládá v termínu uvedeného ve znění Programu, v 1 pare se všemi
povinnými přílohami.
 Žadatel = vlastník kulturní památky.
 Formulář žádosti je závazný, obsahuje 12 orámovaných polí, určených k vyplnění.
Není dovoleno předepsané položky mazat, přepisovat, či jinak upravovat.
 Povinnou součástí žádosti je datum a podpis žadatele. Razítko je povinnou součástí
pouze pro subjekty, které jej užívají. Nepodepsané žádosti nejsou podány řádně a
budou bez dalšího vyřazeny.
 Vyplňují se všechna pole žádosti, v souladu s údaji na předložených přílohách.
 Nerelevantní pole žadatel proškrtne.
 Žadatel zodpovídá za správnost uvedených údajů. V případě zjištění chybějících
údajů, nepravdivých údajů, či chybějících relevantních příloh nebyla žádost vyplněna
řádně (úplně) a bude bez dalšího vyřazena z hodnocení.
Vyplnění žádosti
1. Žadatel uvede stručný název vystihující záměr projektu.
(co a na jaké památce bude obnoveno)
2. Žadatel uvede požadovanou identifikaci v souladu s údaji na předložených dokladech a s
administrativním registrem ekonomických subjektů MF ČR/obchodním rejstříkem MS ČR.
Fyzické osoby podnikající uvedou IČ i datum narození současně. Žadatel uvede pravdivě,
zda je plátcem DPH. V případě, že je nemovitost zahrnuta do obchodního majetku žadatele,
zaškrtne žadatel odpověď ano. Žadatelé, kteří uplatní odpočet DPH, tuto skutečnost uvedou
zaškrtnutím kladné odpovědi. Úhrada nákladů probíhá výhradně z účtu vlastníka. V případě
více vlastníků bude uvedeno, který z nich s bankovním účtem disponuje.
3. Žadatel uvede název a lokalizaci obnovované kulturní památky. Rejstříkové číslo Ústředního
seznamu kulturních památek ČR je uvedeno například v závazném stanovisku orgánu státní
památkové péče, nebo v památkovém katalogu http://pamatkovykatalog.cz. Žadatel přikládá
k žádosti závazné stanovisko/závazná stanoviska k pracím, jejichž obnovu chce s finančním
příspěvkem realizovat – v části 3.6 uvede, který orgán státní památkové péče závazné
stanovisko/závazná stanoviska vydal, čísla jednací a data vydání těchto dokumentů.
4. Žadatel uvede stručně umístění, účel a odůvodnění potřebnosti projektu, popíše charakter
nákladů (např. statické zajištění, obnova střešní krytiny, doplnění štukové výzdoby). Druh
rozsah a způsob provedení plánovaných prací musí být v souladu s přílohou „položkový
rozpočet“.
5. Žadatel uvede finanční zajištění projektu, tj. etapy zvolené pro projekt předkládaný v roce
2018. Součet uvedených částek musí odpovídat položce celkové náklady projektu. Celkové
náklady projektu jsou náklady vynaložené ve zvoleném období realizace projektu, které
odpovídají předloženému „položkovému rozpočtu“. Termín dokončení projektu znamená
poslední den, ve kterém jsou veškeré úkony a transakce, včetně těch finančních, realizace
projektu považovány za uznatelné. Počet příloh vyplní žadatel po kompletaci žádosti
1
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v souladu s přílohou „Seznam předkládaných povinných příloh“. Žadatel vyplní název
spolupracující instituce a organizace (např. Místní akční skupina Labské skály), nebo pole
proškrtne (není povinností spolupracovat s institucí/organizací).
Žadatel vyplněnou žádost v dolním okraji opatří datem, podpisem (a razítkem) a přiloží
povinné přílohy.

Náležitosti povinných příloh
 přílohy jsou předkládány v 1 pare v předepsané formě (originál/ověřená kopie/kopie).
 přílohy č. 12-17, 18, 20 se vyplňují na závazný vzor, který je k dispozici v přílohách
Programu na webových stránkách kraje http://www.kr-ustecky.cz/. Není dovoleno
závazný vzor přepisovat, či jinak upravovat.
 nerelevantní položky závazného vzoru formuláře žadatel proškrtne.
 veškeré přílohy jsou pevně spojeny, očíslovány a seřazeny podle seznamu
příloh, připojeného k žádosti o dotaci.
 přílohy se NEVKLÁDAJÍ DO „EUROOBALŮ“.
Povinné přílohy
Příloha č. 1 – dokládá se ke každé žádosti
Žadatel postupuje podle údajů, uvedených na výpisu z katastru nemovitostí. Součástí přílohy
je vždy katastrální mapa, popřípadě geometrický plán, které nejsou starší než 6 měsíců a
originál/ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí. U objektů, neevidovaných v katastru
nemovitostí, je součástí přílohy mimo výše uvedené další doklad, kterým žadatel prokáže
vlastnictví objektu a dále žadatel dodatečně vyznačí umístění kulturní památky v
předkládané katastrální mapě.
Příloha č. 2
Doklad o právní osobnosti žadatele předkládají fyzické osoby podnikající, právnické
osoby (obce, církve, zapsané spolky, firmy…). Žadatel dle typu právní osobnosti zvolí
z uvedených rejstříků a poskytne kopii výpisu, případně další doklady. Identifikace žadatele
v žádosti musí být vyplněna v souladu s touto přílohou. Dokladem o právní osobnosti
žadatele není v tomto případě IČ, ale výpis z dostupných rejstříků.
Příloha č. 3
Kopii dokladu o volbě nebo jmenování statutárního orgánu/statutárního zástupce a současně
doklad osvědčující oprávnění tohoto zástupce jednat jménem subjektu navenek dokládají
pouze právnické osoby (obce, církve, zapsané spolky, firmy…). Příloha je vyžadována
v případě, že tyto skutečnosti nevyplývají z přílohy č. 2.
Příloha č. 4
Aktuální doklady o přidělení IČ a DIČ = vždy 2 odlišné doklady, dokládají pouze právnické
osoby a fyzické osoby podnikající. Existence registrace DIČ je pracovníky úřadu ověřována.
Žádost žadatele, který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, bude bez
dalšího z hodnocení vyřazena!
Příloha č. 5 – dokládá se ke každé žádosti
Doklad o zřízení běžného účtu žadatele u peněžního ústavu musí obsahovat číslo účtu
v souladu s údaji, uvedenými v žádosti. V případě více žadatelů (vlastníků památky) musí být
z dokladu zřejmé, kdo z nich je s bankovním účtem oprávněn disponovat.
2

BOD 15.7 příloha 1 E)
Příloha č. 6 – dokládá se ke každé žádosti
Závazné stanovisko/závazná stanoviska vydaná příslušným správním orgánem podle § 14
odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nebo rozhodnutí dle § 10 odst. 1 a 2
téhož zákona, která nabyla právní moci, musí pokrýt veškeré práce, na které je žádána
dotace. Obsahuje-li žádost a položkový rozpočet práce, na které není ke dni podání žádosti
vydáno závazné stanovisko/rozhodnutí, nelze takové žádosti vyhovět, či doložit přílohu
dodatečně.
Příloha č. 7 – dokládá se ke každé žádosti
Položkový rozpočet prací předkládá žadatel jako závazný – v případě poskytnuté podpory je
nutné – v závislosti na výši poskytnuté podpory – položkový rozpočet dodržet.
Neodsouhlasené změny objemu a charakteru prací během realizace projektu mohou být
příčinou neuznatelných nákladů.
Příloha č. 8 – dokládá se ke každé žádosti
Fotodokumentace musí čitelně zachycovat současný stav kulturní památky a jejích částí,
které jsou předmětem navrhovaných prací obnovy.
Příloha č. 9 – dokládá se ke každé žádosti
Záměrem prezentace kulturní památky po realizaci projektu se rozumí plán vlastníka
památky na její využití, odvíjí se od možností vlastníka, typu kulturní památky a jejím stavu
po uskutečněné obnově. Zpřístupnění kulturní památky zejména u soukromých objektů,
sloužících k bydlení, není povinností. Pokud památka slouží/bude sloužit k hospodářské
činnosti vykonávané žadatelem (poskytování služeb a zboží, pronájem, výběr vstupného)
žadatel tento záměr uvede.
Příloha č. 10
Specifikaci způsobu ochrany před poškozením, zničením nebo odcizením dokládá pouze
žadatel o obnovu movité kulturní památky. Do přílohy uvede způsob, jakým bude movitá
kulturní památka po obnově chráněna (například elektrická požární/zabezpečovací
signalizace,…)
Příloha č. 11 – dokládá se ke každé žádosti
Žadatel uvede výši přijatých dotací na kulturní památku ze státního, krajského, obecního
rozpočtu, apod. za roky 2015, 2016, 2017.
Příloha č. 12-17 – dokládá se ke každé žádosti
Souhrnný formulář Čestné prohlášení vyplní žadatel dle závazného vzoru, který nalezne
v přílohách programu na webových stránkách. Přílohu vyplňuje/podepisuje každý z vlastníků.
Příloha č. 18 – dokládá se ke každé žádosti
Soupis jednotlivých projektů vyplní žadatel dle závazného vzoru, který nalezne v přílohách
programu na webových stránkách. Žadatel je povinen pravdivě odpovědět, zda podal žádost,
týkající se totožného projektu, v tomto kalendářním roce, do jiného z dotačních titulů
Ústeckého kraje. Přílohu vyplňuje/podepisuje každý z vlastníků.
Příloha č. 19
Kopii rozhodnutí stavebního úřadu dokládají pouze žadatelé, jejichž žádost obsahuje
závazné stanovisko/závazná stanoviska, která byla vydána v souladu s § 149 odst. 1 zákona
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 20
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis předkládá pouze žadatel, který
provádí hospodářskou činnost, tedy nabízí na trhu zboží nebo služby (např. prodej,
pronájem, průvodcovská činnost), a to bez ohledu na právní formu tohoto žadatele. Žadatel
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vyplní prohlášení na závazném vzoru, který nalezne v přílohách programu na webových
stránkách. V komplikovaných případech žadatel vyplnění konzultuje s kontaktní osobou,
uvedenou v článku IX. Programu.
 Příloha č. 21
Plnou moc předkládá žadatel pouze v případě, že je zastupován.
UPOZORNĚNÍ: Zmocněnec jedná jménem zmocnitele, nikoli jako prostředník. K některým
právním jednáním nemůže vlastník zmocnit další osobu - dotace je zasílána výhradně na
účet vlastníka, spoluúčast musí být uhrazena výhradně z účtu vlastníka, dotace musí být
zachycena v účetnictví vlastníka, na fakturách je uveden vlastník, případně vlastník v
zastoupení zmocněncem.
 Příloha č. 22
Seznam vzestupně očíslovaných povinných příloh pevně spojených a předkládaných k
žádosti.
Jde-li o případ poskytnutí dotace vlastníku kulturní památky dle Článku VI. odst. 4
Programu tj. až do výše 100 % nákladů projektu musí být splněna současně všechna
kritéria a přílohy:
 Příloha č. 23
Jde-li o nemovitou kulturní památku, doklady o příjmech plynoucích z této nemovitosti za
poslední tři roky, popřípadě o závazcích na ní váznoucích.
 Příloha č. 24
Notářsky ověřené čestné prohlášení vlastníka nebo vlastníků kulturní památky o jejich příjmech
a případných hospodářských výsledcích za poslední tři roky a o jejich majetkových poměrech ke
dni podání žádosti o dotaci.
 Příloha č. 25
U nemovité kulturní památky nařízení provedení nezbytných úprav na stavbě, vydané územně
příslušným stavebním úřadem; u movité kulturní památky pak odborný posudek Národního
památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem.

Sponzorský vzkaz
Předložení návrhu a vyvěšení tabulky se sponzorským vzkazem je povinností příjemce
dotace stanovené smlouvou o poskytnutí dotace. Loga dle manuálu jsou k dispozici na
webových stránkách kraje v sekci konkrétního programu. Před vyvěšením sponzorského
vzkazu příjemce zašle návrh tabulky s údaji o zvolené podobě (logo horizontální/vertikální,
barevnost, znění doplňujícího textu, materiál, formát, způsob umístění) na email kontaktní
osobě, uvedené ve znění Programu nebo na webových stránkách. V případě, že návrh bude
chybný, bude příjemce vyzván k jeho opravě. Řádné návrhy schvaluje vedoucí Odboru
kultury a památkové péče odpovědním emailem. Sponzorský vzkaz příjemce vyvěsí
nejpozději v den ukončení realizace projektu na dobu 1 roku. Příjemce vyfotí a předloží
splnění této povinnosti do fotodokumentace závěrečné zprávy.
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BOD 15.7 příloha 1F)

PROGRAM NA ZÁCHRANU A OBNOVU KULTURNÍCH
PAMÁTEK ÚSTECKÉHO KRAJE PRO ROK 2018

ŽÁDOST O ZMĚNU PROJEKTU
Žádat o změnu projektu lze pouze ve vyjímečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody,
které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).

Příjemce dotace(název,jméno):
sídlo/adresa:
IČ/datum narození:
Statutární zástupce:
č.smlouvy:
výše poskytnuté dotace:
název projektu:
změna se týká (označit
relevantní pole):
ZÁVAZNÉHO UKAZATELE

TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU

OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL
Ke změně závazného ukazatele
dochází v případě, že se celkové
náklad Projektu sníží/zvýší oproti
nákladům stanoveným smlouvou.
Závazný ukazatel je podíl dotace na
celkových uznatelných nákladech
projektu a je pevně stanoven
smlouvou o poskytnutí dotace v čl.
II. odst. 7

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU

OSTATNÍ

Ke změně termínu realizace projektu
dochází zpravidla v případě, že se
samotná realizace projektu
prodlouží nebo v případě
Tuto položku použijte v případě, že se změna netýká
prodloužení finančního ukončení
dvou předešlých změn.
projektu.
Doba realizace je opět pevně
stanovena smlouvou o poskytnutí
dotace a to v čl. II. odst.4

ke změně dochází z důvodu:

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mouhou být Oddělením památkové péče ÚK vyžadovány
další releveantní poklady.

V……………………………dne…………………………..

………………………………………………………………..
Razítko a podpis statutárního zástupce

Bod 15.8 priloha 2.pdf k usnesení č. 068/9Z/2017

BOD 15.8 příloha č.2

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:
JID:
Č.j: 70/KP/2017

17/SML1374-KP

DODATEK Č. 1
ke smlouvě č. 17/SML1374-KP o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017“
uzavřené dne 27. 6. 2017

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Jitkou Sachetovou, radní Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče
E-mail/telefon: spala.r@kr-ustecky.cz / +420 475 657 446
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 94-882993349/0800
a
Příjemce
Obec Radonice
Sídlo:
Radonice 1, 431 55 Radonice
Zastoupený:
Jaroslavem Santnerem, starostou obce
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon
IČ:
00262111
DIČ:
CZ00262111
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění text v Článku II. odstavec 2 takto,
z původního
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2017. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
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na text nový:
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 8. 2018. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.

Článek 2
Ostatní ujednání
1. Tento dodatek bude zveřejněn dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření dodatku, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Dodatek nabývá
platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.
3. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č…………...ze dne ………………

V Ústí nad Labem dne…………..

V ………………… dne…………………

……………………………………
Poskytovatel
Ústecký kraj
Jitka Sachetová, členka Rady Ústeckého
kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí a venkova
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 067/18R/2017 ze dne
28. 6. 2017
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………………………………………….
Příjemce
Obec Radonice
Jaroslav Santner, starosta obce
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bod 16.2 příloha
Bod bod1

ÚSTECKÝ KRAJ
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji
na období let 2017 až 2020 (dále jen “Program“)
ZMĚNA Č. 1/2017
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/xxZ/2017 ze dne
11. 12. 2017 se mění Program:
A) V čl. 3 odstavci 2b) se upravuje název dotačního titulu takto:
„b) Podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje (Příloha E1 – E7);
- dotace bude poskytnuta dle nařízení Komise (EU) č. 717/2014.“
B) V čl. 4 odstavci 2) se text nahrazuje takto:
„2) Forma dotace poskytovaná dle tohoto Programu je investiční nebo neinvestiční
viz odst. 3b) tohoto článku.“
C) V čl. 4 odstavci 3b) se text nahrazuje takto:
„b) Maximální výše poskytované dotace na žádost v rámci oblastí podpory
vymezených v článku 3 Programu činí:
o Čl. 3 odst. 1 písm. a), b) 200 000 Kč neinvestičních výdajů (pozn. v případě
podpory lesní pedagogiky lze poskytnout na 1 výjezd maximálně 5 000 Kč za
podmínky, že subjekt může v kalendářním roce žádat maximálně 6 výjezdů, tj.
30 000 Kč a v případě zájmových kroužků je možné čerpat max. 50 000 Kč na
subjekt);
o Čl. 3 odst. 1 písm. c) 200 000 Kč v případě neinvestičních výdajů, 500 000 Kč
v případě investičních výdajů;
o Čl. 3 odst. 2 písm. a) 20 000 Kč neinvestičních výdajů,
o Čl. 3 odst. 2 písm. b) 50 000 Kč neinvestičních výdajů.“
D) V čl. 4 se text odstavce 13) nahrazuje takto:
„Na změny v rámci plánovaného nákladového rozpočtu se použijí pravidla podmínek
stanovených v čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
Odboru životního prostředí a zemědělství, dle přílohy 8 Programu. V těchto případech
nebude uzavírán dodatek ke smlouvě.“
E) Příloha C4 – Položkový rozpočet projektu oblasti podpory – Podpora záchranných stanic
na území Ústeckého kraje se upravuje maximální podíl podpory 100 % celkových
vynaložených nákladů dle čl. 4 odst. 3a) Programu.
F) Příloha D1 – Specifikace k oblasti podpory – Podpora včelařů na území Ústeckého kraje
se ve specifikaci žadatele v pátém odstavci mění text „...ze strany občanského
sdružení...“ na „…ze strany spolku…“.
G) Příloha D3 – Projekt žádosti oblasti podpory – Podpora včelařů na území Ústeckého
kraje se v odstavci Časový plán předpokládaného postupu realizace projektu mění
v poznámce nejpozději do 31. 8. 20xx.
H) Doplňuje se Příloha 8 Programu, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Bod bod
Příloha 8 Programu

Žádost o změnu projektu
z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji
na období let 2017 až 2020
Žádat o změnu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena
relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a
povinnosti (termín, závazný ukazatel, ostatní).
Obchodní firma/název/jméno:
sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární zástupce:
Číslo smlouvy:
výše poskytnuté dotace:
název projektu:
změna se týká:
ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
OSTATNÍ
ZÁVAZNÝ UKAZATEL

TERMÍN REALIZACE
PROJEKTU

Ke změně závazného ukazatele
dochází v případě, že se celkové
náklady Projektu sníží oproti
nákladům stanoveným smlouvou.
Závazný ukazatel je podíl dotace
na celkových uznatelných
nákladech projektu a je pevně
stanoven smlouvou o poskytnutí
dotace v čl. I, odst. 7 smlouvy.

Ke změně termínu realizace
projektu dochází zpravidla v
případě, že se samotná realizace
projektu prodlouží.
Doba realizace je opět pevně
stanovena smlouvou o
poskytnutí dotace, čl. I odst. 4. a
5 smlouvy.

OSTATNÍ

Tuto položku použijte v případě, že se
změna netýká dvou předešlých změn.

ke změně dochází z důvodu:

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.
V……………………………dne…………………………..
………………………………………………………………..
Razítko a podpis statutárního zástupce

Bod bod

bod 16.3 příloha 1
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ÚSTECKÝ KRAJ
ZÁSADY FONDU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ a ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE
(dále jen „zásady“)
Článek 1
Základní ustanovení
1) Ústecký kraj (dále též jen „kraj“) zřídil usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
xx/xZ/2017 ze dne 11. 12. 2017, dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 14 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s Rozpočtovými
pravidly Ústeckého kraje, Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje, v návaznosti na povinnosti vyplývající z § 42 odst.
4 a 5 a § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), ve shodě s cíli schváleného
Programu rozvoje Ústeckého kraje a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého
kraje (dále jen „PRVKÚK“) a dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, účelově určený peněžní fond s názvem „Fond
vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje“ (dále jen „fond“);
2) Při použití prostředků fondu se postupuje v souladu s těmito zásadami.
Článek 2
Účelové určení fondu
1) Fond byl zřízen za účelem:
a) financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování
životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje;
b) financování podpory výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona;
c) financování náhrad nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst.
4 a 5 vodního zákona (opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění
odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií,
popřípadě též opatření k zajištění náhradního odběru vod; dále opatření k nápravě
ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách);
d) financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích
zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. K tomuto účelu je fond
určen pouze do doby, do níž bude k tomuto účelu určen v Rozpočtových pravidlech
Ústeckého kraje;
e) financování opatření, která jsou v souladu s Plánem odpadového hospodářství
Ústeckého kraje pro období 2016 – 2025.
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Článek 3
Tvorba fondu
1) Zdrojem finančních prostředků fondu jsou:
a) poplatky za odběr podzemních vod vyměřené Českou inspekcí životního prostředí,
dle § 88 odst. 15 vodního zákona - 50 % poplatků za odběr podzemní vody je
příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje
(poplatky jsou hrazeny zálohově; v rámci vyúčtování může dojít k vratce přeplatku)
– oblast vodního hospodářství;
b) poplatky za znečišťování ovzduší (25 % výnosu z poplatků za znečišťování pro kraj,
ve kterém se stacionární zdroj nachází), dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (poplatky jsou hrazeny zálohově;
v rámci vyúčtování může dojít k vratce přeplatku) – oblast životního prostředí;
c) příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí, jejichž příjemcem je
dle zvláštního právního předpisu kraj - oblast životního prostředí;
d) finanční prostředky vyčleněné z rozpočtu Ústeckého kraje ve formě přídělu;
e) dotace, dary a příspěvky od jiných subjektů a z rozpočtů územních samosprávných
celků;
f) úroky z prostředků fondu vedených na zvláštním bankovním účtu fondu a výnosy
z ostatních forem zhodnocení prostředků fondu;
g) vrácené neoprávněně čerpané finanční prostředky poskytnuté z fondu a nevyčerpané
na stanovený účel, nevyužité finanční prostředky z podpořených projektů a zaplacené
finanční sankce a úroky z prodlení vyplývající z neoprávněného užití prostředků
fondu.
2) Zůstatek finančních prostředků fondu k 31. 12. každého kalendářního roku zůstává
k použití fondu i pro následující účetní období.
3) Nevyčerpané zůstatky Fondu vodního hospodářství a Fondu životního prostředí ke dni
jejich sloučení se stávají příjmem fondu.
Článek 4
Použití prostředků fondu
1) Oblast vodního hospodářství, finanční prostředky lze využít za účelem:
a) poskytování programových dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona;
b) náhrady nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5
vodního zákona (opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních
vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií, popřípadě též
opatření k zajištění náhradního odběru vod; dále opatření k nápravě ekologické újmy
na povrchových nebo podzemních vodách).
2) Oblast životního prostředí, finanční prostředky lze využít za účelem financování
opatření v oblasti ochrany životního prostředí v rámci dotačních programů a na
financování dalších dotačních programů v oblasti rozvoje zemědělství a venkovských
oblastí, které rovněž přispívají k ochraně životního prostředí.
3) O použití fondu dle odstavce 1 tohoto článku zásad rozhodují orgány kraje v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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4) Z prostředků fondu jsou rovněž hrazeny výdaje spojené s vedením zvláštního bankovního
účtu a realizacemi transakcí z účtu fondu.
5) Na poskytování prostředků z fondu není právní nárok.
Článek 5
Financování opatření dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona
1) Vodoprávní úřad, který zabezpečil provedení opatření k nápravě dle § 42 odstavec 4
vodního zákona, předloží vyúčtování provedeného opatření dle přílohy 1 Zásad, včetně
následujících příloh:
a) rozhodnutí, kterým bylo provedení opatření uloženo s vyznačením právní moci, nebo
veřejnoprávní smlouvou o provedení opatření;
b) podklady vztahující se k hodnocení závažnosti ohrožení nebo znečištění povrchových
či podzemních vod, které jsou vodoprávnímu úřadu k dispozici (rizikové analýzy,
výsledky hydrogeologických průzkumů, protokoly z jednání a ohledání apod.);
c) daňové doklady vystavené osobou provádějící nápravná opatření, včetně rozpisu
provedených prací.
2) Odbor ZPZ posoudí, zda byly naplněny podmínky pro financování opatření z povinné
rezervy dle § 42 vodního zákona, zejména, zda nebylo možno uložit opatření k nápravě
původci závadného stavu a zda hrozilo závažné ohrožení nebo znečištění povrchových
nebo podzemních vod.
3) V případě naplnění podmínek pro financování opatření z povinné rezervy dle § 42 odst. 4
vodního zákona odbor ZPZ uhradí do 60ti dnů od podání či doplnění žádosti náhradu
nákladů opatření dle předloženého vyúčtování, a to do výše zůstatku povinné rezervy ke
dni úhrady. V případě nesplnění těchto zákonných podmínek sdělí vodoprávnímu úřadu
ve stejné lhůtě písemné důvody pro zamítnutí žádosti.
4) Příslušný orgán, který vynaložil náklady na zajištění nápravných opatření k nápravě
ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách dle zákona č. 167/2008 Sb., o
předcházení ekologické újmě a její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), předloží vyúčtování provedeného opatření odboru
ZPZ spolu s žádostí o úhradu, která obsahuje vyúčtování a vyhodnocení uloženého
opatření (příloha 1 Zásad), a dále následující přílohy:
a) doklady o tom, že byly naplněny podmínky dle § 13 odst. 4 zákona pro financování
opatření z povinné rezervy, tj. konkrétně doklad o výši úhrady provedené případně
z majetku nebo finančního zajištění provozovatele, nebo prohlášení příslušného
orgánu o tom, že provozovatele nelze zjistit, nebo doklad o tom, že pohledávka za
provozovatelem je nedobytná, nebo doklad o zániku či úmrtí provozovatele bez
právního nástupce, nebo rozhodnutí příslušného orgánu vydané podle § 12 odst. 4
zákona, nebo doklad o tom, že ekologická újma nebo její bezprostřední hrozba byla
způsobena třetí osobou i přesto, že byla přijata vhodná bezpečnostní opatření nebo že
je důsledkem splnění rozhodnutí nebo jiného závazného aktu orgánu veřejné správy a
nejedná se o rozhodnutí nebo akty vydané k odstranění nebo zmírnění emisí nebo
událostí způsobených provozní činností provozovatele;
b) daňové doklady vystavené osobou provádějící nápravná opatření, včetně rozpisu
provedených prací.
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5) Odbor ZPZ posoudí, zda byly naplněny podmínky pro financování opatření z povinné
rezervy dle zákona, zejména, zda provozovatel, který způsobil ekologickou újmu nebo její
bezprostřední hrozbu nemohl být zjištěn, nebo zanikl, nebo zemřel bez právního nástupce,
a další podmínky dle § 12 a § 13 zákona.
6) V případě naplnění podmínek pro financování opatření z povinné rezervy dle zákona
odbor ZPZ uhradí náklady opatření dle předloženého vyúčtování bez zbytečného odkladu
a to do výše zůstatku povinné rezervy ke dni úhrady. V případě nesplnění těchto
zákonných podmínek sdělí odbor ZPZ ve stejné lhůtě písemně důvody pro zamítnutí
žádosti.
Článek 6
Hospodaření s fondem
1) Prostředky fondu se ukládají a sledují na zvláštním bankovním účtu Ústeckého kraje.
2) Finanční prostředky fondu lze čerpat účelově v souladu s čl. 4 těchto zásad na základě
uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace, popř. na financování opatření dle čl. 2 odst. 1
písm. c) těchto zásad.
3) Oblast vodního hospodářství: povinná rezerva fondu určená na financování opatření
podle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona je doplňována do výše 10 mil. Kč ročně dle § 42
odst. 4 vodního zákona.
4) Správcem fondu je odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého
kraje. Výši přídělu z rozpočtu Ústeckého kraje schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
Přehled o tvorbě a použití fondu je součástí závěrečného účtu kraje za uplynulý rok.
5) Účetní operace týkající se hospodaření fondu jsou součástí účetnictví kraje a jsou
sledovány na analytických účtech zvláštního bankovního účtu. Správu zvláštního
bankovního účtu zabezpečuje ekonomický odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje, který
zodpovídá za účtování a převody finančních prostředků na základě pokynu příkazce
operace.
Článek 7
Zrušení fondu
1) Fond lze zrušit pouze rozhodnutím zastupitelstva kraje a zůstatek fondu se pak převádí do
rozpočtu kraje.
2) Pokud zůstatek fondu tvoří i účelové prostředky poskytnuté jinými subjekty, bude tato
část zůstatku fondu vypořádána v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem při
poskytnutí prostředků a poskytovatel bude o této skutečnosti vyrozuměn. V případě, že
nebudou stanoveny podmínky ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce zásad, naloží se s
prostředky dle odstavce 1 tohoto článku zásad.
Článek 8
Závěrečné ustanovení
Tyto zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/xZ/2017 ze dne
11. 12. 2017, a nahrazují Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje ve znění změny č. 1, 2 a 3, schválené usneseními Zastupitelstva
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Ústeckého kraje č. 86/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013, č. 95/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, č.
88/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 a č. 067/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017, které se tímto ruší.
Žádosti o dotaci došlé přede dnem nabytí platnosti a účinnosti těchto zásad se řídí režimem
Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, ve
znění změny č. 1 - 3, schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/12Z/2013
ze dne 11. 12. 2013, č. 95/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, č. 88/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 a č.
067/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017. A dále nahrazují Zásady fondu životního prostředí
Ústeckého kraje ve znění změny č. 1 schválené usneseními Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
97/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013 a č. 068/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017, které se tímto ruší.
Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2018.
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Příloha 1

ŽÁDOST o náhradu nákladů
na opatření k nápravě/nápravná opatření dle § 42 odst. 4 a 5
vodního zákona z Programu na podporu vodního hospodářství v
Ústeckém kraji na období 2018 - 2025
I.

Identifikace žadatele

Žadatel a sídlo:
IČ:

DIČ:
Telefon:

Zodpovědná osoba:

e-mail:

(jméno, příjmení, titul)

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Identifikace závadného stavu a opatření k nápravě, popř. nápravná opatření
k nápravě ekologické újmy (dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona)
Původce závadného stavu:
II.

Na základě čeho bylo rozhodnuto:

Kdo vykonal opatření k nápravě/nápravných opatření:
Popis vykonaného opatření k nápravě/nápravného opatření (průběh):

Místo vykonaného opatření k nápravě, nápravných opatření:
Datum zahájení opatření k nápravě/nápravná
opatření:

Datum ukončení opatření k nápravě/nápravná opatření:

III. Přehled nákladů na opatření k nápravě a nápravná opatření
Výčet nákladů:

Celkem:
V

dne

Podpis:
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 16/SML4451/SoPD/ZPZ/01
Číslo smlouvy u příjemce:
JID:
/2017/KUUK

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:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové
péče, zemědělství, životního prostředí a venkova
Kontaktní osoba: Ing. Romanou Maturkaničovou, referent odboru životního prostředí a zemědělství
E-mail/telefon: maturkanicova.r@kr-ustecky.cz / 475 657 637
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-883028399/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Obec Srbice
Sídlo/bydliště:
Srbice 62, 415 01 Srbice
Zastoupený:
Milanem Zykou, starostou obce Srbice
Kontaktní osoba: Milan Zyka, starosta obce
E-mail/telefon: srbice@volny.cz, 415 530 796
IČ:
00266591
DIČ:
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Teplice
číslo účtu: 6425501/0100
(dále jen ,,příjemce“)
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku článku II. odst. 3. a 4. smlouvy, uzavřené na základě
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 5. 9. 2016 č. 110/31Z/2016, kterým byla obci Srbice
poskytnuta dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci stavby „Kanalizace
v obci Srbice“, v souvislosti se změnou provedenou usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze
dne 11. 12. 2017 č. xxx/xZ/2017 takto:
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Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
3. Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického ukazatele dle čl. II
odst. 7., nejpozději 31. 12. 2018. 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 7. 7. 2016 do 31. 12. 2018
(účinnost uznatelných nákladů).
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. xxx/xZ/2017 ze dne 11. 12. 2017.
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………
Příjemce
Obec Srbice
Milan Zyka, starosta obce

Poskytovatel
Ústecký kraj
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
kultury a památkové péče, zemědělství,
životního prostředí a venkova, na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 067/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 13/SML2413/04 – dodatek č. 4
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřené v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a
památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova
Kontaktní osoba: Ing. Romana Maturkaničová, samostatný referent odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: maturkanicova.r@kr-ustecky.cz, 475 657 637
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-0883028399/0800
a
Příjemce:
Statutární město Ústí nad Labem
Sídlo:
Velká Hradební 2336/8, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou města Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Ing. Věra Nechybová, primátorka města
E-mail/telefon: vera.nechybova@mag-ul.cz, 475 271 776
IČ (RČ):
00081531
DIČ:
CZ00081531
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 90050001125411/0100
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku I. odst. 1), článku II. odst. 6) a 8) a přílohy č. 2
smlouvy, uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 4. 9. 2013 č.
100/9Z/2013, kterým byla městu Ústí nad Labem poskytnuta dotace z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektové dokumentace stavby „Ústí nad Labem,
Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem“, v souvislosti se
změnou č. 1 provedenou usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 16. 2. 2015 č.
75/21Z/2015, změnou č. 2 ze dne 25. 1. 2016 č. 6/27Z/2016, změnou č. 3 ze dne 19. 12.
2016 č. 58/2Z/2016 a změnou č. 4 ze dne 11. 12. 2017 č. xx/xZ/2017 takto:
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Článek I.
Poskytnutí dotace
1)

Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
100/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013 investiční dotaci ve výši 110 110,- Kč (slovy:
stodesettisícstodesetkorun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet
příjemce, za podmínky že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do
data uvedeného v čl. II odst. 4).
Článek II.
Financování

6)

Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 8,122974052 %, maximálně však do
výše přiznané dotace. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu
k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu.

8)

Jako závazný technický ukazatel byl stanoven protokol o převzetí projektové
dokumentace k územnímu řízení ke stavbě popsané v čl. II odst. 1).

Příloha č. 2 – Plánovaný nákladový rozpočet
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/xZ/2017 ze dne 11. 12. 2017.
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
kultury a památkové péče, zemědělství,
životního prostředí a venkova, na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 067/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017

Příjemce
Statutární město Ústí nad Labem
Ing. Věra Nechybová, primátorka města

Příloha č. 2 – Plánovaný nákladový rozpočet
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Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem, IČ: 70892156

PODMÍNKY VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
o nejvhodnější nabídku na prodej bývalého objektu Domova pro osoby se zdravotním
postižením Hliňany v k. ú. Řehlovice

Ústí nad Labem, říjen 2017

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
o nejvhodnější nabídku na prodej bývalého objektu Domova pro osoby se zdravotním
postižením Hliňany

Ústecký kraj,
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem,
IČ: 70892156 (dále jen “vyhlašovatel”),

vyhlašuje
veřejnou soutěž (dále jen “soutěž”)
o nejvhodnější nabídku na prodej bývalého objektu Domova pro osoby se
zdravotním postižením Hliňany
za následujících podmínek veřejné soutěže

PODMÍNKY
VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
o nejvhodnější nabídku na prodej bývalého objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením Hliňany
I.
Stanovení podmínek veřejné soutěže
Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem, IČ: 70892156 (dále jen “vyhlašovatel”)
tímto stanoví podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej bývalého objektu Domova pro osoby se
zdravotním postižením Hliňany (dále jen “podmínky soutěže”).
II.
Zájemce, navrhovatel, účastník soutěže
1. Zájemcem je osoba, která od vyhlašovatele nebo pověřené osoby získá podmínky soutěže. Statut zájemce trvá pouze
do uplynutí lhůty pro podávání nabídek (dále jen “zájemce”).
2. Navrhovatelem je osoba, která podá nabídku do soutěže ve lhůtě pro podávání nabídek, a to způsobem stanoveným
pro podávání nabídek, složí v této lhůtě kauci, vyhoví všem podmínkám stanoveným pro účast v soutěži a prokáže
jejich splnění (dále jen “navrhovatel”).
3. Účastníkem soutěže je navrhovatel, jehož nabídka vyhovuje podmínkám soutěže (dále jen “účastník soutěže”).
III.
Vymezení předmětu závazku, zásady ostatního obsahu smlouvy
1. Předmětem prodeje je bývalý objekt Domova pro osoby se zdravotním postižením Hliňany
pozemek: st. 201 o výměře 25 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, zemědělské stavení, umístěna na pozemku st. 201
- pozemek: st. 202 o výměře 1057 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Hliňany, č.p. 1, občanská vybavenost, umístěna na pozemku st. 202
- pozemek: st. 462 o výměře 80 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, umístěna na pozemku st. 462
- pozemek: p.č. 1277 o výměře 3672 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
- pozemek: p.č. 1313 o výměře 122 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 1493 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
- pozemek: p.č. 1494 o výměře 56 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
v k. ú. Řehlovice, obec Řehlovice zapsaných na LV č. 315 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
-

(dále také jen „DOZP Hliňany“).
2. Vyhlašovatel upozorňuje na skutečnost, že DOZP Hliňany nelze do 1. 7. 2019 využívat pro pobytové služby
sociální péče (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením,

chráněné bydlení, týdenní stacionář, odlehčovací služba pobytového charakteru a sociální služby ve
zdravotnických zařízeních ústavní péče).
3. O způsobu prodeje DOZP Hliňany ve veřejné soutěži bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
………………….dne 11. 12. 2017. O záměru prodeje DOZP Hliňany bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje č.
39/71R/2015 ze dne 14. 1. 2015. Záměr byl zveřejněn pod dobu 30 dní od 23. 1. 2015 a od 20. 10. 2017.
4. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem této soutěže
aby mu podávaly nabídky na prodej DOZP Hliňany (dále jen “smlouva”),
na jejichž základě vyhlašovatel jakožto prodávající odevzdá DOZP Hliňany účastníkovi, který
navrhne nejvyšší kupní cenu (dále jen “vítěz soutěže”), a převede na něho vlastnické právo
k DOZP Hliňany, a vítěz soutěže převezme závazky prodávajícího související s prodávaným
majetkem a zaplatí nabídnutou kupní cenu (dále jen „cena“).
5. Vyhlašovaná minimální výše ceny požadovaná vyhlašovatelem činí 6 .460.000,- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta
šedesát tisíc korun českých).
6. Závazný obsah zamýšlené smlouvy v požadovaném znění, na kterém vyhlašovatel trvá, (dále jen “požadované
znění smlouvy”), tvoří nedílnou přílohu podmínek soutěže. Od požadovaného znění smlouvy se účastníci nesmí
odchýlit, pouze doplní svoji identifikaci a výši ceny, kterou navrhují vyhlašovateli za prodej DOZP Hliňany
zaplatit.
7. Podmínky soutěže se bezplatně vydávají všem osobám, které projeví zájem, při osobní návštěvě v místě sídla
vyhlašovatele, místnost č. 423, ve dnech středa a čtvrtek, pokud jsou pracovními dny, v době od 10,00 do 11,00
hodin po celou dobu lhůty pro podávání nabídek. Kompletní podmínky soutěže jsou rovněž po celou dobu lhůty
pro podávání nabídek k dispozici na internetových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz (majetek a
dražby).
IV.
Informace o předmětu prodeje
Základní údaje o předmětu prodeje jsou uvedeny v dokumentaci k DOZP Hliňany, která je k nahlédnutí po dohodě v
sídle vyhlašovatele. V případě zájmu je třeba dohodnout konkrétní termín na tel. 475 657 409, nebo mailu:

V.
Kritéria soutěže
1. Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky (dále jen “nabídka s nejvyšší cenou”) je navrhovaná výše ceny.
2. Navrhovaná výše ceny nesmí být nižší než minimální výše ceny stanovená v odstavci 5 článku III. a musí být
uvedena ve stejné měně.
VI.
Podmínky účasti v soutěži
1. Navrhovatelem může být pouze právnická nebo fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům.
2. Navrhovatelem se nemůže stát:
a) vlastník, jehož majetek je předmětem prodeje,
b) organizátor soutěže,
c) osoba, která je v prodlení s plněním peněžního závazku vůči vyhlašovateli.
VII.
Lhůta pro podávání nabídek a způsob jejich podávání
1. Lhůta pro podání nabídek počíná dnem vyhlášení soutěže a končí dnem 11. 6. 2018 ve 12,00 hodin.
2. Nabídky mohou být předkládány v sídle vyhlašovatele: Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem,
podatelna, popřípadě je možno je zaslat poštou na adresu sídla vyhlašovatele: Velká Hradební 3118/48, 400 02
Ústí nad Labem.
3. Nabídka se předkládá v uzavřené obálce opatřené názvem soutěže: „Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na
prodej bývalého objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením Hliňany “, identifikačními údaji
navrhovatele (název, sídlo, identifikační číslo, telefon), upozorněním „NEOTVÍRAT“. Na uzavření musí být
obálka opatřena podpisy, popř. i razítkem navrhovatele. Při nesplnění některé z těchto podmínek nebude nabídka

přijata.
4. Nabídka musí obsahovat:
(a) návrh požadovaného znění smlouvy s vyplněnými údaji týkajícími se osoby navrhovatele a ceny, které nesmí
být přepisovány nebo škrtány, a to ve čtyřech (4) vyhotoveních stanovených požadovaným zněním smlouvy;
všechna vyhotovení smlouvy musí být řádně podepsána osobou, popř. osobami, oprávněnou jednat
jménem navrhovatele; všechna vyhotovení smlouvy musí být zabezpečena proti neoprávněné manipulaci
pevným nerozebíratelným spojením, avšak tak, aby bylo možno jednotlivé listy návrhu smlouvy při listování
návrhem bezproblémově obracet;
(b) originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z rejstříku, je-li v něm navrhovatel zapsán;
(c) nebo originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z živnostenského rejstříku, je-li v něm navrhovatel zapsán,
pokud navrhovatel podává nabídku jako fyzická osoba s živnostenským listem;
(d) nebo originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z jiného zákonem určeného rejstříku, pokud se navrhovatel
do obchodního rejstříku nezapisuje a je v takovém jiném rejstříku zapsán;
(e) originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci nebo jiného dokumentu zakládajícího oprávnění osob, které
návrh smlouvy podepsaly, takový úkon učinit; podpisy na plné moci musejí být úředně ověřeny;
(f) potvrzení o složení kauce a dispozice pro vrácení kauce, a to číslo účtu, název peněžního ústavu, variabilní
symbol a případné další údaje potřebné pro identifikaci složení kauce a pro realizaci bezhotovostního převodu
při vracení kauce.
5. Doklady uvedené v odstavci 4 tohoto článku písm. b), c), d) a e) nesmí být k datu podání nabídky starší než jeden
měsíc.
6. Nabídka musí být předložena v českém jazyce; v případě účasti zahraničních osob v úředně ověřeném překladu do
českého jazyka.
VIII.
Zásady pro skládání kaucí
1.

Navrhovatel je povinen na důkaz vážného zájmu o uzavření smlouvy a naplnění jejího obsahu složit kauci ve
výši 250.000,- Kč (slovy Dvě stě padesát tisíc korun českých) ve prospěch účtu č. 2141552/0800 (dále jen
“Účtu”) vedeného u České spořitelny, a.s. (dále jen “Banky”).

2.

Za složení kauce se pokládá její připsání ve prospěch uvedeného Účtu. Kauce musí být složena nejpozději v
poslední den lhůty pro podávání nabídek.

3.

Při skládání kauce musí být platba provedena s následující specifikací:
a) variabilní symbol
–
409
b) specifický symbol
–
identifikační číslo navrhovatele
c) konstantní symbol
–
308 bezhotovostní vklad, 559 hotovostní vklad.
IX
Vracení kaucí

1. Vyhlašovatel je povinen vrátit kauci navrhovateli, jehož nabídka byla odmítnuta, a to do čtrnácti dnů poté, co
navrhovateli vyhlašovatel zašle vyrozumění o tomto odmítnutí.
2. Vyhlašovatel je povinen vrátit kauci navrhovateli, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nabídka, a to
do čtrnácti dnů poté, co navrhovatel zaplatí kupní cenu dle smlouvy v plné výši.
3. Vyhlašovatel je povinen vrátit kauci všem navrhovatelům, pokud soutěž zruší, a to do čtrnácti dnů poté, co jim
oznámení o zrušení soutěže zaslal; tím není dotčeno ustanovení čl. X.
4. Navrhovatelé jsou ve své nabídce povinni uvést dispozice pro vrácení kauce, a to číslo účtu, název
peněžního ústavu a případné další údaje potřebné pro realizaci bezhotovostního převodu při vracení kauce. Jiným
způsobem než bezhotovostním se kauce nevracejí. Navrhovatel je oprávněn v odůvodněných případech příslušné
dispozice písemným sdělením doručeným vyhlašovateli s odkazem na příslušnou soutěž změnit.
5. Vyhlašovatel vrátí kauci podle dispozic navrhovatele. Jestliže navrhovatel žádné takové dispozice neuvede nebo
uvede dispozice nesprávné nebo neúplné, není to důvod k vyřazení nabídky ze soutěže. Ústecký kraj v takovém
případě požádá písemně navrhovatele, jemuž má být kauce vrácena, o dodatečné písemné doplnění příslušných
dispozic. Lhůta pro vrácení kauce potom začíná běžet teprve od okamžiku, kdy je takové doplnění navrhovatelem
vyhlašovateli doručeno.

X.
Realizace kauce
Bez ohledu na výše uvedené propadá kauce vždy ve prospěch Ústeckého kraje, pokud:
a) účastník soutěže, jehož nabídka byla vybrána jako nabídka s nejvyšší cenou, zmaří doručení vyrozumění o
přijetí nabídky,
b) z důvodů na straně účastníka, s nímž byla uzavřena smlouva, dojde k zániku této smlouvy nebo ke
zmaření splnění této smlouvy.

XI.
Zahrnutí nabídky do soutěže
1. Nabídku lze zařadit do soutěže pouze tehdy, splňuje-li tato nabídka i osoba navrhovatele podmínky soutěže,
včetně požadavku zaplacení kauce.
2. Do soutěže nelze zahrnout nabídku, která byla podána po lhůtě pro podávání nabídek nebo způsobem
neodpovídajícím stanovenému způsobu podávání nabídek.
3. Nabídku nelze po jejím předložení odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či doplnění, které navrhovatel
učiní na základě změny podmínek soutěže vyhlašovatelem podle odstavce 1 čl. XIII.
XII.
Vyhodnocení soutěže
1. Otevírání obálek se uskuteční do 21 dnů po uplynutí lhůty pro podávání nabídek. Otevírání obálek je neveřejné a
o jeho průběhu bude sepsán zápis.
2. Uzavření kupní smlouvy a převod DOZP Hliňany na základě vybrané nabídky podléhá schválení v Zastupitelstvu
Ústeckého kraje. Oznámení o přijetí nabídky a usnesení o rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje zašle
vyhlašovatel vítězi soutěže doporučeným dopisem nebo do datové schránky.
3. Vyhlašovatel je dále povinen vyrozumět navrhovatele popř. účastníky soutěže, kteří v soutěži neuspěli, že jejich
nabídky byly odmítnuty, a to oznámením doporučeným dopisem nebo do datové schránky.
4. Vítěz soutěže je povinen zaslat vyhlašovateli písemné sdělení o zaplacení kupní ceny, ve kterém budou uvedeny
datum a způsob platby nejpozději do tří dnů po realizaci této platby.
XIII
Závěrečná a společná ustanovení
1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:
a) dodatečně změnit podmínky soutěže;
b) zrušit soutěž,
c) odmítnout všechny předložené nabídky
2. Změnu podmínek soutěže nebo zrušení soutěže musí vyhlašovatel uveřejnit způsobem, kterým vyhlásil podmínky
soutěže.
3. Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži ani na vrácení jejich nabídky a
podkladů s ním předaných.
4. Tato veřejná soutěž je veřejnou soutěží dle platných právních předpisů. Podáním nabídky vyjadřuje zájemce svou
plnou akceptaci těchto podmínek a další jednání Ústeckého kraje je v dobré víře s touto skutečností.
V Ústí nad Labem dne ……………………

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

Příloha č. 1 k podmínkám veřejné soutěže

Krajský úřad
Číslo prodávajícího:
Číslo kupujícího:

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:
Prodávající:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800

Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:

Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Ústeckého kraje
simak.j@kr-ustecky.cz/ 475 657 407

(dále jen „prodávající“)
a
Kupující:
Název/Jméno:
Sídlo/Bydliště:
Zastoupený:
IČ/RČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném …………………, oddíl…...., vložka……., pod sp.
zn.......... / v.......................... rejstříku u…....................úřadu v………..................../ v evidenci
.................................... v ......................
(výpis z obchodního rejstříku/ výpis z ……………… rejstříku/ z ........... evidence kupujícího
tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě).
(dále jen „kupující“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
KUPNÍ SMLOUVU:

I.
Předmět koupě
1. Prodávající je vlastníkem těchto nemovitých věcí:
- pozemek: st. 201 o výměře 25 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, zemědělské stavení, umístěna na pozemku st. 201
- pozemek: st. 202 o výměře 1057 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Hliňany, č.p. 1, občanská vybavenost, umístěna na pozemku
st. 202
- pozemek: st. 462 o výměře 80 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, umístěna na pozemku st. 462
- pozemek: p.č. 1277 o výměře 3672 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: p.č. 1313 o výměře 122 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 1493 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.č. 1494 o výměře 56 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
k. ú. Řehlovice, obec Řehlovice, zapsaných na LV č. 315 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
(dále jako „předmět koupě“).
2. Předmět koupě, včetně jeho součástí a příslušenství je přesně popsán a oceněn ve znaleckém
posudku č. 4757-215/17 znalce Mgr. Oty Zemana ze dne 12. 10. 2017.

II.
Předmět smlouvy
1. Prodávající prodává kupujícímu touto kupní smlouvou do jeho vlastnictví předmět koupě
popsaný v čl. I. bod 1. této smlouvy se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi
tak, jak stojí a leží, za dohodnutou kupní cenu a kupující prohlašuje, že předmět koupě
popsaný v čl. I. bod 1. této smlouvy se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi
tak, jak stojí a leží, za dohodnutou kupní cenu od prodávajícího do svého výlučného vlastnictví
kupuje.
2. Kupní cena za předmět koupě je sjednána ve výši
……………………………….. Kč
(slovy: ……………………………………………………………………
korun českých).
III.
Kupní cena a platební podmínky
1.

Kupující je povinen zaplatit částku odpovídající kupní ceně ve výši
.……………………………………. Kč
(slovy: ……………………………………………………………… korun českých)
nejpozději do 60 dnů od uzavření této smlouvy na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této
smlouvy pod variabilním symbolem 409.

2.

Kupní cena je zaplacena teprve v okamžiku, kdy dojde k připsání ve prospěch účtu
prodávajícího. O zaplacení kupní ceny je prodávající povinen na požádání vydat kupujícímu
písemné potvrzení.
IV.
Prohlášení smluvních stran

1. Kupující prohlašuje, že si předmět koupě řádně prohlédl, že mu je jeho stav dobře znám a že
nabývá předmět koupě ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází.
2. Kupující bere na vědomí a akceptuje skutečnost, že předmět koupě nemůže být do 1. 7. 2019
využíván pro pobytovou službu sociální péče (domov pro seniory, domov se zvláštním
režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, týdenní stacionář,
odlehčovací služba pobytového charakteru a sociální služby ve zdravotnických zařízeních
ústavní péče). Podmínka vznikla v souvislosti se zapojením Ústeckého kraje do I. etapy
projektu „Transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením Hliňany“ realizovaného
v rámci integrovaného operačního programu, jehož součástí byla dotace ve výši 31.526.923,Kč (slovy: třicet jedna milionů pět set dvacet šest tisíc devět set dvacet tři korun českých).
3. Kupující se zavazuje, že podmínku dle článku IV. bod 2. dodrží. Je si vědom závažnosti tohoto
ustanovení a v případě jeho nedodržení zaplatí případnou vratku dotace až do částky
31.526.923,- Kč (slovy: třicet jedna milionů pět set dvacet šest tisíc devět set dvacet tři korun
českých) včetně příslušenství. Tímto ujednáním není dotčena náhrada škody vzniklé
prodávajícímu, a to do 21 dnů od výzvy k zaplacení, kterou mu zašle prodávající.
4. Kupující prohlašuje, že si je vědom, že kupní cena podle čl. III. bod 1. je stanovena jako cena
konečná. Kupující i prodávající si jsou vědomi, že nemají nárok na úpravu výše kupní ceny na
základě okolností, k nimž může dojít do okamžiku nabytí účinnosti smlouvy.

V.
Platnost a účinnost smlouvy
1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a tímto dnem jsou smluvní strany
svými projevy vůle vázány. Účinnosti nabývá smlouva úplným zaplacením kupní ceny dle
článku III. této smlouvy, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv.
2. V případě, že příslušný katastrální úřad přeruší řízení o povolení vkladu vlastnického práva na
základě této smlouvy, zavazují se smluvní strany poskytnout si navzájem součinnost směřující
k odstranění veškerých vad podání, jež byly důvodem přerušení tohoto řízení. Pakliže i přes
odpovídající úsilí smluvních stran bude řízení o povolení vkladu práva vlastnického na základě
této kupní smlouvy zastaveno, popř. příslušný katastrální úřad zamítne vklad vlastnického
práva, smluvní strany výslovně ujednaly, že uzavřou do deseti dnů od právní moci takového
rozhodnutí na základě této smlouvy kupní smlouvu ohledně nemovitých věcí, jež jsou
předmětem této kupní smlouvy, za stejnou kupní cenu a za podmínek uvedených v této
smlouvě a podají nový návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Ty
skutečnosti a údaje obsažené v této kupní smlouvě, jež byly důvodem pro zastavení řízení,
resp. pro zamítnutí vkladu vlastnického práva pro kupujícího, budou v takovém případě
opraveny tak, aby na základě takto opravené smlouvy mohl být proveden vklad vlastnického
práva pro kupujícího.
3. V případě, že smlouva nenabude účinnosti ve lhůtě do 6 měsíců od jejího uzavření, smlouva
tím zaniká. Tím nejsou dotčeny nároky některé ze smluvních stran na již vzniklý úrok z prodlení
do doby zániku smlouvy, na smluvní pokutu a na náhradu škody; rovněž tím nejsou dotčena
ustanovení upravující řešení sporů z této smlouvy a ustanovení, která vzhledem ke své povaze
mají trvat i po zániku smlouvy, zejména ve vztahu k zaplacené kauci.

VI.
Nabytí vlastnictví
1. Kupující nabude vlastnické právo k předmětu koupě zápisem do veřejného seznamu, a to
vkladem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Ústí nad Labem.
2. Na základě této smlouvy podají smluvní strany společný návrh na zahájení řízení o povolení
vkladu do katastru nemovitostí. Správní poplatek za podání tohoto návrhu zaplatí prodávající.
Návrh doručuje katastrálnímu úřadu prodávající poté, kdy tato smlouva nabude účinnosti.
3. Na základě této kupní smlouvy zapíše Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Ústí nad Labem změnu vlastnického práva k předmětu koupě podle této smlouvy.

VII.
Předání a převzetí předmětu koupě
1.

Ke dni nabytí účinnosti smlouvy je prodávající povinen předat a kupující převzít předmět
koupě. O tomto převzetí se sepíše zápis podepsaný oběma stranami. Smluvní strany jsou
povinny poskytnout si při předání a převzetí veškerou potřebnou součinnost.

2.

Předáním předmětu koupě přechází na kupujícího nebezpečí škody na něm.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Prodávající tímto potvrzuje, že:
a) záměr kraje prodat předmět koupě byl dle § 18 odst. 1 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne 23. 1. 2015 a 20. 10. 2017
po dobu 30 dnů před projednáním v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úřední desce
krajského úřadu;
b) o převodu nemovitých věcí bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením
č. ……………. ze dne …………………
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a
číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je uzavíraná v rámci veřejné soutěže vyhlášené prodávajícím. Kupující výslovně
prohlašuje, že bezvýhradně souhlasí s podmínkami veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku
na prodej bývalého objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením vyhlášené
prodávajícím dne …………………
4. 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.
Kupující 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 prodávající, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této
smlouvy byla zaslána kupujícímu do datové schránky ID……./na e-mail: ……@.......

5. Pro případ prodlení některé smluvní strany s plněním peněžitého závazku se sjednává úrok z
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími hospodaření územních
samosprávných celků.
7. Pokud jakýkoliv závazek dle této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků dle této smlouvy a smluvní
strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek novým, platným
a vymahatelným závazkem, který bude co nejlépe odpovídat předmětu a účelu závazku
původního.
8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž kupující obdrží 1 vyhotovení, prodávající
obdrží 2 vyhotovení a 1 vyhotovení je určeno pro potřeby řízení o vkladu vlastnického práva u
příslušného katastrálního úřadu. Prvopis smlouvy obsahuje úřední ověření podpisů smluvních
stran.

IX.
Podpisy smluvních stran
Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 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 …………….. dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Prodávající
Ústecký kraj

Kupující

bod 17.1 priloha 1.4.pdf k usnesení č. 087/9Z/2017

bod 17.1 priloha 2.2.pdf k usnesení č. 088/9Z/2017

bod 17.1 priloha 2.4.pdf k usnesení č. 089/9Z/2017

bod 17.1 priloha 2.6.pdf k usnesení č. 090/9Z/2017

bod 17.1 priloha 2.8.pdf k usnesení č. 091/9Z/2017

bod 17.1 priloha 2.17.pdf k usnesení č. 092/9Z/2017

bod 17.1 priloha 2.20.pdf k usnesení č. 093/9Z/2017

bod 17.1 priloha 1.3.pdf k usnesení č. 112/9Z/2017

SMLOUVA
O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ
STAVBY: „D7 Panenský Týnec – zkapacitnění obchvatu“
která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):
A/
Ředitelství silnic a dálnic ČR
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupené:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
nadřízený orgán:
bank. spoj.:

Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05
65993390
CZ65993390
Ing. Martinem Vidimským, ředitelem Správy Chomutov,
se sídlem v Chomutově, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Ing. Martin Vidimský, ředitel Správy Chomutov
Ing. Petr Vacek, vedoucí úseku výstavby
Ministerstvo dopravy ČR
ČNB, č.ú. 30007-15937031/0710

(dále jen ŘSD ČR)
a

B/
Ústecký kraj
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupený:
Kontaktní osoba
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
70892156
CZ70892156
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového
simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407

(dále jen Kraj)
Číslo smlouvy ŘSD ČR:
Číslo smlouvy Kraje:

D7/SML/PR/POV/2017/04

t a k t o:
I.
Úvodní ustanovení
1/ Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „D7 Panenský Týnec,
zkapacitnění obchvatu “ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“)
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2/ Výše uvedenou Stavbou (Dílem) se mimo jiné zasáhne do stávající komunikace a souvisejících
nemovitostí. Nemovitosti, v části dotčené Stavbou, bude nutné uvést zpět do původního
provozuschopného stavu. Konstatuje se dále, že v souvislosti se Stavbou budou, jakožto vyvolané
investice, provedeny úpravy některých stávajících objektů a vybudovány stavební objekty uvedené
a specifikováné níže (dále jen společně „Stavební objekty“). Úpravy a vybudování Stavebních
objektů představuje náhradu provozní škody vzniklé Kraji v souvislosti s realizací Stavby. Stavební
objekty budou úpraveny a vybudovány plně v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou
firmou: Sdružení VASAN, NOVÁK & PARTNER s.r.o. (vedoucí sdružení), Perucká 2481/5, 120 00
Praha 2, IČ: 48585955, Valbek, spol. s r.o. (účastník sdružení), Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec,
IČ: 48266230 a SATRA, spol. s r.o., (účastník sdružení), Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ:
18584209, stupeň DSP (dále jen Projektová dokumentace), a v rozsahu touto Projektovou
dokumentací daném. Stavebními objekty se v této smlouvě rozumí:
111.1
111.2
111.3
113.1
113.2
114
171.2

Okružní křižovatka v km 2,8 vlevo
Okružní křižovatka v km 2,8 vpravo
Okružní křižovatka v km 2,8 – napojení na silnici I/7H (II/607)
Úprava silnice III/23737 mezi okružními křižovatkami
Úprava silnice III/23737 směr Vrbno nad Lesy
Úprava silnice III/23735
Rekonstrukce sil. I/7K, Ústecký kraj

3/ Konstatuje se, že ohledně určitosti vymezení a specifikace Stavebního objektu není mezi
účastníky žádných pochybností.
II.
Předmět smlouvy
1/ Konstatuje se, že ŘSD ČR je oprávněno zajistit provedení Stavebních objektů, blíže
specifikovaných v článku I. této Smlouvy. Účastníci prohlašují, že za podmínek dále uvedených
v této Smlouvě dojde k předání realizovaných Stavebních objektů Kraji. Kraj s provedením
Stavebních objektů a s jejich převzetím souhlasí. ŘSD ČR zajistí pro Kraj veškeré podklady nutné
pro provedení změn silniční síti silnic II. a III. tříd.
2/ ŘSD ČR zajistí přípravu a provedení Stavebních objektů plně v souladu s Projektovou
dokumentací a na vlastní náklady. Kraj se zavazuje k přípravě a realizaci Stavebních objektů
poskytnout potřebnou součinnost.
3/ ŘSD ČR za účelem provedení Stavebních objektů mj. zajistí vstupní podklady pro projektovou
a investorskou přípravu, investorské činnosti pro projektovou přípravu, projektování standardním
způsobem, stavební povolení na předmět Díla včetně provedení Stavebních objektů a realizací
Stavebních objektů podle projektu stavby a za účasti Kraje.
4/ ŘSD ČR se zavazuje přizvat Kraj k předání Stavebních objektů od jejich zhotovitele ŘSD ČR.
Kraj se zavazuje zúčastnit se tohoto předání a uplatnit při něm své připomínky a námitky, které
budou zohledněny v zápisu.
V zápisu budou uvedeny také všechny vady a nedodělky a způsob, podmínky a termíny jejich
odstranění. Nejpozději do 14 dnů ode dne právní moci příslušného kolaudačního souhlasu, na
základě něhož bude povoleno Stavební objekty užívat, předá ŘSD ČR Kraji dokumentaci
skutečného provedení.
5/ Po předání Stavebních objektů zhotovitelem a po jejich převzetí ze strany ŘSD ČR vyzve ŘSD
ČR písemně Kraj k převzetí Stavebních objektů.
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6/ Kraj se tímto zavazuje k bezúplatnému převzetí Stavebních objektů, a to bez dalších finančních,
věcných nebo jiných závazků či nároků. Kraj se zavazuje Stavební objekty, ve stavu a v rozsahu
dle dokumentace skutečného provedení, fyzicky převzít nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení
písemné výzvy ŘSD ČR k převzetí Stavebních objektů. O předání a převzetí věcí bude vždy
vyhotoven písemný předávací protokol.
7/ K převzetí Stavebních objektů je za Kraj oprávněna zásadně osoba zástupce ve věcech
technických, příp. osoba, kterou Kraj ŘSD ČR písemně za tím účelem oznámí. Při předání
Stavebních objektů bude Kraji předána, nedošlo-li k tomu již dříve podle čl. II odst. 4/, i
dokumentace jeho skutečného provedení. Cena (hodnota) Stavebních objektů bude stanovena a
specifikována v předávacím protokolu.
8/ Kraj se zavazuje, že po převzetí Stavebních objektů zajistí jejich následné provozování.
9/ Kraj se zavazuje Stavební objekty převzít od ŘSD ČR i v případě, že budou vykazovat drobné
vady a nedodělky, nebránící jejich uvedení do provozu nebo užívání, s návrhem a termínem
odstranění vad a nedodělků.
10/ Odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí bude u zhotovitele
zajišťovat a uplatňovat vždy zásadně ŘSD ČR.
11/ Konstatuje se, že ohledně předmětu Díla – Stavby zhotovitel poskytuje záruky v obvyklém
rozsahu a s obvyklou délkou záruční doby. ŘSD ČR ve smlouvě se zhotovitelem poskytnutí
takových záruk zajistí.
12/ Kraj tímto zplnomocňuje ŘSD ČR ke všem úkonům nutným k řádnému provedení Díla a
Stavebních objektů a uděluje svůj souhlas s jejich provedením.
13/ Místem plnění bude stavba s názvem „D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu“.
Termíny zahájení a dokončení prací budou písemně upřesněny dodatečně dle harmonogramu
prací zhotovitele celého Díla, vzešlého z výběrového řízení. Tyto konkrétní termíny budou Kraji
oznámeny alespoň 14 dní před plánovaným zahájením stavebních prací.
III.
Závěrečná ustanovení
1/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.
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. ŘSD ČR
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 Kraj, který
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána ŘSD ČR do datové schránky
ID zjq4rhz.
3/ Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými,
číslovanými a řádně podepsanými dodatky.
4/ Smlouva je zpracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou
vyhotoveních.

3

5/ O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
………………… dne ……………………..
V Chomutově, dne ……....................

V Ústí nad Labem, dne ………….….

________________________________
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Martin Vidimský
ředitel Správy Chomutov

________________________________
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
Hejtman Ústeckého kraje

4

bod 20.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 117/9Z/2017

bod 20.1 příloha 1

bod 20.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 120/9Z/2017

Návrh plánu práce vč. kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva
Ústeckého kraje (FV ZÚK) na 1. pol. roku 2018

1. jednání: pondělí 22. ledna 2018 od 11,00 hodin; KÚ
- projednání a připomínky k zápisu a usnesení z minulého jednání
- schválení plánu práce 1. pol. 2018
- informace z 1. dílčího přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017
Ministerstvem financí ČR
- plán kontrolní činnosti Finančního výboru ZÚK na rok 2018
2. jednání: pondělí 19. února 2018 od 11,00 hodin; KÚ
- projednání a připomínky k zápisu a usnesení z minulého jednání
- přehled vývoje daňových příjmů Ústeckého kraje v roce 2018
- finanční tok Ústeckého kraje na rok 2018
3. jednání: pondělí 19. března 2018 od 11,00 hodin; KÚ
- projednání a připomínky k zápisu a usnesení z minulého jednání
- přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje
- informace z 2. dílčího přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017
Ministerstvem financí ČR – 1. Část
4. jednání: pondělí 16. dubna 2018 od 11,00 hodin; KÚ
- projednání a připomínky k zápisu a usnesení z minulého jednání
- přehled pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací zřizovaných
Ústeckým krajem k 31. 12. 2017
- rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017
- informace z 2. dílčího přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017
Ministerstvem financí ČR – 2. část
5. jednání: pondělí 21. května 2018 od 11,00 hodin; KÚ
- projednání a připomínky k zápisu a usnesení z minulého jednání
- rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2018 - 2022
- rozpočtová pravidla ÚK a příprava rozpočtu na rok 2018
- plán práce, termíny jednání a kontrolní činnosti Finančního výboru ZÚK na 2.
pololetí 2018
6. jednání:
pondělí 18. června 2018 od 11,00 hodin; KÚ
- projednání a připomínky k zápisu a usnesení z minulého jednání
- přehled vývoje daňových příjmů Ústeckého kraje v roce 2018
- závěrečný účet a účetní závěrka Ústeckého kraje za rok 2017
- hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2017 – účetní závěrky
a rozdělení výsledků hospodaření
připravila: Lenka Houdková, tajemnice FV ZÚK
předkládá: Jan Richter, předseda FV ZÚK

Další body do Plánu práce FV ZÚK na 1. pololetí 2018, které mohou být
zařazovány dle aktuálních termínů:












Kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje
Kontrola hospodaření právnických osob a zařízení založených nebo zřízených krajem,
nebo které na kraj byly převedeny
Další úkoly ve finanční oblasti na základě pověření Zastupitelstva Ústeckého kraje
Projednání a stanovisko k opatřením k zabezpečení rozpočtové rovnováhy a hospodaření
kraje v průběhu roku
Vývoj a úpravy rozpočtu kraje
Vývoj a úpravy finančního toku kraje
Přehled a způsob financování investičních akcí a záměrů kraje, včetně postupu jejich
realizace
Přehled čerpání úvěrového rámce kraje, příp. dalších cizích zdrojů v rozpočtu, práce
s těmito finančními nástroji
Ve spolupráci s ekonomickým náměstkem hejtmanky koncepce finanční politiky
Ústeckého kraje a jeho příspěvkových organizací
Kontakt s peněžními ústavy, pojišťovnami a státními finančními a dozorovými či
dohledovými orgány při realizaci a kontrole finančního hospodaření Ústeckého kraje
Součinnost dle plánu Interního auditu kraje

Tento návrh Plánu práce činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje (FV ZÚK) na 1.
pololetí roku 2018 byl projednán na jednání FV ZÚK dne 21. 11. 2017.

