Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 30. zasedaní Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konaného dne
22.06.2020 od 10:16 hodin do 17:40 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/30Z/2020
2.1 Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 30. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období
v tomto složení:
Bc. Jan Jelínek - předseda
Vlastimil Mikl (ČSSD) - člen
Ing. Tomáš Vávra (ANO) - člen
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/30Z/2020
3.1 Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního
období:
MUDr. Petra Jance, MHA (ODS)
Ing. Bc. Jiřího Fišera (SPD+SPO)
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Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 003/30Z/2020
4.1 Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 30. Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 004/30Z/2020
5.1 Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v návaznosti na čl. 20 odst. 1 písm. f) a g) Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a
jeho výborů o upřesnění obsahu zápisu ze zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje tak, že
průběh rozpravy, dotazy a připomínky budou do zápisu zaznamenány odkazem na obrazový a
zvukový přenos a záznam ze zasedání zastupitelstva, který je archivován a veřejně přístupný.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 005/30Z/2020
5.2 Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z III. volebního období 2008
– 2012
1. Usnesení č. 73/7Z/2009 Nakládání s majetkem
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z V. volebního období 2016
– 2020
2. Usnesení ZÚK č. 025/16Z/2018/C)2. z 10.12.2018 Plnění opatření v rámci Strategie
protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 – 2018
3. Usnesení ZÚK č. 048/18Z/2019 z 04.03.2019 Nakládání s majetkem
4. Usnesení ZÚK č. 049/18Z/2019 z 04.03.2019 Nakládání s majetkem
5. Usnesení ZÚK č. 020/19Z/2019 z 29.04.2019 Plnění Ústeckého krajského plánu
vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020
6. Usnesení ZÚK č. 089/19Z/2019 z 29.04.2019 Nakládání s majetkem
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7. Usnesení ZÚK č. 055/25Z/2019 z 09.12.2019 Program na záchranu a obnovu drobných
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2020 – schválení
a vyhlášení dotačního programu
8. Usnesení ZÚK č. 056/25Z/2019 z 09.12.2019 Program na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro rok 2020 – schválení a vyhlášení dotačního programu
9. Usnesení ZÚK č. 029/26Z/2020 z 27.01.2020 Program pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. výzva - změna závazného
ukazatele obcí Janov a Petrovice
10. Usnesení ZÚK č. 055/26Z/2020 z 27.01.2020 Dotační program „Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2020“ – vyhodnocení.
11. Usnesení ZÚK č. 007/27Z/2020 z 09.03.2020 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
12. Usnesení ZÚK č. 011/27Z/2020 z 09.03.2020 Volba přísedící Krajského soudu v Ústí nad
Labem
13. Usnesení ZÚK č. 017/27Z/2020 z 09.03.2020 Projekty „Podpora polytechnického
vzdělávání a gramotností v ÚK“ a „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání“
14. Usnesení ZÚK č. 018/27Z/2020 z 09.03.2020 Členství Ústeckého kraje v asociaci
Národní síť Zdravých měst České republiky
15. Usnesení ZÚK č. 032/27Z/2020 z 09.03.2020 D)1.,2. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – obec Lkáň
16. Usnesení ZÚK č. 033/27Z/2020 z 09.03.2020 Fond vodního hospodářství a životního
prostředí ÚK – projednání žádosti obce Moldava o přehodnocení usnesení ZÚK ze dne 9. 12.
2019
17. Usnesení ZÚK č. 034/27Z/2020 z 09.03.2020 C)1.,2. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna příjemce dotace
18. Usnesení ZÚK č. 035/27Z/2020 z 09.03.2020 C)1.,2. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání
19. Usnesení ZÚK č. 036/27Z/2020 z 09.03.2020 C)1.,2. Program pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. výzva – změna závazného
ukazatele obcí Kryštofovy Hamry, Všestudy a Klapý
20. Usnesení ZÚK č. 037/27Z/2020 z 09.03.2020 C)1.,2. Program pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. výzva – změna závazného
ukazatele obce Malé Žernoseky
21. Usnesení ZÚK č. 055/27Z/2020 z 09.03.2020 Dotační program „Podpora sociálních
služeb v rámci projektu POSOSUK 2“
22. Usnesení ZÚK č. 058/27Z/2020 z 09.03.2020 Žádost o převod finančních prostředků –
malý dotační program 2020
23. Usnesení ZÚK č. 059/27Z/2020 z 09.03.2020 Strategie prevence závislostí Ústeckého
kraje na období 2020-2023
24. Usnesení ZÚK č. 010/29Z/2020 z 20.04.2020 Volba přísedícího Krajského soudu v Ústí
nad Labem
25. Usnesení ZÚK č. 016/29Z/2020 z 20.04.2020 D) Problematika Lužické nemocnice a
polikliniky, a.s.
26. Usnesení ZÚK č. 046/29Z/2020 z 20.04.2020 Změna ustanovení smlouvy o poskytnutí
dotace z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury
27. Usnesení ZÚK č. 052/29Z/2020 z 20.04.2020 Program pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – výzva k podání žádostí o dotaci
28. Usnesení ZÚK č. 053/29Z/2020 z 20.04.2020 Aktualizace č. 49 Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK) – obec Michalovice
29. Usnesení ZÚK č. 089/29Z/2020 z 20.04.2020 Žádost o vydání budoucího příslibu –
JURTA, o. p. s.
30. Usnesení ZÚK č. 090/29Z/2020 z 20.04.2020 Zrušení dotačního programu „Podpora
Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“
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31. Usnesení ZÚK č. 091/29Z/2020 z 20.04.2020 Oblastní charita Ústí nad Labem –
poskytnutí individuální dotace
B) schvaluje
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 024/4Z/2017 SPZ Triangle – čerpání dotace na 7.9.2020
2. Usnesení ZÚK č. 012/14Z/2018 z 10.09.2018 Záměr financování „Řešení hydrologických
poměrů v povodí Srpiny“ na 30.11.2020

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 006/30Z/2020
5.3 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 19. 3. 2020 do 27. 5. 2020.
Hlasování:

pro:

42

proti:

1

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Usnesení č. 007/30Z/2020
5.4 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ředitele Ing. Milana Zemaníka o činnosti Krajského úřadu ÚK v souvislosti s přijetím
preventivních opatření pro zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým
koronavirem SARS-CoV-2.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 008/30Z/2020
6.1 Souhrnná zpráva o postupu Ústeckého kraje – koronavirová pandemie
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s vystoupením
MUDr. Lenky Šimůnkové, ředitelky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, plk. Mgr.
Martina Laníčka, náměstka ředitele Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru
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Ústeckého kraje, plk. Mgr. Jaromíra Kníže, ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého
kraje a plk. gšt. Ing. Petra Gajdoše, ředitele Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 009/30Z/2020
6.1 Souhrnná zpráva o postupu Ústeckého kraje – koronavirová pandemie
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1. stručnou hodnotící zprávu ke krizové situaci COVID – 19 za složky Integrovaného
záchranného systému, Armády České republiky, Krajské hygienické stanice a Krajské
zdravotní a.s. dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
2. informaci o naplňování svěřených kompetencích hejtmana Ústeckého kraje a vedoucího
odboru kancelář
hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje Radou Ústeckého kraje - přehled výdajů na boj
proti COVID 19 uvedený v příloze č. 2 tohoto materiálu a přehled přijatých věcných a
finančních
darů uvedený v příloze č. 3 tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 010/30Z/2020
6.2 Cena hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
všechny předložené návrhy o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019.
B) rozhoduje
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019 v jednotlivých
oblastech takto:
a) regionální rozvoj: Ing. Zdeněk Chrdle, MBA
b) sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života: MUDr. Martina Chodacká
c) věda a výzkum: doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
d) kultura: Mgr. Jan Zástěra
e) sport: ----Hlasování:

pro:

50

proti:

0

5

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 011/30Z/2020
6.3 Roční zpráva o stavu požární ochrany za rok 2019 v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou Zprávu ředitele Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého
kraje o stavu požární ochrany za rok 2019 v Ústeckém kraji dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 012/30Z/2020
6.4 Zpráva o bezpečnostní situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na
území Ústeckého kraje za rok 2019 ve srovnání se stejným obdobím roku 2018
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje o bezpečnostní
situaci na území Ústeckého kraje za rok 2019 ve srovnání s rokem 2018 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 013/30Z/2020
6.5 Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS 2019 - žádost o změnu termínu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
19/SML1397/SOPD/KH dle přílohy č. 3 tohoto materiálu v rámci Programu na podporu
JSDHO 2019 s Obcí Telnice na základě její žádosti
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
19/SML1396/SOPD/KH dle přílohy č. 6 tohoto materiálu v rámci Programu na podporu
JSDHO 2019 s Městem Dubí na základě jeho žádosti
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 014/30Z/2020
6.6 Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje na rok
2020
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutí věcných darů pro činnost složek Integrovaného záchranného systému
Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavření darovacích smluv dle přílohy č. 2
tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 015/30Z/2020
6.7 Poskytnutí finančních dotací z Programu 2020 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
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
v souvislosti s ekonomickými opatřeními k epidemii (SARS CoV-2) neposkytnutí dotace
žádnému z žadatelů o přidělení dotace z Programu 2020:
a) v tematickém zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli
požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb."
(dále jen "oblast podpory D Programu") .
Seznam žadatelů, kterým nebude přidělena dotace v oblasti podpory D Programu viz příloha
č. 1 tohoto usnesení
b) v tematickém zadání „Podpora obecní nebo městské policie“ (dále jen "oblast podpory E
Programu").
Seznam žadatelů, kterým nebude přidělena dotace v oblasti podpory E Programu viz příloha
č. 2 tohoto usnesení
c) v tematickém zadání „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními
ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“ (dále jen "oblast podpory F
Programu").
Seznam žadatelů, kterým nebude přidělena dotace v oblasti podpory F Programu viz příloha
č. 3 tohoto usnesení
B) souhlasí
a) s převedením alokovaných finančních prostředků z oblasti podpory D Programu
(alokováno 1 650.000,- Kč), z oblasti podpory E Programu (alokováno 2 300.000,- Kč) a z
oblasti podpory F Programu (alokováno 2 200.000,- Kč) k pokrytí všech žádostí
- v tematickém zadání „Opravy, modernizace nebo rekonstrukce cisternových
automobilových stříkaček (dále jen „CAS“)“ (dále jen "oblast podpory A Programu")
(původní alokace 500.000,- Kč - nově 880.240,- Kč),
- v tematickém zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu
Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
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(dále jen „MV GŘ HZS ČR“) - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu
zábrany škod“ (dále jen "oblast podpory B Programu") (původní alokace 3 750.000,- Kč nově 5 500.000,- Kč),
- v tematickém zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a
nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV
GŘ HZS ČR“ (dále jen "oblast podpory C Programu")(původní alokace 6 600.000,- Kč - nově
7 200.000,- Kč),
b) vrácení zůstatku finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje (3 419.760,- Kč).
C) rozhoduje
dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů rozhodnout o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle vzoru smlouvy schváleného usnesením 008/25Z/2019 ze dne 9. prosince 2019 na
základě předložených žádostí s žadateli v oblastech podpory A, B, C Programu 2020
uvedenými v příloze č. 4 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 016/30Z/2020
6.8 Změny v rámci poskytnutých dotací z Fondu Ústeckého kraje v rámci programu
Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) ruší
níže uvedené části usnesení č. 009/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 ve věci poskytnutí dotací v
rámci programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje u níže uvedených žadatelů:
2. Městské divadlo Žatec, p.o.
sídlo: Dvořákova 27, 438 01 Žatec
IČ: 7020111
částka: 400.000,- Kč
projekt: Žatecká dočesná 2020 (63. ročník)
5. Město Štětí
sídlo: Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
IČ: 00264466
částka: 200.000,- Kč
projekt: 30. Národní festival dechových orchestrů FEDO 2020
15. Město Kadaň
sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
IČ: 00261912
částka: 250.000,- Kč
projekt: Císařský den 2020
18. Městys Peruc
sídlo: Oldřichova 49, 439 07 Peruc
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IČ: 0265331
částka: 600.000,- Kč
projekt: XIII. Krajské dožínky Ústeckého kraje
19. Statutární město Most
sídlo: Radniční 1, 434 69 Most
IČ: 0266094
částka: 200.000,- Kč
projekt: Mostecká slavnost 2020
20. Město Česká Kamenice
sídlo: náměstí Míru č.p. 219, 407 01 Česká Kamenice
IČ: 00261220
částka: 400.000,- Kč
projekt: Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice

B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí změny v rámci schválených projektů
usnesením č. 009/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 takto:
1. Ortopedické centrum s. r.o. - 18. Vinařské Litoěměřice - změna termínu konání akce z 17. 18. 4. 2020 na 25. - 26. 9. 2020 dle žádosti uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu
2. Arbor - spolek pro duchovní kulturu - MHF Lípa Musica 2020 - 19. ročník - změna termínu
konání akce z 21. 8. - 27. 10. 2020 na 12. 9. - 28. 10. 2020 a změna výše celkových
uznatelných nákladů projektu z 500 tis. Kč na 429 tis. Kč - dle žádosti uvedené v příloze č. 1
tohoto materiálu
3. Interporta z.s. - International Music Competition - změna termínu konání akce z 11. - 13. 6.
2020 na 17. - 19. 9. 2020 - dle žádosti uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 017/30Z/2020
6.9 Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu odboru kancelář hejtmana
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
výjimku ze Směrnice Krajského úřadu Ústeckého kraje č. S-05/2019 - Rozpočtová pravidla
Ústeckého kraje - čl. 3, odst. 11 ve věci poskytnutí individuální dotace z rozpočtu odboru
kancelář hejtmana
B) rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí níže uvedených dotací na základě došlých žádostí uvedených v příloze
č. 1 tohoto materiálu a uzavření Smluv o poskytnutí dotace dle vzoru uvedeného ve Směrnici
KÚÚK č. 2017_S_02 (Standardní vzory smluv), se žadateli:
1. Město Terezín
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sídlo: nám. ČSA 179, 411 55 Terezín
IČ: 00264474
částka: 2.000.000,- Kč
projekt: zvýšení bezpečnosti v Terezíně
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 90,90 %
2. Město Terezín
sídlo: nám. ČSA 179, 411 55 Terezín
IČ: 00264474
částka: 13.000.000,- Kč
projekt: Rekonstrukce Wieserova domu v Terezíně
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 018/30Z/2020
6.10 Poskytnutí finanční dotace z Fondu Ústeckého kraje v rámci spolupráce s UJEP PORTABO
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého
kraje:
a) v čl. 4, odst. 4.4 ve věci neprojednání žádosti o poskytnutí dotace v Pracovní skupině
Fondu Ústeckého kraje
b) v čl. 4, odst. 4.5 ve věci podílu na celkových uznatelných nákladech ve výši 100 %
c) v čl. 4, odst. 4.5 ve věci překročení horní hranice u poskytování neinvestičních dotací
d) v čl. 4, odst. 4.6 ve věci překročení maximální výše osobních nákladů ve výši 100 %
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace ve výši 3 mil. Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje dne 13. 2. 2019 usnesením č.
007/61R/2019, na základě předložené žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu s
Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pausterova 3544/1, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ: 44555601 na projekt "PORTABO"
C) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, realizovati usnesení dle bodu A) a B)
Termín: 31. 12. 2020

Hlasování:

pro:

40

proti:

0

zdržel se:

11

Návrh byl přijat

Usnesení č. 019/30Z/2020
6.11 Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti rekultivací a revitalizací v Ústeckém
10

kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) si vyhrazuje
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí o uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti rekultivací a revitalizací v
Ústeckém kraji uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení
B) rozhoduje
o uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti rekultivací a revitalizací v Ústeckém
kraji ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 020/30Z/2020
6.12 Změny v oblasti poskytnutých dotací z Fondu Ústeckého kraje v rámci spolupráce
Ústeckého kraje s UJEP 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) ruší
část usnesení č. 010/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 ve věci poskytnutí dotace v rámci spolupráce
s UJEP u níže uvedeného projektu:
5. Den vědy a umění
částka: 300.000,- Kč
B) revokuje
části usnesení č. 010/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 ve věci poskytnutí dotací v rámci spolupráce
s UJEP u níže uvedených projektů:
1. Forpolis
částka: 400.000,- Kč
6. Vodíková technologie pro vzdělávání
částka: 1.100.000,- Kč

C) schvaluje
výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého
kraje čl. 4, odst. 4.4 ve věci neprojednání níže uvedených dotací uvedených v bodě D) tohoto
usnesení v pracovní skupině Fondu Ústeckého kraje
D) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje dne 13. 2. 2019 usnesením č. 007/61R/2019, na
základě předložených žádostí uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu s Univerzitou Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pausterova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
44555601 na tyto projekty:
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1. Forpolis
částka: 320.000,2. Vodíková technologie pro vzdělávání
částka: 700.000,- Kč
Hlasování:

pro:

36

proti:

0

zdržel se:

14

Návrh byl přijat

Usnesení č. 021/30Z/2020
6.13 Schválení Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č. 19/SML2113/DSP/KH uzavřené mezi
Ústeckým krajem a Krajským ředitelstvím Policie Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
v souladu s § 36, písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu termínu doložení použití finančního daru a uzavření Dodatku č. 1
k Darovací smlouvě č. 19/SML2113/DSP/KH s Krajským ředitelstvím Policie Ústeckého
kraje, sídlo: 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Lidické náměstí 899/9 IČ:
75151537, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 022/30Z/2020
6.14 Čerpání prostředků z Fondu pro mimořádné události ÚK – Prvotní náklady ORP
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
poskytnutí finančních prostředků ve výši 5.000.000,- Kč dle Čl. 1 odst. 1) písm. d) "Zásad pro
používání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje" dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 023/30Z/2020
6.15 Čerpání prostředků z FMU - humanitární pomoc městu Vejprty, požár v Domově
pro osoby se zdravotním postižením Kavkaz – dodatek ke smlouvě
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 011/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020 takto:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhoduje o poskytnutí finančních prostředků ve výši
12

1.000.000,- Kč dle Čl. 1 odst. 1) písm. i) "Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu
pro mimořádné události Ústeckého kraje" Městu Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty, IČO:
00262170 a o uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 20/SML0858/DSP/KH dle přílohy
č. 2 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 024/30Z/2020
7.1 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o sloučení voleb kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem v
souladu s čl. 23 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů.
B) volí
do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:
Jana Bučinu, ************************************************,
Kristu Krbcovou, *******************************************************,
Světlanu Trojánkovou, ***************************************************.
C) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v
Ústí nad Labem o volbě přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem dle bodu B) tohoto
usnesení.
Termín: 10. 7. 2020

Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 025/30Z/2020
9.1 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) potvrzuje
že ověřilo ve smyslu § 41 odst. 2 stavebního zákona soulad 2aZÚR ÚK s Politikou územního
rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3, se stanovisky dotčených orgánů a se
stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj
B) rozhoduje
v souladu s § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, o námitkách
uplatněných při veřejném projednání návrhu 2aZÚR ÚK dle přílohy č. 16 tohoto materiálu
C) vydává
ve smyslu § 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, v souladu s § 171 až § 174 zákona č.
13

500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 2aZÚR ÚK formou opatření obecné povahy dle §
36 odst. 4 stavebního zákona
Hlasování:

pro:

32

proti:

0

zdržel se:

18

Návrh byl přijat

Usnesení č. 026/30Z/2020
9.2 SPZ Triangle – prodej plochy ve Staňkovickém rozptylu potenciálnímu investorovi
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 836/104 o výměře 10.300 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha, oddělený z p.p.č. 836/2 dle geometrického plánu č. 544-93/2019 ze dne
19. 9. 2019,
- pozemek: p.p.č. 836/105 o výměře 5.000 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, oddělený z p.p.č. 836/2 dle geometrického plánu č. 544-93/2019 ze dne 19. 9.
2019, k.ú. Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, zapsány na LV č. 482 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, do vlastnictví společnosti Sittardia s.r.o., IČO:
25431536, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, za podmínek uvedených
ve Smlouvě o rezervaci pozemků a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy dle přílohy č.
1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

36

proti:

0

zdržel se:

15

Návrh byl přijat

Usnesení č. 027/30Z/2020
10.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 8/2020/ZÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
provádí
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017,
rozpočtové opatření – snížení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 516 750 tis. Kč na celkový
objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 23 258 240 tis. Kč:
1) snížení o částku 523 000 tis. Kč
příjmy:
daňové příjmy – snížení o částku 523 000 tis. Kč - sdílené daňové příjmy Ústeckého kraje
podle zákona č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým
státním fondům, ve znění pozdějších předpisů
běžné výdaje:
odbor ekonomický – snížení o částku 523 000 tis. Kč – centrální rezerva
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2) zvýšení o částku 6 250 tis. Kč
příjmy:
ostatní přijaté vratky transferů – UZ 13 305 – zvýšení o částku 6 250 tis. Kč - vratka dotace
na sociální služby 2019 od:
- příspěvkových a neziskových organizací, částka 5 378 tis. Kč
- obcí a měst, částka 872 tis. Kč:
běžné výdaje:
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 6 250 tis. Kč – UZ 13 305 – rezerva na
dofinancování sociálních služeb v roce 2020
Hlasování:

pro:

34

proti:

0

zdržel se:

17

Návrh byl přijat

Usnesení č. 028/30Z/2020
10.2 Příprava a priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2021 vycházející z priorit a
opatření Programu rozvoje Ústeckého kraje:
a) restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,
b) zefektivnění vzdělávacího systému,
c) regionální zdravotnictví,
d) dopravní obslužnost, dopravní infrastruktura.
B) ukládá
PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje,
připravit návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 z důvodu propadu příjmů vlivem
koronavirové pandemie tak, aby k vyrovnání rozpočtu došlo kombinací úspor a zapojení
dalších úvěrových zdrojů.
Termín: 30. 10. 2020
Hlasování:

pro:

34

proti:

0

zdržel se:

16

Návrh byl přijat

Usnesení č. 029/30Z/2020
10.3 Závěrečný účet a účetní závěrka Ústeckého kraje za rok 2019
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle ust. § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů), s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2019 bez výhrad,
15

B) bere na vědomí
dle ust. § 17 odst. 2 a 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, údaje o plnění
rozpočtu příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2019 a vyúčtování finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu,
C) schvaluje
dle ust. § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, účetní závěrku Ústeckého kraje sestavenou k rozvahovému dni 31. 12.
2019 v souladu s ust. § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Hlasování:

pro:

35

proti:

0

zdržel se:

16

Návrh byl přijat

Usnesení č. 030/30Z/2020
10.4 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 9/2020/ZÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) provádí
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017,
rozpočtové opatření - přesuny ve výši 71 886 tis. Kč zejména z důvodu úspor v rozpočtu
Ústeckého kraje na zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID 19, při zachování
celkového objemu rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 23 258 240 tis. Kč:
běžné výdaje:
1) odbor kanceláře ředitele - snížení o částku 2 617 tis. Kč - cestovné, opravy a údržba,
ostatní služby, školení a vzdělávání,
2) odbor informatiky a organizačních věcí - snížení o částku 3 962 tis. Kč - služby zpracování
dat,
3) odbor legislativně-právní - snížení o částku 983 tis. Kč - odměny advokátům, právním
specialistům, odměny za znalečné,
4) odbor regionálního rozvoje - snížení o částku 3 500 tis. Kč - nájemné na veletrhy,
konzultační a poradenské služby,
5) odbor územního plánování a stavebního řádu - snížení o částku 100 tis. Kč - zpracování
územně plánovacích podkladů, studie, analýzy,
6) odbor školství mládeže a tělovýchovy - snížení o částku 6 000 tis. Kč – dofinancování
přímých nákladů nepedagogických pracovníků,
7) odbor kultury a památkové péče - snížení o částku 1 110 tis. Kč - kulturní aktivity,
archeologické výzkumy, nákup brožur, aktivity UNESCO,
8) odbor sociálních věcí - snížení o částku 357 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní
služby, náhradní rodinná péče, Informační katalog sociálních služeb Ústeckého kraje,
Prevence kriminality, odborná podpora a supervize,
9) odbor zdravotnictví - snížení o částku 1 452 tis. Kč - dotace pro Krajskou zdravotní, a.s. na
zajištění služeb protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice, implementace reformy
psychiatrické péče v Ústeckém kraji, ostatní činnosti ve zdravotnictví,
10) odbor dopravy a silničního hospodářství - snížení o částku 40 000 tis. Kč za podmínky
schválení snížení závazného ukazatele zastupitelstvem kraje - příspěvek na velkou údržbu pro
Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (UZ 54),
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11) odbor životního prostředí a zemědělství - snížení o částku 298 tis. Kč - polygrafické
služby,
12) Fond investic a oprav Ústeckého kraje - snížení o částku 6 000 tis. Kč za podmínky
snížení přídělu do fondu zastupitelstvem kraje - akce "Gymnázium, Kadaň, příspěvková
organizace – oprava velké tělocvičny" a "Zámek Nový Hrad – opravy prostor zámku včetně
restaurátorských prací",
13) odbor strategie, přípravy a realizace projektů - zvýšení o částku 16 788 tis. Kč za
podmínky snížení přídělu do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje a zvýšení
přídělu do Fondu Ústeckého kraje zastupitelstvem kraje:
a) Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje - snížení o částku 767 tis. Kč:
(i) oblast sociálních věcí - UZ 238 - dotační program Strategie podpory rozvoje
dobrovolnictví, snížení o 90 tis. Kč
(ii) oblast strategie a přípravy a realizace projektů, snížení o 677 tis. Kč:
• UZ 333 - dotační program Podpora začínajících podnikatelů Ústeckého kraje, snížení o 444
tis. Kč
• UZ 103 - dotační program Inovační vouchery, snížení o 132 tis. Kč
• UZ 335 - dotační Program na zmírnění následků koronaviru pro malé podnikatele a osoby
samostatně výdělečné činné, snížení o 101 tis. Kč
b) Fond Ústeckého kraje - zvýšení o částku 17 555 tis. Kč:
(i) oblast kanceláře hejtmana - snížení o 2 445 tis. Kč:
• UZ 26 - Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje, snížení o 1 550 tis.
Kč,
• UZ 59 - Podpora vzdělávání Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, snížení
o 895 tis. Kč,
(ii) oblast strategie, přípravy a realizace projektů - zvýšení o 20 000 tis. Kč - UZ 222 individuální dotace
14) odbor ekonomický – zvýšení o částku 51 886 tis. Kč – centrální rezerva
kapitálové výdaje :
1) odbor kanceláře ředitele - snížení o částku 823 tis. Kč - rozdělení systému ústředního
topení na zóny v budově B,
2) odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje snížení o částku 1 472 tis. Kč za podmínky snížení přídělu do fondu zastupitelstvem kraje UZ 22 - Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí,
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o snížení závazného ukazatele – příspěvku na velkou údržbu pro rok
2020 (UZ 54) pro Správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizaci, o 40 000 tis. Kč z důvodu
úspor v rozpočtu Ústeckého kraje na zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID 19,
C) schvaluje
změnu přídělu z rozpočtu do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2020:
1) Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje - snížení o 2 239 tis. Kč
2) Fond investic a oprav Ústeckého kraje - snížení o 6 000 tis. Kč
3) Fond Ústeckého kraje - zvýšení o 17 555 tis. Kč.
Hlasování:

pro:

34

proti:

0

17

zdržel se:

17

Návrh byl přijat

Usnesení č. 031/30Z/2020
11.1 Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého
kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.
20/SML0172/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 30. 5. 2020 na 31. 8.
2020.
2. o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.
19/SML3356/SoPD/SPRP, kterým se mění procentuální závazný ukazatel z 17,55% na
19,31%.
3. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
19/SML2925/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 31. 7. 2020 na 31. 1.
2021.
4. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
20/SML0034/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 28. 2. 2020 na 30. 5.
2020 a dále pak charakter projektu z investičního na neinvestiční.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 032/30Z/2020
12.1 Krajská zdravotní, a. s. – uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace
(vyrovnávací platby) na rok 2020 a schválení výsledných kalkulací investiční a
neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) za rok 2018 a 2019
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost Krajské zdravotní, a.s. o přidělení finančních prostředků pro rok 2020 na financování
investičních potřeb společnosti v souladu s Pověřovacím aktem k výkonu služby obecného
hospodářského zájmu (smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017, ve znění dodatků 1.
a 2.)
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí investiční dotace ve výši 370.000.000 Kč společnosti Krajská
zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, a o
uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení
C) schvaluje
a) dle čl. V odst. 11 Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřené dne 26. 6. 2017 mezi
Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s., výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby pro
kalendářní rok 2018 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
18

b) dle čl. V odst. 11 Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřené dne 26. 6. 2017 mezi
Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s., výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby pro
uplynulý kalendářní rok 2019 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
c) dle čl. V odst. 11 Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřené dne 26. 6. 2017 mezi
Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s., výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby pro
uplynulý kalendářní rok 2019 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.

Hlasování:

pro:

34

proti:

0

zdržel se:

13

Návrh byl přijat

Usnesení č. 033/30Z/2020
12.2 Problematika Nemocnice Litoměřice, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o plnění jednotlivých kroků a právních jednání v rámci realizace
memoranda o společném záměru ohledně Nemocnice Litoměřice, „Finanční, právní, daňovou
a účetní analýzu Nemocnice Litoměřice, a.s. a možnosti jejího začlenění do Krajské
zdravotní, a.s.“ ze dne 20. 3.2020 vypracovanou společností AGIS účetnictví a daně, a.s.,
včetně jejího shrnutí a aktualizace, informace z jednání pracovní skupiny k Realizaci
memoranda o společném záměru ohledně nemocnice v Litoměřicích, výsledek ocenění
obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s., dle znaleckého posudku ze dne 17. 4. 2020
zpracovaného znaleckým ústavem Grant Thornton Valuations, a.s., včetně návrhu smlouvy o
koupi obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s. dle příloh a důvodové zprávy
předloženého materiálu
B) souhlasí
se změnou příjemce dotací přidělených z rozpočtu Ústeckého kraje, které obdržela
Nemocnice Litoměřice v letech 2017 – 2019 na Krajskou zdravotní, a.s., a to u dotací podle
smluv o poskytnutí dotace č.:
- 17/SML2753/SoPD/ZD investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v
celkové výši 5 110 500,- Kč;
- 17/SML3339/SoPD/ZD investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v
celkové výši 2 080 000,- KČ;
- 18/SML4656/SoPD/ZD investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v
celkové výši 7 110 000,- Kč;
- 19/SML2876/SoPD/ZD neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v celkové výši 546
100,- Kč;
- 19/SML2877/SoPD/ZD investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v
celkové výši 5 530 100,- Kč
C) rozhoduje
1) dle § 36 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jako „zákon o krajích“), o zvýšení majetkové účasti ve společnosti
Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ:
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25488627, a to peněžitým vkladem ve výši 119.700.000,- Kč s tím, že zvýšení základního
kapitálu je jediným akcionářem realizováno za účelem koupě obchodního závodu od
Nemocnice Litoměřice, a.s. a odpovídá výši ceny obchodního závodu zjištěné znaleckým
posudkem č. 3461-53/2020 zpracovaným znaleckým ústavem Grant Thornton Valuations, a.s.,
ze dne 17. dubna 2020, a to vše za podmínky, že smlouva o koupi závodu nabude účinnosti,
2) dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o uzavření Smlouvy o převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v
Litoměřicích mezi Ústeckým krajem a městem Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7,
Litoměřice, PSČ 412 01, IČ: 00263958 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení,
3) dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o přijetí daru (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ: 00263958, a to:
- pozemek: p.č. 3876/3 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Litoměřice, za podmínky
zákazu zcizení na dobu 10 let a zřízení smluvního předkupního práva ve prospěch města
Litoměřice.
D) provádí
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017,
rozpočtové opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 119 700 tis. Kč: financování
– zvýšení o 119 700 tis. Kč – zapojení úvěru 2017 – 2022
kapitálové výdaje:
odbor ekonomický – zvýšení o částku 119 700 tis. Kč – nákup akcií Krajské zdravotní, a.s.
E) ukládá
Radě Ústeckého kraje, aby rozhodla ve věci jediného akcionáře společnosti Krajská
zdravotní, a.s. dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona o krajích v rozsahu a za podmínek dle bodu C)
1) tohoto usnesení
T: 30. 6. 2020
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 034/30Z/2020
12.3 Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu
obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení 2020, I. lhůta
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o hodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených
na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – I. lhůta.
B) rozhoduje
1. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o částečném poskytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – I. lhůta těmto
20

žadatelům:
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Sídlo: Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Aktivita: Hravě o prevenci pro ZŠ - 2. pololetí školního roku 2019/2020
Aktivita: Hravě o prevenci pro ZŠ - 1. pololetí školního roku 2020/2021
Aktivita: Posouzení rizika infekce klíšťovou encefalitidou ve vybraných lokalitách okolí Ústí
nad Labem
Centrum podpory zdraví z.ú.
Sídlo: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 22608389
Aktivita: Cepík – zdravý životní styl předškolních dětí
Aktivita: Cepík – vzdělávání pedagogů, kuchařek a rodičů v oblasti zdravé výživy
Aktivita: Prevence poruch příjmu potravy na školách - výstava
Aktivita: Prevence poruch příjmu potravy na školách - besedy a informační materiály
PÉXIS – centrum psychosomatické péče, s.r.o.
Sídlo: Šrámkova 3062/38, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 22795758
Aktivita: Léčebná rehabilitace pro 28 pacientů
Aktivita: Vzdělávání a podpora psychofyzického zdraví
Dia help – svaz diabetiků z.s.
Sídlo: Báňská 287, 434 01 Most
IČ: 22677291
Aktivita: Zdravá výživa dětí a mládeže
Aktivita: Rizikové chování studentů
Bez Problémů, z.s.
Sídlo: Sady pionýrů 894/41, 410 02 Lovosice
IČ: 26637308
Aktivita: Zdravá záda
ve výši, účelu a z důvodů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s uvedenými žadateli dle
vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 030/25Z/2019 ze dne 9. 12.
2019.
2. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o neposkytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených na
zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – I. lhůta tomuto žadateli:
Dia Help – svaz diabetiků z.s.
Sídlo: Báňská 287, 434 01 Most
IČ: 22677291
Aktivita: Pohybem pro zdravý život dětí a mládeže
Aktivita: Duševní hygiena a zdraví dětí a mládeže
Aktivita: Zdravý chrup – prevence zubního kazu a nemoci dásní u dětí a mládeže
21

Loono, z.s.
Sídlo: Jugoslávských partyzánů 31/1599, 160 00 Praha
IČ: 02905639
Aktivita: Prevence závažných onemocnění v Ústeckém kraji
z důvodů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 12.3 - 12.6
Usnesení č. 035/30Z/2020
12.4 Dotační program „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí
zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého
kraje - 2020“ – vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. dle Článku XVI. bodu 1) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“) následující výjimky pro dotační program „Podpora
kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní
lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“:
a) výjimku z Článku VI. bodu 2) písm. m) Zásad
Projekt není povinnou přílohou žádosti o dotaci.
b) výjimku z Článku VIII. bodu 5) Zásad
Maximální výše dotace je 100 % z celkových uznatelných nákladů předmětu podpory.
Celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem dolů.
2. dotační program „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického
personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“ dle přílohy
č. 2 tohoto usnesení

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 12.3 - 12.6
Usnesení č. 036/30Z/2020
12.5 Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní
lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2020“ – vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. dle Článku XVI. bodu 1) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“) následující výjimky pro dotační program „Podpora
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zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje –
2020“:
a) výjimku z Článku VI. bodu 2) písm. m) Zásad
Projekt není povinnou přílohou žádosti o dotaci.
b) výjimku z Článku VIII. bodu 5) Zásad
Maximální výše dotace je 100 % z celkových uznatelných nákladů předmětu podpory.
Celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem dolů.
2. dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče
na území Ústeckého kraje – 2020 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 12.3 - 12.6
Usnesení č. 037/30Z/2020
12.6 Individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje – podpora vytváření podmínek pro
uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví (navýšení dotace)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o navýšení účelové dotace z Fondu Ústeckého kraje žadateli:
Město Kadaň
Sídlo: Mírové náměstí 1, 43201 Kadaň
IČ: 00261912
navýšení původní dotace 6 000 000 Kč o částku 10 000 000 Kč na celkovou výši 16 000 000
Kč na realizaci projektu: Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví (Úprava pokojů na
šestinedělí v Nemocnici Kadaň)
a o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci projektu:
Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví, která byla dne 9. 12. 2019 uzavřena s
žadatelem v souladu s usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 025/25Z/2019, dle přílohy č.
4 tohoto usnesení.

B) schvaluje
výjimky ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého
kraje:
1. bod 4.4 – „Administrující odbor nepředkládá žádost k hodnocení pracovní skupině, která je
jmenována Radou Ústeckého kraje.“
2. bod 4.5 – „Maximální výše dotace je ve výši 100% z celkových uznatelných nákladů
projektu.“
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3. bod 4.6 – „Maximální výše osobních nákladů u projektu bude 100%.“
C) rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí účelové dotace z Fondu Ústeckého kraje žadateli:
Město Žatec
Sídlo: Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec
IČ: 00265781
ve výši 10 000 000 Kč
název projektu: Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti
rozvoje zdraví - plnění základních úkolů obce - rozvoj zdraví
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu: Podpora
vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví - plnění
základních úkolů obce - rozvoj zdraví, s žadatelem dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 12.3 - 12.6
Usnesení č. 038/30Z/2020
12.7 Financování strategických investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s. –
úprava podmínek SOHZ
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o naplnění podmínek usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/24Z/2019 ze
dne 21. 10. 2019, kterým rozhodlo o schválení realizace významných investičních akcí, ve
vazbě na usnesení č. 017/29Z/2020 ze dne 20. 04. 2020, kterým souhlasilo s uzavřením
smlouvy o úvěru.
B) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2628/SOVS/ZD uzavřené
dne 26. 6. 2017 se společností Krajská zdravotní, a.s., se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 400
11 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, ve znění dodatku č. 1 účinném ode dne 16. 5. 2018, a
dodatku č. 2, účinném ode dne 6. 11. 2018, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
C) pověřuje
společnost Krajská zdravotní, a.s. k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu
Pověřovacího aktu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení, v souladu s Rozhodnutím Komise
2012/21/EU a to pro roky 2023 – 2032.
Hlasování:

pro:

31

proti:

0
24

zdržel se:

18

Návrh byl přijat

Usnesení č. 039/30Z/2020
12.8 Bezúplatný převod zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s
onemocněním COVID-19
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o bezúplatném převodu zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s
onemocněním COVID-19 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o návrhu způsobu
naložení s těmito prostředky
B) rozhoduje
o dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí věcného daru (darování majetku zdravotnických prostředků a
speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID-19)
a) Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a,. 401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
AT3003X FEVER SCREENING LOSUNG – 11 ks
Lumis™ 100 VPAP ST – 1 ks
b) Nemocnice Litoměřice Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČ:06199518
AT3003X FEVER SCREENING LOSUNG – 2 ks
c) Nemocnice Žatec, o.p.s., Husova 2796, 438 01 Žatec
IČ: 25026259
AT3003X FEVER SCREENING LOSUNG – 2 ks
d) Nemocnice Kadaň, s.r.o., Golovinova 1559, 432 01 Kadaň
IČ: 25479300
AT3003X FEVER SCREENING LOSUNG – 1 ks
e) VITA s.r.o. (Duchcov), Nemocniční 264, 419 01 Duchcov
IČ: 61537713
AT3003X FEVER SCREENING LOSUNG – 1 ks
f) Podřipská nemocnice s poliklinikou s.r.o., Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad
Labem
IČ: 25443801
AT3003X FEVER SCREENING LOSUNG – 1 ks
a o uzavření darovací smlouvy na darování majetku zdravotnických prostředků a speciálního
vybavení pro boj s onemocněním COVID-19 dle vzoru přílohy č. 2 tohoto usnesení

Hlasování:

pro:

35

proti:

0
25

zdržel se:

14

Návrh byl přijat

Usnesení č. 040/30Z/2020
12.9 Informace o Lužické nemocnici v Rumburku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
ústní informace k problematice převzetí Lužické nemocnice v Rumburku Ústeckým krajem a
jednoznačnou deklaraci Ústeckého kraje k zachování zdravotní péče v této nemocnici.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 041/30Z/2020
13.1 Dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce
veřejné dopravy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu na ochranné chemické
prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle vzoru smlouvy dle přílohy č. 2.
tohoto usnesení, se žadateli a ve výši:
žadatel: České dráhy, a.s.
IČ: 70994226
sídlo: nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 – Nové Město
výše neinvestiční dotace: 883.946,01 Kč
žadatel: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
IČ: 62242504
sídlo: Tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 298.321,18 Kč
žadatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
IČ: 25013891
sídlo: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 358.493,93 Kč
B) schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu na ochranné chemické
prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení;
C) ukládá
Jaroslavu Komínkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje zajistit uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle schváleného vzoru smlouvy.
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Termín: 31. 7. 2020

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 13.1 - 13.3
Usnesení č. 042/30Z/2020
13.2 Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti, a
o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Středočeským a Ústeckým krajem smlouva na rok 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské
dopravní obslužnosti, a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Středočeským a Ústeckým krajem, dle
přílohy č.1 tohoto usnesení;
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 13.1 - 13.3
Usnesení č. 043/30Z/2020
13.3 Schválení Dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě č. 1214/18/LCD
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
uzavření Dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě 1214/18/LCD mezi Dopravní společností
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací a Českou spořitelnou, a. s. dle přílohy č.1 tohoto
usnesení.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 13.1 - 13.3
Usnesení č. 044/30Z/2020
13.4 Změna zákonné úpravy rozhodovacích mechanismů v rámci ÚOHS v oblasti
veřejných zakázek
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) vyjadřuje
znepokojení nad dosavadním přístupem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) a
jeho stávajícího předsedy v oblasti přezkumu veřejných zakázek, vykazujícím znaky svévole,
nepředvídatelnosti a absenci nezávislosti a nestrannosti, v jehož důsledku jsou způsobovány
neúměrné průtahy v procesu zadávání veřejných zakázek a zadavatelům je bráněno poptávat
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plnění v souladu s jejich legitimními potřebami;
B) vyzývá
1. vládu ČR, aby v souvislosti se shora uvedeným
a) podala návrh prezidentovi ČR na odvolání předsedy ÚOHS z důvodu, že jeho působení v
čele ÚOHS zásadním způsobem ohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost ÚOHS;
b) připravila změnu zákonné úpravy, jejímž předmětem bude provedení systémové reformy
rozhodovacích mechanismů v rámci ÚOHS tak, aby byla obnovena důvěra v nezávislé, férové
a předvídatelné rozhodování ÚOHS v oblasti výkonu kontroly nad veřejným zadáváním,
zejména aby (i) byla omezena současná nadměrná koncentrace rozhodovacích pravomocí v
rukou předsedy ÚOHS a (ii) byly vytvořeny systémové pojistky minimalizující možný vliv
předsedy ÚOHS na rozhodování prvostupňového orgánu;
2. Asociaci krajů České republiky, aby vstoupila do jednání s vládou ČR ve věci možné
přípravy změny zákonné úpravy za účelem provedení systémové reformy rozhodovacích
mechanismů v rámci ÚOHS, jak je uvedeno v tomto usnesení shora.

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 045/30Z/2020
14.1 Krajská a okresní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ČR – rozdělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020, účelově určené na
zabezpečení vědomostních soutěží na rok 2020, pro organizace zřizované Ústeckým krajem:
1. ve výši ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV) 120 000,- Kč, ostatní osobní náklady
(dále jen OON) 55 000,- Kč na rok 2020, účelově určené na zabezpečení okresních kol
soutěží MŠMT typu A, B pro: Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvkovou
organizaci, IČO: 46071253,
2. ve výši ONIV 140 000,- Kč, OON 55 000,- Kč na rok 2020, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží MŠMT typu A, B a ve výši ONIV 16 000,- Kč účelově určené pro
zabezpečení krajského kola Celostátní přehlídky dětských recitátorů - Dětská scéna – soutěž
MŠMT typ B, pro: Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvkovou organizaci,
IČO:70226601,
3. ve výši ONIV 65 000,- Kč, OON 35 000,- Kč na rok 2020, účelově určené na zabezpečení
krajských kol Soutěží v cizích jazycích pro: Obchodní akademii a jazykovou školu s právem
státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci, IČO: 44556969,
4. ve výši ONIV 13 000,- Kč, OON 4 000,- Kč na rok 2020, účelově určené na zabezpečení
krajského kola soutěže MŠMT – Evropa ve škole, pro: Střední školu pedagogickou,
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hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvkovou organizaci, IČO: 46773495,
5. ve výši ONIV 25 000,- Kč, OON 17 000,- Kč na rok 2020, účelově určené na zabezpečení
krajských kol soutěží MŠMT – Biologické olympiády, pro: Gymnázium, Teplice, Čs.
dobrovolců 11, příspěvkovou organizaci, IČO: 61515451,
6. ve výši ONIV 30 000,- Kč, OON 22 000,- Kč na rok 2020, účelově určené na zabezpečení
krajských kol soutěží MŠMT – Chemické olympiády, pro: Gymnázium a Střední odbornou
školu dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci, IČO: 44555512,
7. ve výši ONIV 125 000,- Kč, OON 35 000,- Kč na rok 2020, účelově určené na zabezpečení
krajských kol soutěže a přehlídek MŠMT – Umělecké soutěže, pro: Základní uměleckou
školu Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvkovou organizaci, IČO:
00831085,
8. ve výši ONIV 16 000,- Kč, OON 8 000,- Kč na rok 2020 účelově určené na zabezpečení
krajského kola soutěže MŠMT – Programování, pro: Střední průmyslovou školu, Ústí nad
Labem, Resslova 5, příspěvkovou organizaci, IČO: 00082201,
9. ve výši ONIV 10 000,- Kč, OON 4 000,- Kč na rok 2020, účelově určené na zabezpečení
krajského kola soutěže MŠMT – Mistrovství ČR v grafických předmětech, pro: Vyšší
odbornou školu ekonomickou, sociální a zdravotnickou, Obchodní akademii, Střední
pedagogickou školu a Střední zdravotnickou školu, Most, příspěvková organizace, IČO:
49872427.
B) bere na vědomí
poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 na základě uzavřené
smlouvy dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení, účelově určené na zabezpečení
okresních a krajských kol vědomostních soutěží a přehlídek, vyhlášených MŠMT pro rok
2020, pro organizace zřizované obcí:
1. Středisku volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvkové organizaci, IČO: 72059419,
ve výši ONIV 115 000,- Kč, OON 51 000,- Kč na rok 2020, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT typu A, B,
2. Středisku volného času Domeček Chomutov, příspěvkové organizaci, IČO: 71294147, ve
výši ONIV 125 000,- Kč, OON 50 000,- Kč na rok 2020, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT typu A, B,
3. Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad
Labem, příspěvkové organizaci, IČO: 75150131, ve výši ONIV 125 000,- Kč, OON 55 000,Kč na rok 2020, účelově určené na zabezpečení okresních kol soutěží MŠMT – typ A, B a ve
výši ONIV 108 000,- Kč, OON 65 000,- Kč na rok 2020 na zabezpečení krajských kol soutěží
a přehlídek MŠMT,
4. Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvkové organizaci, IČO: 70949565,
ve výši ONIV 140 000,- Kč, OON 53 000,- Kč na rok 2020, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT- typ A, B,
5. Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 62769693, ve výši
ONIV 130 000,- Kč, OON 53 000,- Kč na rok 2020, účelově určené na zabezpečení okresních
kol soutěží a přehlídek MŠMT – typ A, B,
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6. Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2, IČO: 46773312, ve výši ONIV 10 000,- Kč
na rok 2020, účelově určené na zabezpečení krajského kola Celostátní přehlídky školních
dětských pěveckých sborů a Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů soutěže
MŠMT – typ B.
C) bere na vědomí
poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020, účelově určené na
zabezpečení sportovních soutěží na rok 2020, pro organizace zřizované Ústeckým krajem:
1. ve výši ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV) 133 500,- Kč, ostatní osobní náklady
(dále jen OON) 101 000,- Kč na rok 2020, účelově určené na zabezpečení okresních kol
soutěží MŠMT typu B pro: Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvkovou
organizaci, IČO: 46071253,
2. ve výši ONIV 240 000,- Kč, OON 72 000,- Kč na rok 2020, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží MŠMT typu B, pro: Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638,
příspěvkovou organizaci, IČO: 70226601.
D) bere na vědomí
poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 na základě uzavřené
smlouvy dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení, účelově určené na zabezpečení
okresních a krajských kol sportovních soutěží, vyhlášených MŠMT pro rok 2020, pro
organizace zřizované obcí:
1. Středisku volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvkové organizaci, IČO: 72059419,
ve výši ONIV 156 000,- Kč, OON 67 000,- Kč na rok 2020, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT typu B,
2. Středisku volného času Domeček Chomutov, příspěvkové organizaci, IČO: 71294147, ve
výši ONIV 127 000,- Kč, OON 62 500,- Kč na rok 2020, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT typu B,
3. Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad
Labem, příspěvkové organizaci, IČO: 75150131, ve výši ONIV 128 000,- Kč, OON 101 000,Kč na rok 2020, účelově určené na zabezpečení okresních kol soutěží MŠMT – typu B a ve
výši ONIV 194 500,- Kč, OON 155 500,- Kč na rok 2020 na zabezpečení krajských kol
soutěží a přehlídek MŠMT,
4. Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvkové organizaci, IČO: 70949565,
ve výši ONIV 200 000,- Kč, OON 89 000,- Kč na rok 2020, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT- typu B,
5. Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 62769693, ve výši
ONIV 195 000,- Kč, OON 118 000,- Kč na rok 2020, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT – typu B.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 14.1 - 14.5
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 046/30Z/2020
14.2 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené
působnosti – oblast školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
úpravu rozpočtů přímých nákladů příspěvkových organizací (UZ 33 353) na základě
povinného rozdělení rezervy dle příloh 1 a 2 předloženého materiálu.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 14.1 - 14.5
Usnesení č. 047/30Z/2020
14.3 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje:
1. č.j. 116/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková
organizace, sídlo: Čelakovského 822/8, 430 01 Chomutov, IČO: 61345733
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. č.j. 163/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková organizace,
sídlo: Smetanova 225/12, 407 46 Krásná Lípa, IČO: 00412066
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
3. č.j. 177/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková
organizace, sídlo: Kostelní 134, 411 08 Štětí, IČO: 46773509
dodatkem č. 37 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:
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proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 14.1 - 14.5
Usnesení č. 048/30Z/2020
14.4 Projekt „ÚK – obědy do škol II“ – uzavření smluv o partnerství s finančním
příspěvkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Ústeckým krajem a
organizacemi uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení.
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Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 14.1 - 14.5
Usnesení č. 049/30Z/2020
14.5 Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji
2021 – 2024
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
aktualizaci a prodloužení "Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v
Ústeckém kraji" pro období 2021 - 2024 dle přílohy 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:
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proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 14.1 - 14.5
Usnesení č. 050/30Z/2020
15.1 Transformace sdružení Terezín – město změny do příspěvkové organizace
Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předložené informace ve věci realizace přípravy záměru transformace zájmového sdružení
právnických osob „Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob“ do
příspěvkové organizace Ústeckého kraje,
B) rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o změně:
a) Zakladatelské smlouvy Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob,
uzavřené mezi Ústeckým krajem a městem Terezín dne 10. 8. 2009 tak, že text čl. VII. odst. 4.
„31. 12. 2020“ se mění na „31. 12. 2021“
b) Stanov Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob tak, že text čl. XIII.
„31. 12. 2020“ se mění na „31. 12. 2021“.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 051/30Z/2020
15.2 Aktualizace Územní energetické koncepce Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Aktualizaci územní energetické koncepce Ústeckého kraje dle příloh č. 1 - 5 tohoto materiálu
s variantou rozvoje systému zásobování Ústeckého kraje energií V1 - referenční;
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Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 052/30Z/2020
15.3 Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
udělení výjimky ze zásad Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2018 a 2019
prodloužení termínu dokončení realizace projektu a změnu názvu projektu:
- projekt "Oprava místních komunikací Chuderov" pro obec Chuderov do 30. 11. 2021
- projekt "Oprava komunikace na Křapalce" na projekt "Oprava komunikace Konětopy" pro
obec Pnětluky
- projekt "Veřejné osvětlení" pro obec Liběšice do 30.11.2020
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 053/30Z/2020
15.4 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 – rozdělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. d) zák. č. 129/2000 Sb.,o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí
dotace obcím na realizaci projektů Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 ve výši
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 054/30Z/2020
16.1 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti
odboru kultury a památkové péče
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1) předloženou informaci o dokončení technického zhodnocení budov, staveb: Oblastní
muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, rekonstrukce střechy a dokončení půdní
vestavby – Čsl. Armády 1360, výše technického zhodnocení je 28 823 316,47 Kč.
2) předloženou informaci o změně údajů ve Zřizovací listině č.j. 240/2002, ze dne 4. 12.
2002, Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
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3) předloženou informaci o změně textu Zřizovacích listin:
č.j. 203/2001 ze dne 28. 11. 2001, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková
organizace,
č.j. 244/2003 ze dne 12. 3. 2003, Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková
organizace,
č.j. 243/2002 ze dne 4. 12. 2002, Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace,
č.j. 245/2003 ze dne 12. 3. 2003, Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace,
č.j. 242/2002 ze dne 4. 12. 2002, Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace,
č.j. 240/2002 ze dne 4. 12. 2002, Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace,
č.j. 202/2001 ze dne 28. 11. 2001, Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace,
kdy se dosavadní text článku VI. Hlavní účel organizace Zřizovacích listin mění ze:
„Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena je: ochrana sbírek muzejní
povahy dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy,
které se snaží získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a
zpřístupňovat veřejnosti.“
na text:
„Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena je: ochrana sbírek muzejní
povahy dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, které se snaží získávat,
shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti.“.
4) předloženou informaci o změně názvosloví v příloze č. 3 Zřizovacích listin příspěvkových
organizací Ústeckého kraje v oblasti kultury, které jsou sbírkotvorného charakteru, a to ze
„číslo DM“ na nový název „Přírůstkové číslo“.
B) schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu Zřizovacích listin:
a) č.j. 124/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 00360643
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení;
b) č.j. 243/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
sídlo: Děčín, ulice Čsl. mládeže 1/31, Děčín IV – Podmokly, PSČ: 405 02, IČ: 00360210
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 tohoto usnesení;
c) č.j. 245/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
sídlo: Chomutov, Palackého 86, PSČ: 430 01, IČ: 00360571
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině dle přílohy č. 4 tohoto usnesení;
d) č.j. 240/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace
sídlo: Louny, Pivovarská 28, PSČ: 440 01, IČ: 00360716
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině dle přílohy č. 5 tohoto usnesení;
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e) č.j. 244/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace
sídlo: Most, Čsl. armády 1360/35, PSČ: 434 01, IČ: 00080730
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině dle přílohy č. 6 tohoto usnesení;
f) č.j. 202/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace
sídlo: Teplice, Zámecké náměstí 517/14, PSČ: 415 01, IČ: 00083241
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině dle přílohy č. 7 tohoto usnesení;
g) č.j. 122/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace
sídlo: Litoměřice, Michalská 29/7, Litoměřice – Město, PSČ: 412 01, IČ: 00083259
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině dle přílohy č. 8 tohoto usnesení;
h) č.j. 121/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Ústí nad Labem, W. Churchilla 1974/3, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01, IČ:
00083186
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině dle přílohy č. 9 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 16.1 - 16.4
Usnesení č. 055/30Z/2020
16.2 Poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Příspěvek na mzdy včetně odvodů v roce
2020“ – Severočeské divadlo s.r.o.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z čl. XIV. odst. 4) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem „Maximální výše Dotace je 70 % z celkových uznatelných
nákladů Projektu…“ ,
2. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace Severočeskému divadlu s.r.o., IČO 22774289, se sídlem Lidické
náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2020
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 16.1 - 16.4
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 056/30Z/2020
16.3 Severočeské divadlo s.r.o. – financování 2021-2023
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu společenské smlouvy společnosti Severočeské divadlo s.r.o.,
IČO: 22774289,se sídlem: Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem, dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
B) ukládá
zástupci Ústeckého kraje hlasovat na jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo
s.r.o. o schválených změnách společenské smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31.7.2020
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 16.1 - 16.4
Usnesení č. 057/30Z/2020
16.4 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 rozdělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
B) rozhoduje
1. dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 056/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019, a to
tomuto žadateli:
Projekt č. 104
Název projektu: Oprava 2 ks bočních věžiček evangelického kostela ve Varnsdorfu
Žadatel: Město Varnsdorf
Sídlo: náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf 407 47
IČ: 00261718
Dotace: 200 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,98 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 20. 10. 2020
2. dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 056/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019, za
podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace,
těmto žadatelům:
Projekt č. 4
Název projektu: Kaplička - udržovací práce na kapli na návsi Libínky u Polep
Žadatel: Obec Polepy
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Sídlo: Polepy 112, Polepy 411 47
IČ: 00264202
Dotace: 50 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020
Projekt č. 5
Název projektu: Oprava havarijního stavu severní hradby hradu Blansko - dokončení
Žadatel: Obec Ryjice
Sídlo: Ryjice 14, Ryjice 403 31
IČ: 00556882
Dotace: 150 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 66,04 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020
Projekt č. 6
Název projektu: Obnova střešní krytiny na zámku Krásný Les
Žadatel: Jan Kilián, Jana Zajíčková
Bydliště: ********************************
Datum narození: **************************
Dotace: 200 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,83 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 1. 12. 2020
Projekt č. 8
Název projektu: Celkové restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého p. p. č. 606/1, k. ú.
Hrušovany
Žadatel: Obec Polepy
Sídlo: Polepy 112, Polepy 411 47
IČ: 00264202
Dotace: 70 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 100,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 12. 2020
Projekt č. 9
Název projektu: Zhotovení a osazení 16 žaluziových oken do věže kostela sv. Václava ve
Výsluní
Žadatel: Město Výsluní
Sídlo: Výsluní 14, Výsluní 431 83
IČ: 00262251
Dotace: 100 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2021
Projekt č. 18
Název projektu: Oprava střechy a souvisejících konstrukcí barokní sýpky u č. p. 61 ve
vesnické památkové zóně Brocno
Žadatel: Jan Saska
Bydliště: *************************
Datum narození: ************
Dotace: 200 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,68 %
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Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020
Projekt č. 20
Název projektu: Restaurování vitrají v kostele sv. Petra a Pavla v Úštěku
Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Úštěk
Sídlo: Velká náves 1, Křešice 411 48
IČ: 62769847
Dotace: 70 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 81,43 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020
Projekt č. 21
Název projektu: Revitalizace zámku Pětipsy - dostavění kleneb a stropů gotické části a SZ
roh, přístavek
Žadatel: Via Levamente, z. s.
Sídlo: Pětipsy 2, Pětipsy 431 53
IČ: 22763562
Dotace: 200 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020
Projekt č. 25
Název projektu: Obnovení fasády a oken pozdně barokního zámku Vrbičany
Žadatel: Sempra Vrbičany s.r.o.
Sídlo: Vrbičany 1, Vrbičany 411 21
IČ: 25012827
Dotace: 400 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020
Projekt č. 27
Název projektu: Obnova Loveckého zámečku Dvojhradí po devastujícím požáru 1. etapa
Žadatel: Alena Nováková
Sídlo/Bydliště: ****************************
IČ/Datum narození: 43268625/*************
Dotace: 200 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 68,77 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020
Projekt č. 28
Název projektu: Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Čejkovicích II. etapa
Žadatel: Obec Libědice
Sídlo: Libědice 27, Libědice 438 01
IČ: 00673153
Dotace: 100 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 100,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020
Projekt č. 38
Název projektu: Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech- udržovací práce
Žadatel: Římskokatolická farnost Zahořany u Křešic
Sídlo: Velká náves 1, Křešice 411 48
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IČ: 62769855
Dotace: 100 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,66 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020
Projekt č. 44
Název projektu: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
Žadatel: Obec Bělušice
Sídlo: Bělušice 64, Bělušice 434 01
IČ: 00265829
Dotace: 100 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 100,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020
Projekt č. 46
Název projektu: Obnova vitráží kostela sv. Jakuba Staršího ve Vetlé
Žadatel: Římskokatolická farnost Vetlá
Sídlo: Kostelní 175, Štětí 411 08
IČ: 62769294
Dotace: 100 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 89,02 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020
Projekt č. 62
Název projektu: Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - havarijní stav části jižní zdi
Žadatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, Děčín 405 02
IČ: 00261238
Dotace: 315 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 66,67 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020
Projekt č. 68
Název projektu: Záchrana městské věže v Budyni nad Ohří
Žadatel: AUTORECAR s.r.o.
Sídlo: Benešovská 300, Divišov 257 26
IČ: 61680214
Dotace: 150 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,94 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020
Projekt č. 70
Název projektu: Restaurování kamenných soch sv. Jana Křtitele a sv. Zachariáše z mostu v
části obce Rumburk 2
Žadatel: Město Rumburk
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, Rumburk 408 01
IČ: 00261602
Dotace: 200 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 100,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020
Projekt č. 71
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Název projektu: Revitalizace kláštera - obnova ovčína
Žadatel: Cisterciácké opatství Osek
Sídlo: Rooseveltova 1, Osek 417 05
IČ: 49086910
Dotace: 250 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 68,79 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020
Projekt č. 73
Název projektu: Obnova výplní st. otvorů zahradního pavilonu v areálu zámku (ÚSKP
5-2186) p. č. st. 53 v k. ú. Milešov
Žadatel: Obec Velemín
Sídlo: Velemín 96, Velemín 411 31
IČ: 00264601
Dotace: 100 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2021
Projekt č. 79
Název projektu: HAVARIJNÍ STAV - STŘECHA, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 35, ÚŠTĚK
Žadatel: Tomáš Votruba
Bydliště: *********************************
Datum narození: *************
Dotace: 100 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,99%
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020
Projekt č. 105
Název projektu: Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova
Žadatel: Městys Ročov
Sídlo: Ročov 121, Ročov 439 67
IČ: 00265446
Dotace: 700 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 68,85 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020
Projekt č. 109
Název projektu: Restaurování sochy Merkura a Venuše včetně transferu a osazení v Klášterci
nad Ohří
Žadatel: Město Klášterec nad Ohří
Sídlo: náměstí Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří 431 51
IČ: 00261939
Dotace: 135 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 100,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 28. 2. 2021
Projekt č. 116
Název projektu: Oprava částí roubeného domu č. p. 44, Křešice
Žadatel: Aleš Hyšpler
Bydliště: *******************************
Datum narození: *************
Dotace: 150 000,00 Kč
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Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 46,37 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020
Projekt č. 127
Název projektu: Restaurování interiéru hřbitovní kaple sv. Františka Xaverského v Liběšicích
Žadatel: Obec Liběšice
Sídlo: Liběšice 6, Liběšice 411 46
IČ: 00263893
Dotace: 70 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 88,95 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020
Projekt č. 139
Název projektu: Revitalizace parku Petrohrad - severní parková louka - I. etapa ošetření
dřevin
Žadatel: Pavel Šilhánek
Sídlo/Bydliště : ******************************
IČ/Datum narození: 10439528/*************
Dotace: 200 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020
3. dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o neposkytnutí dotace žadatelům, kteří sice splnili kritéria dotačního
Programu, avšak z důvodu vysokého počtu podaných žádostí a výše alokovaných finančních
prostředků Programu pro rok 2020 nebylo možné jejich požadavkům vyhovět:
Projekt č. 7
Název projektu: Statické zajištění objektu - záchrana venkovského domu č. 7, obnova
prkenných překládaných stropů
Žadatel: Radim Wajshajtl
Bydliště: *******************************
Datum narození: *************
Projekt č. 10
Název projektu: Restaurování sochy Panny Marie v Podlesicích
Žadatel: Obec Veliká Ves
Sídlo: Podlesice 53, Veliká Ves 441 01
IČ: 00262188
Projekt č. 11
Název projektu: Obnova krovu a střešní krytiny kostela Zvěstování Panny Marie v Duchcově
Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Duchcov
Sídlo: Mostecká 22, Mariánské Radčice 435 32
IČ: 47767987
Projekt č. 13
Název projektu: Venkovský dům v Brňanech č. p. 5 - havarijní oprava střechy včetně krovu
Žadatel: Stanislava Doubravová, Tomáš Tomášek
Bydliště: *************************
Datum narození: ************************
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Projekt č. 17
Název projektu: Restaurování sochy sv. Šebestiána v Kadani, pozemek p. č. 323, k.ú. Kadaň
Žadatel: Město Kadaň
Sídlo: Mírové náměstí 1, Kadaň 432 01
IČ: 00261912
Projekt č. 19
Název projektu: Terasa se schodištěm Jezdecká kasárna Most 1283
Žadatel: BohemiaS s.r.o.
Sídlo: Dukelská 1525/12, Most 434 01
IČ: 25008781
Projekt č. 22
Název projektu: Okna a dveře v přízemí Café Henke
Žadatel: Jan Kovář
Bydliště: *************************************
Datum narození: **************
Projekt č. 24
Název projektu: Obnova střechy presbyteria a sanktusky kostela sv. Martina ve Rtyni nad
Bílinou
Žadatel: Římskokatolická farnost Bořislav
Sídlo: Na Zámku 95, Bílina 418 01
IČ: 49087541
Projekt č. 26
Název projektu: Obnova kamenické výzdoby kostela Nanebevzetí Panny Marie v
Postoloprtech
Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Postoloprty
Sídlo: Husova 124, Postoloprty 439 42
IČ: 49123921
Projekt č. 29
Název projektu: Oprava fasády budovy Základní školy Antonína Sochora Duchcov - 3. etapa
Žadatel: Město Duchcov
Sídlo: náměstí Republiky 20/5, Duchcov 419 01
IČ: 00266299
Projekt č. 31
Název projektu: Obnova vitráží kostela sv. Martina v Liběšicích u Žatce
Žadatel: Římskokatolická farnost Liběšice u Žatce
Sídlo: Liběšice u Žatce 1, Liběšice 439 63
IČ: 64018024
Projekt č. 33
Název projektu: Obnova a statické zajištění východní fasády a přilehlé části krovu a krytiny
Žadatel: Ing. Alena Belzová, Ing. arch. Zdeněk Chudárek
Bydliště: *********************************
Datum narození: **************************
Projekt č. 35
Název projektu: Restaurování kamenné sochy Panny Marie ve Stadicích
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Žadatel: Obec Řehlovice
Sídlo: Řehlovice 1, Řehlovice 403 13
IČ: 00266981
Projekt č. 36
Název projektu: Stavební úpravy objektu č. p. 5 Doksany
Žadatel: Obec Doksany
Sídlo: Doksany 108, Doksany 411 82
IČ: 00263524
Projekt č. 39
Název projektu: Oprava podstávkového domu č. p. 12
Žadatel: Ing. Tomáš Pecival, MUDr. Tereza Pecivalová
Bydliště: **********************************
Datum narození: **************************
Projekt č. 40
Název projektu: Rekonstrukce a obnova fasády Hotelu U Hada, Žatec
Žadatel: JLF GROUP, a.s.
Sídlo: U Oharky 3093, Žatec 438 01
IČ: 24155624
Projekt č. 45
Název projektu: Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Žadatel: Římskokatolická farnost Lenešice
Sídlo: Husova 124, Postoloprty 439 42
IČ: 49123939
Projekt č. 49
Název projektu: Oprava kůru a jeho přístupového schodiště kostela svatého Mikuláše ve
Všebořicích
Žadatel: Pravoslavná církevní obec v Ústí nad Labem
Sídlo: Resslova 852/28, Ústí nad Labem 400 01
IČ: 73632139
Projekt č. 50
Název projektu: Obnova střechy kostela sv. Václava ve Šluknově - I. etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Šluknov
Sídlo: Farní 154, Šluknov 407 77
IČ: 46718141
Projekt č. 51
Název projektu: Rekonstrukce střechy, krovu, římsy a komínů na historické budově 113
poplužní dvůr v Lipenci
Žadatel: Zdeněk Schrei
Bydliště: ***************************
Datum narození: *************
Projekt č. 54
Název projektu: 2. etapa obnovy krovu, střešní krytiny a roubení – Ptačí domek s barvírnou
Žadatel: Mgr. Helena Koutná
Bydliště: **********************************
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Datum narození: *************
Projekt č. 55
Název projektu: Renovace venkovské usedlosti v obci Příbram pod Bukovou horou
Žadatel: WOMAD, s.r.o.
Sídlo: Máchova 439/27, Praha 2 – Vinohrady 120 00
IČ: 49623303
Projekt č. 59
Název projektu: Oprava střech a vstupních vrat městského domu č. p. 142 v Žatci
Žadatel: Tomáš Prokůpek
Bydliště: ***********************************
Datum narození: ************
Projekt č. 60
Název projektu: Obnova fary Zubrnice - Centrum Vincence Zahradníka
Žadatel: PhDr. Ilona Rožková
Bydliště: ********************************
Datum narození: ************
Projekt č. 63
Název projektu: Restaurování hrobu purkmistra J. Wolframa, Teplice
Žadatel: Statutární město Teplice
Sídlo: náměstí Svobody 2/2, Teplice 415 01
IČ: 00266621
Projekt č. 64
Název projektu: Restaurování sochy Panny Marie Immaculaty
Žadatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, Děčín 405 02
IČ: 00261238
Projekt č. 67
Název projektu: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
Žadatel: Statutární město Teplice
Sídlo: náměstí Svobody 2/2, Teplice 415 01
IČ: 00266621
Projekt č. 72
Název projektu: Oprava bočního schodiště zámku Červený Hrádek
Žadatel: Město Jirkov
Sídlo: náměstí Dr. E. Beneše 1, Jirkov 431 11
IČ: 00261904
Projekt č. 74
Název projektu: Sanace krovu a obnova střešní krytiny severní části presbytáře kostela sv.
Václava v Budyni n. Ohří
Žadatel: Římskokatolická farnost Budyně nad Ohří
Sídlo: Děkanská 8, Budyně n. Ohří 411 18
IČ: 46770194
Projekt č. 75
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Název projektu: Oprava střechy městský dům Oblouková 171
Žadatel: Jan Hora
Bydliště: *********************************
Datum narození: ************
Projekt č. 78
Název projektu: Oprava ohradních zdí hřbitova v Hrobčicích - I. etapa
Žadatel: Obec Hrobčice
Sídlo: Hrobčice 41, Hrobčice 417 57
IČ: 00266345
Projekt č. 80
Název projektu: Záchrana objektu v areálu č. p. 1 v obci Rvenice - oprava krovu, střechy a
statické zajištění.
Žadatel: FARM RVENICE s.r.o.
Sídlo: Kamenická 812/33, Praha 170 00
IČ: 26195828
Projekt č. 81
Název projektu: Oprava havarijního stavu venkovních omítek kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Arnolticích - 2 etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost Arnoltice
Sídlo: Arnoltice 1, Arnoltice 407 14
IČ: 63782600
Projekt č. 83
Název projektu: Obnova střechy lodi kostela sv. Mikuláše v Mikulášovicích - I. etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost Mikulášovice
Sídlo: Lobendavská 112, Dolní Poustevna 407 82
IČ: 63782839
Projekt č. 85
Název projektu: Obnova hřbitovní kaple sv. Kříže v Markvarticích u Děčína
Žadatel: Římskokatolická farnost Markvartice u Děčína
Sídlo: Markvartice 194, Markvartice 407 42
IČ: 64707253
Projekt č. 87
Název projektu: RESTAUROVÁNÍ BAROKNÍCH OMÍTEK A MALEB DOMU Č. 108
ŽATEC
Žadatel: Ing. Jiří Wildung
Bydliště: *****************************
Datum narození: *************
Projekt č. 88
Název projektu: Oprava krovu a výměna střešní krytiny v Žatci, Dvořákova č. p. 40
Žadatel: Marcela Konopásková
Sídlo/Bydliště: ****************************
IČ: 49121367
Projekt č. 90
Název projektu: Obnova fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie na pozemku p. č. 2646 v
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k. ú. Ústí nad Labem
Žadatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem
Sídlo: Bílinská 110/3, Ústí n. Labem 400 01
IČ: 44226349
Projekt č. 91
Název projektu: Statické zajištění kostela sv. Havla v Brlohu u Loun
Žadatel: Omnium, z. s.
Sídlo: Smetanova 135, Broumov 550 01
IČ: 22762370
Projekt č. 92
Název projektu: Obnova hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě
Žadatel: Omnium, z. s.
Sídlo: Smetanova 135, Broumov 550 01
IČ: 22762370
Projekt č. 96
Název projektu: Restaurování hlavního oltáře sv. Anny v kostele sv. Anny ve Verneřicích
Žadatel: Římskokatolická farnost Verneřice
Sídlo: Českolipská 1, Verneřice 407 25
IČ: 64707512
Projekt č. 97
Název projektu: Obnova venkovského stavení v Českých Kopistech
Žadatel: Svobodný statek na soutoku, o.p.s.
Sídlo: České Kopisty 6, Terezín 412 01
IČ: 22795782
Projekt č. 98
Název projektu: Obnova kostela Narození Panny Marie v Kryrech
Žadatel: Římskokatolická farnost Kryry
Sídlo: Na Kopci 108, Podbořany 441 01
IČ: 49124081
Projekt č. 99
Název projektu: Zabezpečovací práce na objektech zemědělského dvora v Postoloprtech
Žadatel: VPDK GROUP s.r.o.
Sídlo: Žitná 610/23, Praha 110 00
IČ: 07585152
Projekt č. 100
Název projektu: Odstranění havárie nosných konstrukcí, oprava krytiny venkovské usedlosti
ve Vilémově č. p. 71
Žadatel: Jakub Cimr, Marie Cimrová, Jiří Cimr, Alena Cimrová
Bydliště: ****************************
Datum narození: **************************************************
Projekt č. 102
Název projektu: Záchrana kulturní památky "Vladimírov“
Žadatel: Josef Kujal, MUDr. Hana Kujalová
Bydliště: ********************************************
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Datum narození: **************************
Projekt č. 103
Název projektu: Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa II (hvozd)
Žadatel: Město Šluknov
Sídlo: náměstí Míru 1, Šluknov 407 77
IČ: 00261688
Projekt č. 106
Název projektu: II. etapa opravy fasády domu č. p. 45, Terezín
Žadatel: Město Terezín
Sídlo: náměstí ČSA 179, Terezín 411 55
IČ: 00264474
Projekt č. 107
Název projektu: Obnova hlavního schodiště z přízemí do druhého patra v centrální části
zámku Skalka ve Vlastislavi
Žadatel: Obec Vlastislav
Sídlo: Vlastislav 8, Vlastislav 411 14
IČ: 00481661
Projekt č. 108
Název projektu: Odstranění následků havárie střechy Žižkových kasáren
Žadatel: Město Terezín
Sídlo: náměstí ČSA 179, Terezín 411 55
IČ: 00264474
Projekt č. 111
Název projektu: Kulturní dům Stropník č. p. 31 - oprava střechy
Žadatel: Město Osek
Sídlo: Zahradní 246, Osek 417 05
IČ: 00266558
Projekt č. 112
Název projektu: III. etapa obnovy oken farní budovy v Klášterci nad Ohří
Žadatel: Římskokatolická farnost Klášterec nad Ohří
Sídlo: Kostelní 97, Klášterec nad Ohří 431 51
IČ: 61345474
Projekt č. 113
Název projektu: Obnova kaple Panny Marie Stradov u Chabařovic - střecha, krovy
Žadatel: Město Chlumec
Sídlo: Muchova 267, Chlumec 403 39
IČ: 00391387
Projekt č. 114
Název projektu: Obnova fasády kostela sv. Petra a Pavla ve Volyni - II. etapa (severní a
východní část)
Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Chomutov
Sídlo: náměstí 1. Máje 2, Chomutov 430 01
IČ: 47792477
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Projekt č. 115
Název projektu: Restaurování interiérových omítek a nástěnných maleb kostela sv. Petra a
Pavla - III. etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Chomutov
Sídlo: náměstí 1. Máje 2, Chomutov 430 01
IČ: 47792477
Projekt č. 117
Název projektu: Kiosek
Žadatel: Alexandr Gižynski
Bydliště: ****************************
Datum narození: *************
Projekt č. 118
Název projektu: Oprava: Celková rekonstrukce - výměna výplní otvorů domu č. p. 57 a č. p.
231
Žadatel: Mgr. Diana Tobiášová, Mgr. Martin Tobiáš
Bydliště: ****************************
Datum narození: **************************
Projekt č. 119
Název projektu: Repase oken a dveří kaple sv. Notburgy v Podbořanském Rohozci
Žadatel: Obec Podbořanský Rohozec
Sídlo: Podbořanský Rohozec 6, Podbořanský Rohozec 441 01
IČ: 00556408
Projekt č. 120
Název projektu: Oprava krovu a statické zajištění venkovské usedlosti Židovice u Hnojnic III. etapa
Žadatel: Jiří Haas
Bydliště: **********************************
Datum narození: *************
Projekt č. 124
Název projektu: Zámek v Pnětlukách – výroba a osazení oken, 3. etapa
Žadatel: Mgr. Petr Červinský
Bydliště: **********************************
Datum narození: *************
Projekt č. 125
Název projektu: Litoměřice, dům č. p. 15 "Kalich" - obnova dožilých částí krovu včetně
statického zajištění - I. etapa
Žadatel: Město Litoměřice
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 412 01
IČ: 00263958
Projekt č. 129
Název projektu: Obnova kaple Panny Marie v Rochově u Tetčiněvsi
Žadatel: Město Úštěk
Sídlo: Mírové náměstí 83, Úštěk 411 45
IČ: 00264571
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Projekt č. 130
Název projektu: Rekonstrukce dvorní stavby
Žadatel: František Bumbálek, Mgr. Libuše Bumbálková
Bydliště: *********************************
Datum narození: **************************
Projekt č. 131
Název projektu: Restaurování Božích muk (dříve zvaných také kašna se sloupem) v obci
Lhota u Úštěku
Žadatel: Město Úštěk
Sídlo: Mírové náměstí 83, Úštěk 411 45
IČ: 00264571
Projekt č. 134
Název projektu: Rekonstrukce komína, fasády a repase dveří a oken
Žadatel: Tomáš Husák
Sídlo: České Kopisty 40, Terezín 412 01
IČ: 63773023
Projekt č. 135
Název projektu: Rekonstrukce památkové fary v Českém Jiřetíně (krušnohorská lidová
architektura) - špaletová okna a dveře
Žadatel: Tomáš Dvořák
Bydliště: *********************************
Datum narození: ************
Projekt č. 137
Název projektu: Oprava ohradních zdí zámku Encovany
Žadatel: BYBLOS spol. s r.o.
Sídlo: Malešická 2749/18, Praha 130 00
IČ: 49618717
Projekt č. 138
Název projektu: Dokončení opravy západní opěrné zdi a oprava vstupního schodiště ke
kostelu v Konojedech
Žadatel: Vladimír Přibyl
Sídlo/Bydliště : ****************************************
IČ/Datum narození: 10173889/************
4. dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o neposkytnutí dotace a neuzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace s žadateli o dotaci, kteří nesplnili podmínky Programu pro rok 2020:
Projekt č. 84
Název projektu: Obnova střechy kostela Navštívení Panny Marie v Lobendavě - I. etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost Lobendava
Sídlo: Lobendavská 112, Dolní Poustevna 407 82
IČ: 63782847
Projekt č. 122
Název projektu: Stavební úpravy objektu č. p. 195, ul. Husitská, Krupka
Žadatel: Společenstvo zvonu, z. s.
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Sídlo: Husitská 195/16, Krupka 417 41
IČ: 01634941
Projekt č. 126
Název projektu: Rekonstrukce věží kostela sv. Václava Strupčice
Žadatel: Obec Strupčice
Sídlo: Strupčice 51, Strupčice 431 14
IČ: 00262145
Projekt – bez čísla
Název projektu: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
Žadatel: Město Mikulášovice
Sídlo: Mikulášovice 1007, Mikulášovice 407 79
IČ: 00261581
Projekt – bez čísla
Název projektu: Rekonstrukce střechy a střešního krovu fara Kovářská
Žadatel: Drahomír Podveský
Bydliště: ***************************************
Datum narození: *************
C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zajistit veškeré potřebné úkony dle části B)
tohoto
usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 16.1 - 16.4
Usnesení č. 058/30Z/2020
17.1 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o žádosti obce Nová Ves o změnu termínu ukončení realizace projektu dle
předloženého materiálu;
2. informaci o žádosti městyse Peruc o změnu závazného finančního ukazatele, změnu
rozpočtu projektu a změnu (z původní žádosti o dotaci akceptovaného) termínu ukončení
realizace projektu dle předloženého materiálu;
B) rozhoduje
v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1169/SoPD/ZPZ, uzavřené
s obcí Nová Ves, IČ: 00556351, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení;

C) mění
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
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předpisů, rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace Městysu
Peruc z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Rekonstrukce
malých vodních nádrží v obci Peruc - Peruc I“ přijaté usnesením č. 028/26Z/2020 ze dne 27.
1. 2020 tak, že výše dotace činí 915 030,00 Kč, podíl požadované dotace k celkovým
uznatelným nákladům projektu činí 20,00 % a položkový rozpočet projektu, který je přílohou
smlouvy se nahrazuje položkovým rozpočtem projektu dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1170/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 5 tohoto
usnesení, a rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
20/SML1170/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 5 tohoto usnesení. Jitce Sachetové, člence Rady
Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, životního prostředí a
venkova
D) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí a venkova
1. sdělit obci Nová Ves a městysu Peruc rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k
podaným žádostem;
Termín: 17. 7. 2020
2. zajistit administraci dodatku v návaznosti na bod B)
Termín: 31. 7. 2020
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.1 - 17.3
Usnesení č. 059/30Z/2020
17.2 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – oprava výše poskytnutých
dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
tiskovou opravu usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 028/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020
takto:
původní přílohu č. 1 (Přehled žádostí o dotaci z Fondu vodního hospodářství ÚK v roce 2019
navržených k podpoře)podkladového materiálu k usnesení č. 028/26Z/2020 ze dne 27. 1.
2020, nahrazuje přílohou č. 2 (Opravený tabelární seznam úspěšných žadatelů v Programu na
podporu vodního hospodářství v ÚK) tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.1 - 17.3
Usnesení č. 060/30Z/2020
17.3 Aktualizace č. 51 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – obec
Vrbičany
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) schvaluje
Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 51, zpracovanou ve
smyslu §4 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů,
která spočívá v doplnění popisu stávajícího stavu o nejnovější údaje a ve změně koncepce
likvidace odpadních vod v obci Vrbičany. Změna návrhového stavu spočívá v záměru
realizace modernizace a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod v obci Vrbičany z
kapacity 300EO na kapacitu 500EO dle přílohy č.1 tohoto usnesení;
B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí a venkova zajistit úkony ve věci předání informace o
výsledku projednání žádosti o aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého
kraje obci Vrbičany.
Termín 17.7.2020
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.1 - 17.3
1
Usnesení č. 061/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje
*****************************************************************, a to:
- pozemek: st.p.č. 984 o výměře 6 m2, druh pozemku: zastavěná plocha (oddělen z pozemku
p.č. 2875/1 o výměře 8489 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.
1136-163/2020 ze dne 10. 12. 2019)
- pozemek: p.č. 2875/23 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha (oddělen z pozemku
p.č. 2875/1 o výměře 8489 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.
1136-163/2020 ze dne 10. 12. 2019)
obec Petrovice, k. ú. Petrovice u Chabařovic, zapsaných na LV č. 202 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj, za kupní cenu
5.760,- Kč (dle ZP č. 649/19/2020 ze dne 16. 3. 2020 plus ostatní náklady ve výši 1.800,- Kč viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové
organizace Správa a silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13,
PSČ: 417 03 Dubí, IČ: 00080837.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
2
Usnesení č. 062/30Z/2020
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
************************************************************** a to:
- pozemek: p.č. 4131/6 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p. č.4131/2 o výměře 14248 m2 geometrickým plánem č.
1066-83/2019 ze dne 9. 8. 2019) ,
obec Lenešice, k. ú. Lenešice, zapsané na LV č. 549 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny Ústecký kraj za kupní cenu 8.957,- Kč (dle ZP č. 10204 ze dne
12. 2. 2020 + ostatní náklady) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská
260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
3
Usnesení č. 063/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
***************************************************************************
******** a to:
- pozemek: p.č. 4131/7 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p. č.4131/2 o výměře 14248 m2 geometrickým plánem č.
1066-83/2019 ze dne 9. 8. 2019) ,
obec Lenešice, k. ú. Lenešice, zapsané na LV č. 549 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny Ústecký kraj za kupní cenu 1.640,- Kč (dle ZP č. 10204 ze dne
12. 2. 2020) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417
03 Dubí, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
4
Usnesení č. 064/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
******************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 3738/379 o výměře 2 m2, druh pozemku: zastavěná plocha (pozemek oddělen
z p.č. 3738/196 o výměře 1378 m2 geometrickým plánem č. 4844-126/2018 ze dne
30.5.2018),
obec Louny, k. ú. Louny, zapsané na LV č. 4271 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu 3.811,50 Kč (dle ZP č.
5355-032/20 ze dne 4. 2. 2020 + ostatní náklady) a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola generála
Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, se sídlem Osvoboditelů 380, 440 01 Louny,
IČO: 14451042.
3. o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 2. kupujícím
******************** bez právního důvodu za období tří let zpětně od data účinnosti
smlouvy ve výši 495,- Kč.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
5
Usnesení č. 065/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví
*******************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 1366/7 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní dopravní plocha (oddělen z p.č. 1366/1 o výměře 8658 m2 dle geometrického plánu č.
584-168/2018 ze dne 20. 6. 2018)
obec Žalhostice, k.ú. Žalhostice, zapsané na LV č. 525 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, za kupní cenu 11.030,- Kč + DPH
(dle ZP č. 4084 ze dne 6. 4. 2020 plus ostatní náklady ve výši 1.030,- Kč - viz důvodová
zpráva) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ
417 03, IČ: 00080837. Prodej bude realizován za podmínky současného sjednání výhrady
zpětné koupě ve prospěch prodávajícího za sjednanou kupní cenu, a to ve lhůtě patnácti let od
provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Výhrada zpětné koupě bude
zapsána v katastru nemovitostí jako právo věcné.
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Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
6
Usnesení č. 066/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
***************************************************************************
***********, a to:
- pozemek: p.č. 271/13 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Píšťany, k.ú. Píšťany, zapsané na LV č. 140 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, za kupní cenu 1.526,- Kč + DPH (dle ZP
č. 2866-110-19 ze dne 18. 11. 2019 plus ostatní náklady ve výši 234,- Kč viz důvodová
zpráva) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ
417 03, IČ: 00080837
3. rozhodnout o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 2. kupujícími
********************************************* bez právního důvodu za období tří let
zpětně od data účinnosti smlouvy ve výši 387,60 Kč.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
7
Usnesení č. 067/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
***************************************************************************
*********************, a to:
- pozemek: p.č. 271/17 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Píšťany, k.ú. Píšťany, zapsané na LV č. 140 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, za kupní cenu 1.602,- Kč (dle ZP č.
2866-110-19 ze dne 18. 11. 2019 plus ostatní náklady ve výši 234,- Kč viz důvodová zpráva)
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a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ 417 03,
IČ: 00080837
3. rozhodnout o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 2. kupujícími
***************************************************** bez právního důvodu za
období tří let zpětně od data účinnosti smlouvy ve výši 410,40 Kč.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
8
Usnesení č. 068/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
***************************************************************************
**************************, a to:
- pozemek: p.č. 271/12 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Píšťany, k.ú. Píšťany, zapsané na LV č. 140 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, za kupní cenu 1.450,- Kč (dle ZP č.
2866-110-19 ze dne 18. 11. 2019 plus ostatní náklady ve výši 234,- Kč viz důvodová zpráva)
a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ 417 03,
IČ: 00080837
3. rozhodnout o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 2. kupujícími
***************************************************** bez právního důvodu za
období tří let zpětně od data účinnosti smlouvy ve výši 364,80 Kč.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
9
Usnesení č. 069/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
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**********************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 271/15 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Píšťany, k.ú. Píšťany, zapsané na LV č. 140 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, za kupní cenu 2.058,- Kč (dle ZP č.
2866-110-19 ze dne 18. 11. 2019 plus ostatní náklady ve výši 234,- Kč viz důvodová zpráva)
a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ 417 03,
IČ: 00080837
3. rozhodnout o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 2. kupující
****************** bez právního důvodu za období tří let zpětně od data účinnosti
smlouvy ve výši 547,20 Kč.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
10
Usnesení č. 070/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
***************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 271/14 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
obec Píšťany, k.ú. Píšťany, zapsané na LV č. 140 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, za kupní cenu 918,- Kč (dle ZP č.
2866-110-19 ze dne 18. 11. 2019 plus ostatní náklady ve výši 234,- Kč viz důvodová zpráva)
a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ 417 03,
IČ: 00080837
3. rozhodnout o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 2. kupujícím
******************* bez právního důvodu za období tří let zpětně od data účinnosti
smlouvy ve výši 205,20 Kč.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
11
Usnesení č. 071/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
57

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
***************************************************************************
********************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 271/16 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Píšťany, k.ú. Píšťany, zapsané na LV č. 140 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, za kupní cenu 1.678,- Kč (dle ZP č.
2866-110-19 ze dne 18. 11. 2019 plus ostatní náklady ve výši 234,- Kč viz důvodová zpráva)
a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ 417 03,
IČ: 00080837
3. rozhodnout o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 2. kupujícími
**************************************** bez právního důvodu za období tří let
zpětně od data účinnosti smlouvy ve výši 433,20 Kč.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
12
Usnesení č. 072/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Velký Šenov, se sídlem: Mírové nám. 342, 40778 Velký Šenov, IČO: 00261734, a to:
- pozemek: p. č. 2793/43 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2793/44 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 2793/1 o výměře 23787 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 840-201/2018)
- pozemek: p. č. 2794/2 o výměře 84 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2794/3 o výměře 392 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 2794 o výměře 19199 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 839-200/2018)
- pozemek: p. č. 2860/2 o výměře 249 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2860/3 o výměře 572 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2860/4 o výměře 166 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 2860 o výměře 3776 m2 dle geometrického plánu pro
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rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 839-200/2018)
obec Velký Šenov, k. ú. Velký Šenov, zapsaných na LV č. 702 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj
- pozemek: p. č. 989/2 o výměře 154 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 989/3 o výměře 152 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 989/4 o výměře 168 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 989/5 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p. č. 989/6 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 989 o výměře 26014 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 409-199/2018)
obec Velký Šenov, k. ú. Staré Hraběcí, zapsaných na LV č. 641 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj
a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703,
IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
13
Usnesení č. 073/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
Statutárnímu městu Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad
Labem, IČO: 00081531, a to:
- pozemek: p. č. 70/6 o výměře 1289 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 70/1 o výměře 11136 m2 geometrickým plánem
č. 336-35/2020 ze dne 18. 3 2020)
obec Ústí nad Labem, k.ú. Hostovice u Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 145 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a vyjmutí
uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417
03
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
14
59

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 074/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Řehlovice, se sídlem: Řehlovice 1, 403 13 Řehlovice, IČO: 00266981, a to:
- pozemek: p. č. 579/2 o výměře 395 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (oddělen z pozemku p.č. 579 o výměře 7229 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 409-7137/2019 ze dne 18. 11. 2019)
obec Řehlovice, k.ú. Dubice nad Labem, zapsané na LV č. 166 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
15
Usnesení č. 075/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Meziboří, se sídlem nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří, IČ: 00266086, a to:
- pozemek: p.č. 478/3 o výměře 745 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace
(oddělen z pozemku p.č. 478/3 o výměře 4440 m2 geometrickým plánem č. 812-83/2018 ze
dne 29. 11. 2018)
- pozemek: díl „a“ o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace
(oddělen z pozemku p.č. 225/81 o výměře 13716 m2 a sloučen k pozemku p.č. 126/4 o
výměře 1737 m2 geometrickým plánem č. 812-83/2018 ze dne 29. 11. 2018)
obec Meziboří, k. ú. Meziboří u Litvínova zapsaných na LV č. 1933 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých
věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
16
Usnesení č. 076/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

- dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
Statutárnímu městu Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, PSČ: 430 28 Chomutov, IČO:
00261881, a to:
- pozemek: p.č. 74/24 o výměře 369 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Chomutov, k. ú. Chomutov II, zapsané na LV č. 6355 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
17
Usnesení č. 077/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
- dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Nezabylice, se sídlem Nezabylice 64, PSČ: 430 01 Nezabylice, IČO: 00673170, a to:
- pozemek: p.č. 1071/7 o výměře 703 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p. č. 1071/3 geometrickým plánem č. 256-108/2010 ze dne 21. 11.
2010),
obec Nezabylice, k. ú. Nezabylice, zapsané na LV č. 132 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
18
Usnesení č. 078/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodování o převodu movitých věcí specifikovaných v bodu B) 3. tohoto usnesení.
B) rozhoduje
za podmínky, že ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, jako Správce programu
uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, identifikační číslo 222D232000046, (dále jako
„Rozhodnutí“), bude vydán souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle přílohy č. 1.3 tohoto
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usnesení a nebude vydáno vyjádření doporučující provedení změn či doplnění textu uvedené
smlouvy, nebo obsahující sdělení, že smlouva není v souladu s Rozhodnutím,
o poskytnutí daru (převodu) z vlastnictví Ústeckého kraje ČR - Hasičskému záchrannému
sboru Ústeckého kraje, se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 70886300,
a to
1. nemovitých věcí dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů:
- pozemek: p.č. 801/137 o výměře 3383 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.č. 801/138 o výměře 1843 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.č. 801/139 o výměře 86 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: st.p.č. 82/1 o výměře 75 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: společný dvůr
- pozemek: st.p.č. 82/2 o výměře 199 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
na pozemku stojí stavba: Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle, č.p. 1063, obč. vyb., LV 115
- pozemek: st.p.č. 82/3 o výměře 45 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: společný dvůr
- pozemek: st.p.č. 82/4 o výměře 157 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
na pozemku stojí stavba: Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle, č.p. 1063, obč. vyb., LV 115
- pozemek: st.p.č. 150 o výměře 962 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
na pozemku stojí stavba: Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle, č.p. 1063, obč. vyb., LV 115
obec Bitozeves, k. ú. Nehasice, zapsané na LV č. 137 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj,
- budova: č.p. 1063, obč. vyb., v části obce Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle
budova stojí na pozemcích st.p.č. 82/2, LV 137, st.p.č. 82/4, LV 137 a st.p.č. 150, LV 137,
budova není součástí pozemků
obec Bitozeves, k. ú. Nehasice, zapsaná na LV č. 115 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj,
2. drobných staveb, součástí a příslušenství předmětných pozemků a předmětné budovy, které
nepodléhají evidenci v katastru nemovitostí, a jsou podrobněji popsány v projektové
dokumentaci:
- Komunikace a zpevněné plochy v areálu včetně 2 ks výstražné signalizace pro výjezd
jednotek HZS (SO 101);
- Přípojka vodovodu s pitnou vodou a přípojka vodovodu s užitkovou vodou a areálový
rozvod pitné vody a areálový rozvod užitkové vody (SO 301);
- Přípojka splaškové kanalizace a areálový rozvod splaškové vody (SO 302);
- Přípojka dešťové kanalizace, retenční nádrž a odlučovač lehkých kapalin a areálový rozvod
dešťové vody (SO 303);
- Technologie ČOV (uvnitř předmětné budovy) a podzemní sedimentační nádrž (SO 304);
- Přípojka NN včetně rozvodů (SO 401);
- Přípojka slaboproudu včetně rozvodů (SO 402);
- Veřejné osvětlení (SO 403);
- Přípojka plynu STL včetně rozvodů (SO 501);
- Tartanová dráha s pískovištěm na pozemku parc.č. 801/138 (SO 701);
- Drobné objekty (SO 702);
- Sadové a venkovní úpravy včetně zatravněného hřiště s oplocením (SO 801);
- Oplocení areálu včetně pojezdové brány;
Výše uvedené věci jsou označeny číslem stavebního objektu dle projektové dokumentace
vyhotovené pro potřeby realizace stanice HZS společností Valbek, spol. s r. o., IČO:
48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec.
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Na výše uvedených pozemcích a dále také na částech pozemků p.č. 801/1, 801/59, 801/60,
801/77, 881/2 a 881/3, vše k.ú. Nehasice byla realizována stavba „SPZ Triangle - výstavba
nové požární stanice“. Pro stavbu vydal Kolaudační rozhodnutí Městský úřad v Žatci,
Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí dne 30. 01. 2019, č. j.: MUZA 3390/2019,
který nabyl právní moci dne 30. 01. 2019.
3. movitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje dle přílohy č. 1.4 tohoto usnesení.
C) souhlasí
se zněním darovací smlouvy dle přílohy č. 1.3 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
19
Usnesení č. 079/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Bohušovice nad Ohří, se sídlem Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří, IČ:
00263362, a to:
- pozemek: p.č. 613/2 o výměře 17364 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice nad Ohří, zapsané na LV č. 658 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
20
Usnesení č. 080/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Bohušovice nad Ohří, se sídlem Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří, IČ:
00263362, a to:
- pozemek: p.č. 592/13 o výměře 717 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 592/14 o výměře 567 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
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zeleň
- pozemek: p.č. 592/15 o výměře 190 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
(odděleny z p.č. 592/1 o výměře 17650 m2 dle geometrického plánu č. 339-645/2019 ze dne
19. 11. 2019)
obec Bohušovice nad Ohří, k.ú. Hrdly, zapsaných na LV č. 539 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
21
Usnesení č. 081/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Martiněves, se sídlem Pohořice č.p. 24, 411 19 Mšené-lázně, IČ: 00264024, a to:
- pozemek: p.č. 1569/11 o výměře 134 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.č. 1569/12 o výměře 202 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
(odděleny z p.č. 1569/10 o výměře 4478 m2 dle geometrického plánu č. 199-87/2019 ze dne
10. 11. 2019)
obec Martiněves, k.ú. Charvatce u Martiněvsi, zapsaných na LV č. 522 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
22
Usnesení č. 082/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Velké
Žernoseky, se sídlem: č. p. 63, 412 01 Velké Žernoseky, IČO: 00264610, a to:
- pozemek: p.č. 110/11 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
64

- pozemek: p.č. 1282/1 o výměře 4201 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1310/6 o výměře 102 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Velké Žernoseky, k. ú. Velké Žernoseky, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec Velké Žernoseky a předání
uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem: Tolstého 1232/37, 400 03, Ústí nad Labem 3 - Střekov,
IČO: 00829048.
B) si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí o zřízení služebnosti cesty a stezky dle bodu C) tohoto usnesení.
C) rozhoduje
o zřízení služebnosti cesty a stezky k nemovitým věcem (předmětu daru), a to:
- pozemek: p.č. 110/11 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 1282/1 o výměře 4201 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1310/6 o výměře 102 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Velké Žernoseky, k. ú. Velké Žernoseky, zapsaným na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO:
70892156
Oprávnění pro:
- pozemek: p.č. 110/5 o výměře 311 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p.č. 1237/2 o výměře 213 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p.č. 1310/5 o výměře 1399 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsaným na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.
Služebnost stezky a cesty se zřizuje jako služebnost pozemková (in rem) v rozsahu 1923 m2,
a to bezúplatně.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
23
Usnesení č. 083/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
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rozhodování o převodu komunikace spcifikované v bodu B) tohoto usnesení.
B) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ředitelství
silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha, IČO: 65993390, a to:
- pozemek: p. č. 3710/61 o výměře 1439 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3710/31 o výměře 3650 m2 dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemku č. 4276-137/2019 a je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí)
- pozemek: p. č. 3725/80 o výměře 3269 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3725/16 o výměře 5035 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 4121-85/2018 a je zatížen věcným břemenem
dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p. č. 3671/25 o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Děčín, k. ú. Podmokly, zapsaných na LV č. 585 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín, pro Ředitelství silnic a dálnic ČR
- těleso komunikace č. I/13 včetně příslušenství a součástí v úseku od původní větve
příslušející k silnici č. I/13 v délce 0,348 km mezi UB 0223A03010 a UB 0223A03009 včetně
okružní křižovatky (UB 0223A030 – úseky mezi dílčími UB 10-11, 11-04, 04-10 v délce
0,034, 0,049 a 0,034 km) v k. ú. Podmokly; na základě rozhodnutí Krajského úřadu
Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, č. j. KUUK/042753/2020, právní
moci nabylo dne 25. 3. 2020, byla tato komunikace zařazena do silniční sítě a je dále vedena
jako: část větve příslušející k silnici č. III/25852
a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703,
IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
24
Usnesení č. 084/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad,
IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.č. 1030/1 o výměře 116 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
- pozemek: p.č. 1051/6 o výměře 859 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 1051/7 o výměře 286 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 1625 o výměře 35 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
obec Staré Křečany, k.ú. Brtníky, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedených nemovitých věcí k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
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organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
25
Usnesení č. 085/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o přijetí daru (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od České
republiky, právo hospodařit s majetkem státu vykonává Povodí Ohře, státní podnik, IČ:
70889988, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03, a to:
- pozemek: p.č. 1069/14 o výměře 118 m2 (oddělen z p.č. 1069/1 o výměře 22610 m2
geometrickým plánem č. 457-072/2018 a tento pozemek je zatížen věcnými břemeny dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí a předkupním právem dle § 101 zákona č. 183/2006
Sb. ve prospěch obce Horní Habartice),
obec Horní Habartice, k.ú. Horní Habartice, zapsaný na LV č. 141 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, právo hospodařit s
majetkem státu vykonává Povodí Ohře, s.p. a předání uvedené nemovité věci k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ:
00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
26
Usnesení č. 086/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 192/1 o výměře 3535 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Dubí, k.ú. Dubí u Teplic, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené
nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
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B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 32/20/4120
a doložky dle přílohy č. 2.4 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 192/1 o výměře 3535 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Dubí, k.ú. Dubí u Teplic, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
27
Usnesení č. 087/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 400/1 o výměře 2630 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 400/2 o výměře 6701 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bečov, k.ú. Zaječice u Bečova, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417
03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
23/2020 a doložky dle přílohy č. 2.6 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitých věcí z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 400/1 o výměře 2630 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 400/2 o výměře 6701 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bečov, k.ú. Zaječice u Bečova, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
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majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
28
Usnesení č. 088/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1337/6 o výměře 404 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Libouchec, k.ú. Knínice u Libouchce, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a
předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417
03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
5/U/Fi/2020 a doložky dle přílohy č. 2.8 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1337/6 o výměře 404 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Libouchec, k.ú. Knínice u Libouchce, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
29
Usnesení č. 089/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, právo hospodařit s majetkem státu vykonává Státní statek Jeneč, státní
podnik v likvidaci, IČ: 00016918, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, Praha 6, PSČ 163 00,
a to:
- pozemek: p.č. 509/16 o výměře 668 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Světec, k.ú. Světec, zapsaný na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, právo hospodařit s majetkem státu
vykonává Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci a předání uvedené nemovité věci k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
30
Usnesení č. 090/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. 99/20/2008 (č.
2135/2008) uzavřené mezi statutárním městem Most jako dárcem a Ústeckým krajem jako
obdarovaným dne 24. 11. 2008 dle Přílohy č. 9.6 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
31
Usnesení č. 091/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o směně nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 2746/41 o výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2746/42 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2748/49 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2748/50 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
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- pozemek: p. č. 2748/51 o výměře 116 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2748/53 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2748/54 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2748/55 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2748/62 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2751/36 o výměře 125 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2751/37 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2751/38 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2751/39 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2870/14 o výměře 519 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2870/15 o výměře 361 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 3064/54 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837
za
nemovité věci ve vlastnictví města Krásná Lípa, se sídlem: Masarykova 246/6, 40746 Krásná
Lípa, IČO: 0026145, a to:
- pozemek: p. č. 2748/59 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 3192/3 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 1081 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro město Krásná Lípa a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
32
Usnesení č. 092/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o budoucím nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Krupky, se sídlem Mariánské náměstí 32, PSČ 417 42 Krupka - Bohosudov, IČO: 00266418,
a to:
-pozemek: p. č. 1874/11 o výměře 129 m2, druh pozemku: ostatní plocha (oddělen z pozemku
p. č. 1874/1 geometrickým plánem č. 1435-7020/2019 ze dne 29.1.2019)
obec Krupka, k.ú. Krupka, zapsán na LV č. 10001 u katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem na cenu
obvyklou.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
33
Usnesení č. 093/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
***************************************************************************
*****************, a to:
- pozemek: p.č. 1996/2 o výměře 66 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1996 o výměře 196 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 907-10573/2019 ze dne 6.11.2019
obec Úštěk, k. ú. Úštěk, zapsané na LV č. 420 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ***************************************, za
kupní cenu 6.600,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité
věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
34
Usnesení č. 094/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
****************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 597/4 o výměře 322 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 597/3 o výměře 7852 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 324-10573/2019 ze dne 14.11.2019)
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obec Lovečkovice, k. ú. Lovečkovice, zapsané na LV č. 159 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro *****************, za kupní cenu
32.200,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
35
Usnesení č. 095/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
***************************************************************************
*********, a to:
- pozemek: p.č. 408/29 o výměře 139 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 408/1 o výměře 7852 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 123-10573/2019 ze dne 10.10.2019)
- pozemek: p.č. 408/26 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 408/17 o výměře 374 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 123-10573/2019 ze dne 10.10.2019)
- pozemek: p.č. 408/28 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 408/19 o výměře 552 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 123-10573/2019 ze dne 10.10.2019)
- pozemek: p.č. 408/23 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 408/23 o výměře 3966 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 123-10573/2019 ze dne 10.10.2019)
obec Úštěk, k. ú. Dolní Vysoké I, zapsaných na LV č. 1025 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj,
Katastrální
pracoviště
Litoměřice,
pro
********************************************, za kupní cenu 18.100,00 Kč (100,00
Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
36
Usnesení č. 096/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od městyse Levín,
se sídlem: Levín 58, 41145 Úštěk, IČO: 00263877, a to:
- pozemek: p.č. 578/2 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 578 o výměře 43 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 51-10573/2019 ze dne 11.10.2019)
- pozemek: p.č. 579/5 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 579/2 o výměře 131 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 51-10573/2019 ze dne 11.10.2019 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního
výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 582/3 o výměře 318 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 582/1 o výměře 615 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 51-10573/2019 ze dne 11.10.2019)
- pozemek: p.č. 584/2 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 584 o výměře 113 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 51-10573/2019 ze dne 11.10.2019)
- pozemek: p.č. 763/2 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 763 o výměře 321 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 51-10573/2019 ze dne 11.10.2019 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního
výpisu z katastru nemovitostí)
obec Levín, k. ú. Dolní Vysoké II, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro městys Levín, za kupní cenu 36.800,00 Kč (100,00
Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
37
Usnesení č. 097/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
*****************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 21/3 o výměře 88 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 21/4 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 21/2 o výměře 11938 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 53-10573/2019 ze dne 11.10.2019)
- pozemek: p.č. 542 o výměře 68 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
obec Levín, k. ú. Dolní Vysoké II, zapsaných na LV č. 212 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ************************************* za
kupní cenu 17.300,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
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Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
38
Usnesení č. 098/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od města Roudnice
nad Labem, se sídlem: Karlovo náměstí 21, 41301 Roudnice nad Labem, IČO: 00264334, a
to:
- pozemek: p.č. 3275/23 (podíl ½) 1310 m2, druh pozemku: orná půda
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 1521 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro město Roudnice (podíl ½) a
Ústecký kraj (podíl ½), za kupní cenu 138.750,00 Kč (212,00 Kč/m2 dle ZP č. 4082 ze dne
24. 3. 2020 plus ostatní náklady ve výši 2.900,00 Kč - viz důvodová zpráva).
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
39
Usnesení č. 099/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
****************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 1403/3 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsané na LV č. 279 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ***************** za kupní cenu
3.800,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
40
Usnesení č. 100/30Z/2020
75

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
***************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 1660/5 o výměře 892 m2
- pozemek: p.č. 1660/6 o výměře 211 m2
(oba odděleny z pozemku p.č. 1660/3 o výměře 2604 m2, geometrickým plánem č.
611-30/2020 ze dne 26. 3. 2020, pozemek p.č. 1660/3 je zatížen věcným břemenem dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
- pozemek: p.č. 1700/8 o výměře 1110 m2
- pozemek: p.č. 1700/9 o výměře 53 m2
(oba odděleny z pozemku p.č. 1700/4 o výměře 2211 m2, geometrickým plánem č.
611-30/2020 ze dne 26. 3. 2020, pozemek p.č. 1700/4 je zatížen věcným břemenem dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Hora Svaté Kateřiny, k.ú. Hora Svaté Kateřiny, zapsaných na LV č. 373 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Most, za kupní cenu 135.960,--Kč
(60,--Kč/m2, viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
41
Usnesení č. 101/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
- dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Postoloprty, se sídlem Mírové náměstí 318, Postoloprty, PSČ: 439 42, IČO: 00265403, a to:
- pozemek: p. č. 1556/1 o výměře 4092 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p. č. 1557/1 o výměře 8143 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p. č. 1557/2 o výměře 784 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p. č. 1557/3 o výměře 1172 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p. č. 1557/4 o výměře 143 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p. č. 1557/5 o výměře 358 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p. č. 1557/6 o výměře 1308 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p. č. 1557/7 o výměře 874 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p. č. 1557/8 o výměře 39 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p. č. 1557/9 o výměře 1099 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p. č. 1557/16 o výměře 1948 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p. č. 1557/17 o výměře 723 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p. č. 1557/19 o výměře 116 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: st. p. č. 154 o výměře 60 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
obec Postoloprty, k. ú. Březno u Postoloprt, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
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pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, pro město Postoloprty za celkovou kupní cenu
872.968, Kč (cena sjednána dohodou) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření
příspěvkové organizaci Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Pivovarská 28, 440 01 Louny, IČO: 00360716.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
42
Usnesení č. 102/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ruší
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 073/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
43
Usnesení č. 103/30Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
- o prodloužení termínu, čl. VII. odst. 1. Kupní smlouvy č. 18/SML1572/KSN/MAJ ze dne
23.3.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 9. 2019, zprovoznění zubní kliniky v objektu č.p.
497 ul. Osvoboditelů v Lounech společnosti VAŠE ZUBNÍ CENTRUM s.r.o., Špitálské
náměstí 3517, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 04084471 do 31. 12. 2021.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.43
Usnesení č. 104/30Z/2020
18.2 Zřizovací listina Krajské majetkové, p. o.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:
č. j. 213/2002, ze dne 1. 10. 1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Krajská majetková, příspěvková organizace
sídlo: Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 – Střekov, IČ: 00829048
dodatkem č. 82 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
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Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 105/30Z/2020
19.1 Projednání investičního záměru s výdaji nad 50 mil. Kč I/2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Aktualizovaný investiční záměr na akci "Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň"
ve výši 76.131.558 Kč bez DPH.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 106/30Z/2020
19.2 Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu
Labe aréna Štětí – etapa I.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML2152
ze dne 4.8.2015 s příjemcem Labe aréna, z.s., IČ: 03410447 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členovi Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k
realizaci bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2020

Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 107/30Z/2020
20.1 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v
oblasti sociální
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje
č. j. 231/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá 362/75, PSČ 410 02, Lovosice
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IČO: 00080195
dodatkem č. 48 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, že usnesení nabývá
účinnosti dnem právní moci rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu, kterým bude
proveden vklad vlastnického práva k nemovitostem uvedeným v příloze č. 2 předloženého
materiálu ve prospěch Ústeckého kraje
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.8
Usnesení č. 108/30Z/2020
20.2 Oblastní charita Ústí nad Labem – poskytnutí individuální dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s Oblastní Charitou Ústí nad Labem a žádost o dotaci
dle příloh č. 3 a 4 předloženého materiálu,
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) ve znění pozdějších
předpisů,
a v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace Oblastní charitě Ústí nad Labem,
IČO 44225512, Štefánikova 246/1 400 01 Ústí nad Labem ve výši 1 005 571 Kč a o uzavření
Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace za účelem zajištění případného provozu objektu v
Hliňanech v souvislosti s případnou aktivací zajištění systému péče o osoby bez přístřeší a
osoby vykázané z důvodu domácího násilí podle § 44 zákona o Policii České republiky, u
nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID 19 způsobené novým koronavirem SARS
CoV-2 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa, dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení,
C) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit všechny potřebné úkony k
uzavření smlouvy
Termín: 15. 7. 2020
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.8
Usnesení č. 109/30Z/2020
20.3 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové
politiky 2021“ – vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce, kdy Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem se budou vztahovat na dotační program „Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby protidrogové politiky 2021“, uvedený v příloze č.1 tohoto usnesení s ohledem
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na zvláštní povahu programu pouze přiměřeně,
2. o vyhlášení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové
politiky 2021“ dle příloh č. 1 – 9 tohoto usnesení.
B) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního
programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2021“.
Termín: 7. 7. 2020
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.8
Usnesení č. 110/30Z/2020
20.4 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 – malý dotační
program“ – vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce, kdy Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z
rozpočtu Ústeckého kraje se budou vztahovat na dotační program Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby 2021 - malý dotační program s ohledem na zvláštní povahu programu pouze
přiměřeně,
2. o vyhlášení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 - malý
dotační program“ dle příloh č. 1 – 9 tohoto usnesení.
B) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního
programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 - malý dotační program“,
Termín: 7. 7. 2020
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.8
Usnesení č. 111/30Z/2020
20.5 Dotační program „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2020“ –
vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o hodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v
Ústeckém kraji 2020“,
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace organizacím uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu,
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C) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, uzavřít smlouvy s příjemci dotací
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Termín: 31. 7. 2020
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.8
Usnesení č. 112/30Z/2020
20.6 Dotační program „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v
souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 “ – vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v důvodové zprávě a v příloze č. 1 tohoto usnesení,
B) rozhoduje
dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, o
poskytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb a o uzavření Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb,
C) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k
uzavření smluv s podpořenými poskytovateli sociálních služeb a k následnému vyplacení
dotace.
Termín: 31. 7. 2020

Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.8
Usnesení č. 113/30Z/2020
20.7 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a Základní a Rozvojová síť
od 1. 7. 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předložené informace v tomto materiálu včetně příloh č. 1 a 2 tohoto usnesení a přílohy č. 3 a
4 předloženého materiálu.
B) schvaluje
a) Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji s účinností od 1. 7. 2020 dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení;
b) Základní a Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 7. 2020 dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení.
C) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění:
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a) schváleného Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji s účinností od 1. 7.
2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;
b) schválené Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 7.
2020 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Termín: 2. 7. 2020
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.8
Usnesení č. 114/30Z/2020
20.8 Individuální dofinancování sociálních služeb
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 2 - 7 předloženého materiálu, zejména Přehled subjektů
navržených k podpoře včetně výše dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
B) schvaluje
vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu,
C) rozhoduje
dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelům
sociálních služeb ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení a o uzavření dodatku ke
Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb dle přílohy č. 2,
předloženého materiálu,
D) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k uzavření dodatků ke smlouvám.
Termín: 31. 7. 2020
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.8
Usnesení č. 115/30Z/2020
21.1 Poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 51 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
mimořádné odměny členům Zastupitelstva Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
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Hlasování:

pro:

33

proti:

0

zdržel se:

11

Návrh byl přijat

Usnesení č. 116/30Z/2020
22.1 Plán práce a harmonogram jednání Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně
vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje na II. pololetí roku 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Plán práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva
Ústeckého kraje na II. pololetí roku 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a harmonogram
jednání Výboru na II. pololetí roku 2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 117/30Z/2020
22.2 Plán práce Finančního výboru ZUK na 2. pololetí 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
plán práce Finančního výboru Ústeckého kraje na 2. pololetí 2020.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Seznam příloh:
bod 6.6 priloha 1.pdf

k usnesení č. 014/30Z/2020 Dary složkám Integrovaného
záchranného systému na území
Ústeckého kraje 2020

bod 6.6 priloha 2.pdf

k usnesení č. 014/30Z/2020 Návrh Darovací smlouvy

bod 6.7 priloha 1.pdf

k usnesení č. 015/30Z/2020 Seznam žadatelů, kterým nebude
poskytnuta dotace v oblasti podpory
D Programu

bod 6.7 priloha 2.pdf

k usnesení č. 015/30Z/2020 Seznam žadatelů, kterým nebude
poskytnuta dotace v oblasti podpory
E Programu

bod 6.7 priloha 3.pdf

k usnesení č. 015/30Z/2020 Seznam žadatelů, kterým nebude
poskytnuta dotace v oblasti podpory
F Programu

bod 6.7 priloha 4.pdf

k usnesení č. 015/30Z/2020 Seznam žadatelů, kterým bude
poskytnuta dotace v oblastech
podpory A-C Programu
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bod 6.11 priloha 1.pdf

k usnesení č. 019/30Z/2020 Memorandum o vzájemné spolupráci
v oblasti rekultivací a revitalizací v
Ústeckém kraji

bod 6.13 priloha 3.pdf

k usnesení č. 021/30Z/2020 Návrh Dodatku č. 1 k Darovací
smlouvě č. 19/SML2113/DSP/KH

bod 6.14 priloha 1.pdf

k usnesení č. 022/30Z/2020 Požadavek ORP na prvotní náklady,
včetně návrhu rozdělení částky 5 mil.
Kč na jednotlivé ORP

bod 6.15 priloha 2 .pdf

k usnesení č. 023/30Z/2020 Dodatek ke smlouvě

bod 9.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 026/30Z/2020 Smlouva o rezervaci pozemků a
smlouva o uzavření budoucí kupní
smlouvy

bod 12.1 priloha 3.pdf

k usnesení č. 032/30Z/2020 Smlouva o poskytnutí investiční
dotace (vyrovnávací platby) pro rok
2020 (bez příloh) - NÁVRH

bod 12.2 priloha 6.pdf

k usnesení č. 033/30Z/2020 Smlouva o převodu nemovitých věcí

bod 12.3 priloha 2.pdf

k usnesení č. 034/30Z/2020 Žádosti o poskytnutí dotace v
programu „Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního
stavu obyvatel Ústeckého kraje“ –
vyhlášení 2020, I. lhůta, okruh 1 a 2
(dotace v kompetenci ZÚK)

bod 12.4 priloha 2.pdf

k usnesení č. 035/30Z/2020 Dotační program „Podpora kvality
pracovních podmínek a prostředí
zdravotnického personálu u
poskytovatelů akutní lůžkové péče na
území Ústeckého kraje - 2020“,
včetně příloh

bod 12.5 priloha 2.pdf

k usnesení č. 036/30Z/2020 Dotační program „Podpora zvýšení
komfortu pacientů při poskytování
akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje – 2020“, včetně
příloh

bod 12.6 priloha 4.pdf

k usnesení č. 037/30Z/2020 Návrh dodatku č. 1 k veřejnosprávní
smlouvě o poskytnutí dotace č.
19/SML3843-SoPD/

bod 12.6 priloha 6.pdf

k usnesení č. 037/30Z/2020 Návrh veřejnosprávní smlouvy o
poskytnutí dotace č.
20/SML3523-SoPD/ZD

bod 12.7 priloha 3.pdf

k usnesení č. 038/30Z/2020 Návrh Smlouvy o SOHZ - dodatek č.
3

bod 12.7 priloha 4.pdf

k usnesení č. 038/30Z/2020 Návrh Smlouvy o SOHZ - 2023-2032

bod 12.8 priloha 2.pdf

k usnesení č. 039/30Z/2020 Vzor darovací smlouvy

bod 13.1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 041/30Z/2020 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace

bod 13.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 042/30Z/2020 Návrh smlouvy o finanční spolupráci
ve veřejné linkové osobní dopravě od
roku 2020 mezi Ústeckým krajem a
Středočeským krajem
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bod 13.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 043/30Z/2020 Dodatek č. 1 k úvěrové Smlouvě č.
1214/18/LCD mezi Dopravní
společností Ústeckého kraje,
příspěvkovou organizací a Českou
spořitelnou, a.s.

bod 14.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 045/30Z/2020 Vzor smlouvy

bod 14.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 047/30Z/2020 Dodatky zřizovacích listin č.j.:
116/2001, 163/2001, 177/2001

bod 14.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 048/30Z/2020 Školy a školská zařízení s
předpokládaným finančním podílem
převyšující 200 tis. Kč

bod 14.5 priloha 1.pdf

k usnesení č. 049/30Z/2020 Koncepce financování sportů s
širokou mládežnickou základnou v
Ústeckém kraji 2021-2024

bod 15.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 053/30Z/2020 Program obnovy venkova Ústeckého
kraje 2020- návrh dotací

bod 16.1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 054/30Z/2020 Dodatek č. 34 ke zřizovací listině č.
124/2001 příspěvkové organizace
Galerie moderního umění v Roudnici
nad Labem, příspěvková organizace

bod 16.1 priloha 3.pdf

k usnesení č. 054/30Z/2020 Dodatek č. 32 ke zřizovací listině č. j.
243/2002 příspěvkové organizace
Oblastní muzeum v Děčíně,
příspěvková organizace

bod 16.1 priloha 4.pdf

k usnesení č. 054/30Z/2020 Dodatek č. 29 ke zřizovací listině č. j.
245/2003 příspěvkové organizace
Oblastní muzeum v Chomutově,
příspěvková organizace

bod 16.1 priloha 5.pdf

k usnesení č. 054/30Z/2020 Dodatek č. 33 ke zřizovací listině č. j.
240/2002 příspěvkové organizace
Oblastní muzeum v Lounech,
příspěvková organizace

bod 16.1 priloha 6.pdf

k usnesení č. 054/30Z/2020 Dodatek č. 32 ke zřizovací listině č. j.
244/2003 příspěvkové organizace
Oblastní muzeum a galerie v Mostě,
příspěvková organizace

bod 16.1 priloha 7.pdf

k usnesení č. 054/30Z/2020 Dodatek č. 35 ke zřizovací listině č. j.
202/2001 příspěvkové organizace
Regionální muzeum v Teplicích,
příspěvková organizace

bod 16.1 priloha 8.pdf

k usnesení č. 054/30Z/2020 Dodatek č. 33 ke zřizovací listině č. j.
122/2001 příspěvkové organizace
Severočeská galerie výtvarného
umění v Litoměřicích, příspěvková
organizace

bod 16.1 priloha 9.pdf

k usnesení č. 054/30Z/2020 Dodatek č. 29 ke zřizovací listině č. j.
121/2001 příspěvkové organizace
Severočeská vědecká knihovna v Ústí
nad Labem, příspěvková organizace

bod 16.2 priloha 2.pdf

k usnesení č. 055/30Z/2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční
dotace
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bod 16.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 056/30Z/2020 Návrh změny společenské smlouvy
společnosti Severočeské divadlo s.r.o.

Bod 17.1 priloha 3.pdf

k usnesení č. 058/30Z/2020 Dodatek č. 1 - obec Nová Ves

Bod 17.1 priloha 5.pdf

k usnesení č. 058/30Z/2020 Dodatek č. 1 včetně přílohy č. 1 položkového rozpočtu - městys Peruc

bod 17.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 060/30Z/2020 Návrh aktualizace PRVKÚK
Vrbičany

bod 18.1 priloha 1.3.pdf

k usnesení č. 078/30Z/2020 darovací smlouva

bod 18.1 priloha 1.4.pdf

k usnesení č. 078/30Z/2020 soupis movitých věcí

bod 18.1 priloha 2.4.pdf

k usnesení č. 086/30Z/2020 smlouva

bod 18.1 priloha 2.6.pdf

k usnesení č. 087/30Z/2020 smlouva

bod 18.1 priloha 2.8.pdf

k usnesení č. 088/30Z/2020 smlouva

bod 18.1 priloha 9.6.pdf

k usnesení č. 090/30Z/2020 Dodatek č. 3

bod 18.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 104/30Z/2020 dodatek č. 82

Bod 19.2 priloha 7.pdf

k usnesení č. 106/30Z/2020 Návrh textu dodatku č. 5 ke smlouvě
o poskytnutí investiční dotace č.
15/SML2152 ze dne 4.8.2015

Bod 20.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 107/30Z/2020 Dodatek č. 48 ke zřizovací listině č. j.
231/2002

Bod 20.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 108/30Z/2020 Smlouva o poskytnutí dotace

Bod 20.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 109/30Z/2020 Vyhlášení dotačního programu

Bod 20.3 priloha 2.pdf

k usnesení č. 109/30Z/2020 Metodika protidrogového programu

Bod 20.3 priloha 3.pdf

k usnesení č. 109/30Z/2020 Žádost o dotaci

Bod 20.3 priloha 4.pdf

k usnesení č. 109/30Z/2020 Čestné prohlášení (přílohy e) – j) z
vyhlášení programu)

Bod 20.3 priloha 5.pdf

k usnesení č. 109/30Z/2020 Čestné prohlášení (příloha k) z
vyhlášení programu)

Bod 20.3 priloha 6.pdf

k usnesení č. 109/30Z/2020 Smlouva o poskytnutí dotace

Bod 20.3 priloha 7.pdf

k usnesení č. 109/30Z/2020 Rozpočet plánovaných nákladů ke
smlouvě

Bod 20.3 priloha 8.pdf

k usnesení č. 109/30Z/2020 Čestné prohlášení ke smlouvě

Bod 20.3 priloha 9.pdf

k usnesení č. 109/30Z/2020 Závěrečná zpráva a vyúčtování
dotace

Bod 20.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 110/30Z/2020 Vyhlášení

Bod 20.4 priloha 2.pdf

k usnesení č. 110/30Z/2020 Metodika

Bod 20.4 priloha 3.pdf

k usnesení č. 110/30Z/2020 Žádost o dotaci

Bod 20.4 priloha 4.pdf

k usnesení č. 110/30Z/2020 Čestné prohlášení (přílohy e) - j)

Bod 20.4 priloha 5.pdf

k usnesení č. 110/30Z/2020 Čestné prohlášení (příloha k)

Bod 20.4 priloha 6.pdf

k usnesení č. 110/30Z/2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční
dotace

Bod 20.4 priloha 7.pdf

k usnesení č. 110/30Z/2020 Nákladový rozpočet sociální služby

Bod 20.4 priloha 8.pdf

k usnesení č. 110/30Z/2020 Čestné prohlášení ke smlouvě

Bod 20.4 priloha 9.pdf

k usnesení č. 110/30Z/2020 Závěrečná zpráva a vyúčtování
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Bod 20.6 priloha 1.pdf

k usnesení č. 112/30Z/2020 Přehled subjektů navržených k
podpoře v programu Podpory
vybavení zařízení sociálních služeb v
souvislosti s přechodem na vysílací
standard DVB-T2, včetně výše
dotace

Bod 20.7 Priloha 1.pdf

k usnesení č. 113/30Z/2020 Akční plán rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji s účinností

Bod 20.7 Priloha 2.pdf

k usnesení č. 113/30Z/2020 Základní a Rozvojová síť sociálních
služeb Ústeckého kraje s účinností od
1. 7. 2020

Bod 20.8 priloha 1.pdf

k usnesení č. 114/30Z/2020 Přehled subjektů navržených k
podpoře včetně výše dotace

bod 21.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 115/30Z/2020 Návrh mimořádných odměn členům
Zastupitelstva Ústeckého kraje

bod 22.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 116/30Z/2020 Plán práce Výboru pro sociální věci,
bezpečnost a sociálně vyloučené
lokality Zastupitelstva Ústeckého
kraje na II. pololetí roku 2020
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bod 6.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 014/30Z/2020

Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území
Ústeckého kraje 2020

1) Obec Chotiměř
Chotiměř č. p. 66, 410 02 Lovosice 2
IČ: 00556211
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 423.776,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH

2) Obec Srbice
Srbice č. p. 62, 415 01 Teplice 1
IČ: 00266591
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 423.776,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH

3) Město Šluknov
náměstí Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 00261688
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 423.776,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH

4) Obec Horní Podluží
Žofín 2, 407 57 Horní Podluží
IČ: 00524221
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH.
5) Obec Strupčice
č. p. 51, 431 14 Strupčice
IČ: 00262145
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH.

263.780,- Kč
159.996,- Kč

263.780,- Kč
159.996,- Kč

263.780,- Kč
159.996,- Kč

Cena vč. DPH
263.780,- Kč

Cena vč. DPH
263.780,- Kč

6) Obec Snědovice
č. p. 99, 411 74 Snědovice
IČ: 00264385
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH.
7) Obec Mšené-lázně
Prosek 174, 411 19 Mšené-lázně
IČ: 00264083
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH.
8) Obec Smolnice
č. p. 104, 439 14 Smolnice
IČ: 00556424
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH.
9) Obec Tisá
č. p. 205, 403 36 Tisá
IČ: 00267082
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH
10) Město Jílové
Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové u Děčína
IČ: 00261408
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH.
11) Město Kryry
Hlavní 1, 439 81 Kryry
IČ: 00265080
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH.
12) Město Vroutek
nám. Míru 166, 439 82 Vroutek
IČ: 00265705
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů

Cena vč. DPH
263.780,- Kč

Cena vč. DPH
263.780,- Kč

Cena vč. DPH
263.780,- Kč

Cena vč. DPH
263.780,- Kč

Cena vč. DPH
263.780,- Kč

Cena vč. DPH
263.780,- Kč

Cena vč. DPH

1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH.
13) Statutární město Teplice
Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 00266621
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH.

263.780,- Kč

Cena vč. DPH
263.780,- Kč

14) Obec Markvartice
č. p. 280, 407 42 Markvartice
IČ: 00555916
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.
15) Obec Liběšice
č. p. 6, 411 46 Liběšice u Litoměřic
IČ: 00263893
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.
16) Obec Domoušice
č. p. 107, 439 68 Domoušice
IČ: 00264903
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.
17) Město Hora Svaté Kateřiny
Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
IČ: 00265934
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.
18) Obec Měrunice
Měrunice č. p. 67, 418 04 Bílina 4
IČ: 00266477
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

19) Obec Libouchec
č. p. 211, 403 35 Libouchec
IČ: 00266833
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.
20) Obec Povrly
Mírová 165/7, 403 32 Povrly
IČ: 00266931
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.
21) Městys Panenský Týnec
č. p. 10, 439 05 Panenský Týnec
IČ: 00265314
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.
22) Městys Peruc
Oldřichova 49, 439 07 Peruc
IČ: 00265331
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.
23) Město Budyně nad Ohří
Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří
IČ: 00263427
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.
24) Město Štětí
Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
IČ: 00264466
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.
25) Město Benešov nad Ploučnicí
Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ: 00261181
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.
26) Město Krásná Lípa
Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka
IČ: 00261459
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.
27) Statutární město Děčín
Mírové Náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČ: 00261238
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

Cena vč. DPH
159.996,- Kč
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Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)
Dárce:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
(dále jen „dárce“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká Spořitelna a. s.
číslo účtu: 882733379/0800
Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
475 657 777 / trojna.l@kr-ustecky.cz

a

Obdarovaný:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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DAROVACÍ SMLOUVU:

I.
Předmět daru
Dárce je vlastníkem těchto movitých věcí:
II.
Projevy vůle
1. Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k předmětu daru se vším
právním i faktickým příslušenstvím a součástmi a obdarovaný předmět daru se vším
právním i faktickým příslušenstvím a součástmi přijímá od dárce do svého výlučného
vlastnictví.
2. Dárce přikazuje obdarovanému předmět daru používat výhradně k tomuto účelu: pro
jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce za účelem záchranný lidských životů, majetku,
přípravy a výcviku dětí, mládeže a dospělých. Obdarovaný po dobu 3 let od účinnosti této
smlouvy nesmí darovanou věc prodat ani zapůjčit jiné jednotce. Obdarovaný se
zavazuje, že předmět daru bude užívat pouze k účelu, k němuž byl darován.
3. Pokud obdarovaný bude používat předmět daru k jiným účelům, než přikazuje dárce, je
obdarovaný povinen předmět daru dárci vrátit a pokud to není možné, je povinen dárci
poskytnout peněžitou náhradu.

III.
Prohlášení smluvních stran
1. Dárce prohlašuje, že seznámil obdarovaného se stavem předmětu daru včetně jeho
příslušenství a součástí, a že na něm neváznou žádné dluhy, zástavní práva, ani jiné
právní vady. Dále dárce prohlašuje, že je oprávněn nakládat s movitými věcmi, jež jsou
předmětem daru.
2. Obdarovaný prohlašuje, že si předmět daru řádně prohlédl a je seznámen s jeho stavem.

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 3 paré s platností originálu, přičemž dárce obdrží
2 vyhotovení a obdarovaný 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. K nabytí vlastnictví
k předmětu daru obdarovaným dochází převzetím předmětu daru.
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6. Tento odstavec se použije v případě daru v hodnotě vyšší než 50.000,- Kč, pokud
obdarovaným není fyzická osoba jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
obec nevykonávající rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená
nebo právnická osoba, v níž má obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou
účast: 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
…………… /na e-mail: ………... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
VI.
Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný 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 Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Razítko a podpis
Dárce
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Razítko a podpis
Obdarovaný
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Jméno a příjmení

Funkce a
odbor

Bc. Tomáš Štěpánek

KH

Ing. Luboš Trojna

VO KH

Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu

EK

Právně posouzeno

Dle vzoru

Předchozí souhlas
Zveřejněno v registru smluv
ID záznam uveřejnění smlouvy
Odkaz na usnesení orgánu kraje

Usnesení č.:
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ze dne

Podpis
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Příloha č. 1.
Seznam žadatelů, kterým nebude přidělena dotace v oblasti podpory D Programu:
1) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení Louny.
Sídlo: Mírové náměstí č. p. 129, 440 01 Louny,
IČO:
64019021,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Podpora kolektivů a jednotlivců v okresních kolech hry Plamen, dorostu a požárního
sportu okresu Louny a okresního a krajského kola PO očima dětí a mládeže.
2) Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice
Sídlo: Jiřího Wolkera č. p. 1248/2, 415 01 Teplice,
IČO:
00426130,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Podpora humanitární jednotky MS ČČK NDP.
3) Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny,
Sídlo: Mírové náměstí č. p. 129, 440 01 Louny,
IČO:
00426113,
Částka: 45.000,- Kč,
Projekt: Soutěž v první pomoci I. a II. stupně základních škol Mladý zdravotník 2020.
4) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Rybniště
Sídlo:
Rybniště č. p. 119, 407 51 Rybniště,
IČO:
66102359,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Činnost SDH Rybniště v roce 2020.
5) Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín
Sídlo: Mírové náměstí č. p. 234/3, 405 02 Děčín,
IČO:
00426067,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Vybavení humanitární jednotky OS ČČK Děčín.
6) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení Ústí nad Labem
Sídlo: Dobětická č. p. 400/10, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO:
63152801,
Částka: 75.690,- Kč,
Projekt: Doplnění materiálu k pořádání celoroční činnosti dětí.
7) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Teplice
Sídlo: Na Výsluní č. p. 285, 417 42 Krupka,
IČO:
64687155,
Částka: 68.870,- Kč,
Projekt: Materiál pro hru PLAMEN.
8) Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Sídlo: Horova č. p. 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO:
70886300,
Částka: 79.200,- Kč,
Projekt Vzdělávací a výchovné akce pro veřejnost 2020 – nákup materiálu.
9) Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Sídlo: Belgická č. p. 374/22, 120 00 Praha 2,
IČO:
73635383,
Částka: 72.000,- Kč,
Projekt: Podpora připravenosti Diakonie ČCE poskytovat humanitární pomoc v případě
mimořádné události v Ústeckém kraji.
10) Dobrovolnické centrum, z.s.
Sídlo: Prokopa Diviše č. p. 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO:
70225842,

Částka: 39.100,- Kč,
Projekt: Workshop PANELU humanitárních organizací.
11) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Chrášťany
Sídlo: Podsedice č. p. 29, 411 15 Třebívlice,
IČO:
75038510,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Požární sport pro děti a dospělé a pořádání tematických akcí k náboru nových členů.
12) Horská služba ČR, o.p.s.
Sídlo: Svatopetrská č. p. 260, 543 51 Špindlerův Mlýn,
IČO:
27467759,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Horská služba ČR, o. p. s.
13) Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Sídlo: K Chatám č. p. 22, 403 40 Ústí nad Labem – Skorotice,
IČO:
68954221,
Částka: 50.000,- Kč,
Projekt: Terénní krizový tým.
14) Spolek přátel Aktivních záloh
Sídlo: Hrobčice č. p. 69, 417 57 Teplice,
IČO:
04430832,
Částka: 53.720,- Kč,
Projekt: Branně sportovní den se členy Aktivních Záloh AČR.
15) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Domoušice
Sídlo: č. p. 107, 439 68 Domoušice,
IČO:
64023541,
Částka: 44.270,- Kč,
Projekt: Zlepšení materiálně-technického vybavení SDH Domoušice v rámci vzdělávání a
sportovní přípravy ve hře Plamen a dorostu.
16) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Lkáň
Sídlo: Lkáň č. p. 83, 411 15 Třebívlice,
IČO:
62771906,
Částka: 39.870,- Kč,
Projekt: Mladí hasiči Lkáň 2020.
17) Via Europa, z.s.
Sídlo: Důlce č. p. 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO:
26672499,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Bezplatná výuka první pomoci.
18) Oblastní charita Ústí nad Labem
Sídlo: Štefánikova č. p. 246/1 , 400 01 Ústí nad Labem,
IČO:
44225512,
Částka: 63.450,- Kč,
Projekt: Vybavení pro koordinaci humanitární pomoci při mimořádné události.
19) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Polepy
Sídlo: č. p. 97, 411 47, Polepy,
IČO:
22883282,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Materiálové zabezpečení kulturních, společenských a sportovních akcí.
20) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Habartice
Sídlo: č. p. 178, 405 02 Dolní Habartice,
IČO:
66102197,

Částka: 77.400,- Kč,
Projekt: Soustředění mladých hasičů.
21) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Hrobce
Sídlo: Ke Hřišti č. p. 172, 411 83 Hrobce,
IČO:
62770900,
Částka: 78.850,- Kč,
Projekt: Podpora a výchova mladých hasičů a dorostu, výcvik protipožární ochrany k plnění
ochrany obyvatelstva.
22) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Vejprty
Sídlo: Moskevská č.p. 848/10, 431 91 Vejprty,
IČO:
65078934,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Podpora mladých hasičů Vejprtsko.
23) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Krásný Dvůr
Sídlo: č. p. 145, 439 72 Krásný Dvůr,
IČO:
65108001,
Částka: 58.830,- Kč,
Projekt: Soutěž o pohár starostky obce.
24) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Koštice
Sídlo: č. p. 26, 439 21 Koštice,
IČO:
64019187,
Částka: 30.250,- Kč,
Projekt: Vybavení klubovny technikou pro prezentace a školení.
25) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Raná
Sídlo: č. p. 143, 439 24 Raná,
IČO:
64023494,
Částka: 79.920,- Kč,
Projekt: Podpora činnosti spolku SDH Raná v roce 2020.
26) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Stebno
Sídlo: č. p. 22 Stebno, 400 02 Ústí nad Labem,
IČO:
63153271,
Částka: 50.000,- Kč,
Projekt: Dovybavení kroužku Mladý hasič SDH Stebno prostředky PO.
27) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves v
Horách
Sídlo: č. p. 2, 435 45 Nová Ves v Horách,
IČO:
66684307,
Částka: 65.000,- Kč,
Projekt: Oslavy ke 130. výročí založení dobrovolných hasičů.
28) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby
Sídlo: Tyršovo náměstí č. p. 103, 439 02,
IČO:
64023672,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Sportovně vzdělávací soustředění mladých hasičů, oprava a pořízení nového
sportovního vybavení pro požární sport.
29) ADRA, o. p. s. Praha
Sídlo: Markova č. p. 600/6, 158 00 Praha 5,
IČO:
61388122,
Částka: 40.000,- Kč,
Projekt: Podpora připravenosti k řešení následků mimořádných událostí.
30) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Malé Březno
Sídlo: č. p. 7 Malé Březno, 400 02 Velké Březno,

IČO:
75078082,
Částka: 63.000,- Kč,
Projekt: Vybavení mládeže věcmi na požární útok.
31) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Telnice
Sídlo: č. p. 77 Telnice, 403 38 Ústí nad Labem,
IČO:
63153220,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Vybavení vzdělávacích prostor pro mládež.
32) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajské sdružení hasičů Ústeckého
kraje
Sídlo: Stroupežnického č. p. 1326/16, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO:
71173811,
Částka: 77.840,- Kč,
Projekt: Stany pro soutěže dětí a dospělých.
33) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice
Sídlo: Petrovická č. p. 1. 403 40, Ústí nad Labem,
IČO:
63153181,
Částka: 30.000,- Kč,
Projekt: Sbor dobrovolných hasičů Střekov Božtešice.
34) SK Vodní záchranná služba Most, z. s.
Sídlo: Eduarda Basse č. p. 1157/5, 434 01 Most,
IČO:
62209353,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Materiál pro vodní záchranáře.
35) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Střekov
Sídlo: U Stanice č. p. 822/11, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov,
IČO:
75086808,
Částka: 54.000,- Kč,
Projekt: Sbor dobrovolných hasičů Střekov.
36) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Chlumec
Sídlo: Stradovská č. p. 262, 403 39 Chlumec,
IČO:
75110938,
Částka: 66.650,- Kč,
Projekt: Vybavení nové přístavby hasičské zbrojnice.
37) Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice
Sídlo: Tylova č. p. 1239/16, 412 01 Litoměřice,
IČO:
00426105,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Vybavení humanitární jednotky Litoměřice.
38) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Kryry
Sídlo: Hlavní č. p. 1, 439 81 Kryry,
IČO:
04807961,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kryry.
39) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Libočany
Sídlo: č. p. 103, 439 75 Libočany,
IČO:
64023800,
Částka: 22.500,- Kč,
Projekt: Obnova sportovního vybavení pro děti a mládež.
40) Self Defense Division, z.s.
Sídlo: U Tvrze č. p. 1546/8, 405 02 Děčín,
IČO:
03643972,

Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Dobrovolný pátrací tým ČR - výjezdové oblečení.
41) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Vroutek
Sídlo: Krýrská č. p. 41, 439 82 Vroutek,
IČO:
65108035,
Částka: 63.000,- Kč,
Projekt: Vybavení klubovny SDH.
42) HASIČI - ZÁCHRANÁŘI z. s.
Sídlo: č. p. 76, 403 17 Přestanov,
IČO:
08051984,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: HASIČI - ZÁCHRANÁŘI - VYBAVENÍ VĚCNÝMI PROSTŘEDKY.
43) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek
Sídlo: Mezidomí č. p. 707, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO:
44556594,
Částka: 78.000,- Kč,
Projekt: Vybavení VZS ÚL věcnými a ochrannými prostředky.
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Příloha č. 2
Seznam žadatelů, kterým nebude přidělena dotace v oblasti podpory E Programu:
1) Město Třebenice
Sídlo: Paříkovo náměstí č. p. 1, 411 13 Třebenice,
IČO:
00264521,
Částka: 149.400,- Kč,
Projekt: Vybavení MP Třebenice.
2) Obec Proboštov
Sídlo: námětí Svobody č. p. 700, 417 12 Proboštov,
IČO:
00266566,
Částka: 150.000,- Kč,
Projekt: Vybavení služebny policie Proboštov.
3) Město Žatec
Sídlo: náměstí Svobody č. p. 1, 438 24 Žatec,
IČO:
00265781,
Částka: 150.000,- Kč,
Projekt: Bezpečný strážník.
4) Město Klášterec nad Ohří
Sídlo: náměstí Dr. Edvarda Beneše č. p. 85, 431 51 Klášterec nad Ohří,
IČO:
00261939,
Částka: 76.140,- Kč,
Projekt: Projekt pořízení a modernizace technického vybavení městské policie Klášterec nad
Ohří 2020.
5) Město Kadaň
Sídlo: Mírové náměstí č. p. 1, 432 01 Kadaň,
IČO:
00261912,
Částka: 136.630,- Kč,
Projekt: Výstroj a technické vybavení pro strážníky.
6) Město Varnsdorf
Sídlo: Nám. E. Beneše č. p. 470, 407 47 Varnsdorf,
IČO:
00261718,
Částka: 150.000,- Kč,
Projekt: Obnova a doplnění osobních ochranných prostředků strážníků MP.
7) Město Terezín
Sídlo: náměstí ČSA č. p. 179, 411 55 Terezín,
IČO:
00264474,
Částka: 150.000,- Kč,
Projekt: Vybavení strážníků MP Terezín.
8) Statutární město Ústí nad Labem
Sídlo: Velká Hradební č. p. 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem,
IČO:
00081531,
Částka: 122.000,- Kč,
Projekt: Klimatizace na OSMP, vybavení strážníků.
9) Město Vejprty
Sídlo: Tylova č. p. 870/6, 431 91,
IČO:
00262170,
Částka: 100.000,- Kč,
Projekt: Město Vejprty - Vybavení strážníků - ochranné pomůcky, výstroj, výzbroj, balistická
ochrana.
10) Město Bílina
Sídlo:
Břežánská č. p. 50/4, 418 31 Bílina,

IČO:
00266230,
Částka: 137.700,- Kč,
Projekt: Vybavení služebny a strážníků Městské policie Bílina.
11) Město Košťany
Sídlo: Teplická č. p. 297, 417 23 Košťany,
IČO:
00266400,
Částka: 134.370,- Kč,
Projekt: Nákup vybavení pro JSDHO Košťany.
12) Město Jiříkov
Sídlo: Náměstí č. p. 464/1, 407 53 Jiříkov,
IČO:
00261424,
Částka: 65.520,- Kč,
Projekt: Jiříkov - pořízení nového vybavení pro potřeby Městské policie Jiříkov.
13) Město Libochovice
Sídlo: náměstí 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice,
IČO:
00263931,
Částka: 150.000,- Kč,
Projekt: Městská policie Libochovice 2020.
14) Město Litvínov
Sídlo: náměstí Míru č. p. 11, 436 01 Litvínov,
IČO:
00266027,
Částka: 150.00,- Kč,
Projekt: Modernizace kamerových bodů v rámci MKDS v Litvínově.
15) Město Jirkov
Sídlo:
nám. Dr. E. Beneše č. p. 1, 431 11 Jirkov,
IČO:
00261904,
Částka: 150.000,- Kč,
Projekt: Rekonstrukce městského kamerového dohlížecího systému pro MěP Jirkov.
16) Město Roudnice nad Labem
Sídlo: Karlovo náměstí č. p. 21, 413 01 Roudnice nad Labem,
IČO:
00264334,
Částka: 150.000,- Kč,
Projekt: Rekonstrukce kamerového systému ve městě Roudnice nad Labem.
17) Statutární město Most
Sídlo:
Radniční č. p. 1/2, 434 69 Most,
IČO:
00266094,
Částka: 150.000,- Kč,
Projekt: Most - vybavení pořádkové jednotky strážníků městské policie neprůstřelnými
vestami.
18) Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí č. p. 35, 440 01,
IČO:
00265209,
Částka: 108.730,- Kč,
Projekt: Nákup 8 ks přenosných digitálních radiostanic.
19) Město Lovosice
Sídlo:
Školní č. p. 407/2, 410 30 Lovosice,
IČO:
00263991,
Částka: 142.790,- Kč,
Projekt: Policejní osobní kamery AXON pro strážníky Městské policie Lovosice.
20) Město Litoměřice
Sídlo:
Mírové náměstí č .p. 15/7, 412 01 Litoměřice,
IČO:
00263958,

Částka: 150.000,- Kč,
Projekt: Celková modernizace pultu centralizované ochrany (PCO).
21) Město Postoloprty
Sídlo:
Mírové náměstí č .p. 318, 439 42 Postoloprty,
IČO:
00265403,
Částka: 140.000,- Kč,
Projekt: Rozšíření kamerového systému.
22) Město Osek
Sídlo:
Zahradní č. p. 246, 417 05 Osek,
IČO:
00266558,
Částka: 150.000,- Kč,
Projekt: Nákup osobního automobilu pro služební účely MěP Osek.
23) Statutární město Teplice
Sídlo:
Náměstí Svobody č. p. 2/2, 415 95 Teplice,
IČO:
00266621,
Částka: 150.000,- Kč,
Projekt: Nákup vozidla pro Městskou policii Teplice 2020.
24) Statutární město Chomutov
Sídlo:
Zborovská č. p. 4602, 430 28 Chomutov,
IČO:
00261891,
Částka: 150.000,- Kč,
Projekt: Vozidlo MP.
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Příloha č. 3
Seznam žadatelů, kterým nebude přidělena dotace v oblasti podpory F Programu:
1) Obec Rybniště
Sídlo: č. p. 33, 407 51 Rybniště,
IČO:
00524212,
Částka: 60.000,- Kč,
Projekt: Vybavení JSDH Rybniště II.
2) Obec Stebno
Sídlo: č. p. 22 Stebno, 400 02 Ústí nad Labem,
IČO:
00832154,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Dotace jednotky SDH Stebno r.2020.
3) Obec Vrbice
Sídlo: Hlavní č. p. 47, 411 64 Vrbice,
IČO:
00264652,
Částka: 71.810,- Kč,
Projekt: Dovybavení jednotky SDH Vrbice.
4) Obec Koštice
Sídlo:
č. p. 26, 439 21 Koštice,
IČO:
00265055,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Dovybavení JSDH Koštice 2.
5) Město Osek
Sídlo: Zahradní č. p. 246, 417 05,
IČO:
00266558,
Částka: 79.560,- Kč,
Projekt: Pořízení zásahového vybavení.
6) Obec Velké Žernoseky
Sídlo: č. p. 63 Velké Žernoseky, 412 01 Litoměřice,
IČO:
00264610,
Částka: 60.000,- Kč,
Projekt: Nákup vybavení pro JSDHO Velké Žernoseky.
7) Obec Bystřany
Sídlo: Pražská č. p. 32, 417 61 Bystřany,
IČO:
00266256,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Vybavení SDH Bystřany OP.
8) Obec Polepy
Sídlo: č. p. 112, 411 47 Polepy,
IČO:
00264202,
Částka: 79.470,- Kč,
Projekt: Vybavení jednotky osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární
ochrany.
9) Město Vejprty
Sídlo:
Tylova č. p. 870/6, 431 91 Vejprty,
IČO:
00262170,
Částka: 95.000,- Kč,
Projekt: Město Vejprty - Vybavení JSDH technickými prostředky.
10) Obec Lkáň
Sídlo:
č. p. 83 Lkáň, 411 15 Třebívlice,
IČO:
00832162,
Částka: 57.320,- Kč,

Projekt: Vybavení JSDH Lkáň - 2020.
11) Město Jirkov
Sídlo: náměstí Dr. E. Beneše č. p. 1, 431 11 Jirkov,
IČO:
00261904,
Částka: 100.000,- Kč,
Projekt: Vybavení JSDH Jirkov.
12) Obec Prackovice nad Labem
Sídlo: č. p. 54, 411 33 Prackovice nad Labem,
IČO:
00264229,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Vybavení JSDH Prackovice.
13) Obec Měrunice
Sídlo: č. p. 67, 418 04 Měrunice,
IČO:
00266477,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Vybavení jednotky SDH Měrunice.
14) Obec Horní Řepčice
Sídlo: č. p. 61, 411 45 Horní Řepčice,
IČO:
00832294,
Částka: 60.000,- Kč,
Projekt: Obnova a doplnění vybavení jednotky požární ochrany obce.
15) Město Roudnice nad Labem
Sídlo: Karlovo náměstí č. p. 21, 413 01 Roudnice nad Labem,
IČO:
00264334,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Pořízení vybavení pro JSDH města Roudnice nad Labem.
16) Obec Hlinná
Sídlo: č. p. 53 Hlinná, 412 01 Litoměřice,
IČO:
00526142,
Částka: 50.220,- Kč,
Projekt: Dovybavení nových členů JSDHO Hlinná.
17) Obec Hrobce
Sídlo: Ke Hřišti č. p. 14, 411 83 Hrobce,
IČO:
00263664,
Částka: 60.000,- Kč,
Projekt: Vybavení pro JSDH Hrobce 2020.
18) Obec Libotenice
Sídlo: č. p. 37, 412 01 Libotenice,
IČO:
00263940,
Částka: 60.000,- Kč,
Projekt: Vybavení jednotky JSDH Libotenice pro mimořádné události.
19) Město Košťany
Sídlo: Teplická č. p. 297, 417 23 Košťany,
IČO:
00266400,
Částka: 70.000,- Kč,
Projekt: Vybavení DA Ford Transit a zvýšení akceschopnosti jednotky.
20) Obec Raná
Sídlo: č. p. 114, 439 24 Raná u Loun,
IČO:
00556416,
Částka: 56.540,- Kč,
Projekt: Vybavení jednotky SDH Raná - 2020.

21) Obec Hřivice
Sídlo: č. p. 24, 439 65 Hřivice,
IČO:
00264971,
Částka: 60.000,- Kč,
Projekt: Podpora obnovy vybavení jednotky SDH.
22) Městys Panenský Týnec
Sídlo: č. p. 10, 439 05 Panenský Týnec,
IČO:
00265314,
Částka: 73.050- Kč
Projekt: Vybavení JSDH Panenský Týnec,
23) Obec Horní Podluží
Sídlo: Žofín č. p. 2, 407 57 Horní Podluží,
IČO:
00524221,
Částka: 77.780,- Kč,
Projekt: Dovybavení JSDH Horní Podluží.
24) Město Krásná Lípa
Sídlo: Masarykova č. p. 246/6, 407 46 Krásná Lípa,
IČO:
00261459,
Částka: 78.480,- Kč,
Projekt: Podpora SDH Krásná Lípa 2020.
25) Město Rumburk
Sídlo:
Třída 9. května č. p. 1366/48, 408 01 Rumburk,
IČO:
00261602,
Částka: 100.000,- Kč,
Projekt: Pořízení ochranných pracovních prostředků pro jednotku SDH Rumburk.
26) Město Duchcov
Sídlo: náměstí Republiky č. p. 20/5, 419 01 Duchcov,
IČO:
00266299,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Vybavení jednotky SDH Duchcov pracovními stejnokroji.
27) Město Klášterec nad Ohří
Sídlo: náměstí Dr. Edvarda Beneše č. p. 85, 431 51 Klášterec nad Ohří,
IČO:
00261939,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Obnova zásahových oděvů JSDH Klášterec nad Ohří.
28) Město Varnsdorf
Sídlo: Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf,
IČO:
00261718,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Obnovení a doplnění výbavy JSDH Varnsdorf.
29) Obec Chotiměř
Sídlo: č. p. 66, 410 02 Chotiměř,
IČO:
00556211,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Pořízení vybavení JSDH Chotiměř.
30) Obec Travčice
Sídlo: č. p. 150 Travčice, 412 01 Litoměřice,
IČO:
00264504,
Částka: 60.000,- Kč,
Projekt: Vybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů osobními ochrannými prostředky a
věcnými postředky PO.
31) Obec Mikulov

Sídlo: Tržní náměstí č. p. 27, 419 01 Mikulov,
IČO:
00266485,
Částka: 51.860,- Kč,
Projekt: Pořízení osobních ochranných prostředků pro JSDH Mikulov.
32) Obec Úherce
Sídlo: č. p. 57 Úherce, 440 01 Louny,
IČO:
00556459,
Částka: 60.000,- Kč,
Projekt: Pořízení 1 ks DT Draeger vč. příslušenství a 1 ks zásahový oděv, rukavice, boty.
33) Obec Chudoslavice
Sídlo: č. p. 13, 412 01 Chudoslavice,
IČO:
00832235,
Částka: 60.000,- Kč,
Projekt: Nákup vybavení pro JSDHO Chudoslavice.
34) Obec Chotiněves
Sídlo: č. p. 6 Chotiněves, 411 45 Úštěk,
IČO:
00555223,
Částka: 59.900,- Kč,
Projekt: Program 2020.
35) Obec Černčice
Sídlo: Jiráskova č. p. 223, 439 01 Černčice,
IČO:
00556271,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Pořízení osobních ochranných prostředků pro JSDH obce Černčice.
36) Obec Křešice
Sídlo: Nádražní č. p. 84, 411 48 Křešice,
IČO:
00263851,
Částka: 60.000,- Kč,
Projekt: Nákup vybavení pro JSDHO Křešice.
37) Obec Želenice
Sídlo: Na Návsi č. p. 27, 434 01 Želenice,
IČO:
00266205,
Částka: 60.000,- Kč,
Projekt: Vybavení jednotky SDH Želenice.
38) Obec Chřibská
Sídlo: č. p. 197, 407 44 Chřibská,
IČO:
00261378,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: VYBAVENÍ JEDNOTKY.
39) Obec Velká Ves
Sídlo: č. p. 53 Velká Ves, 441 01 Podbořany,
IČO:
00262188,
Částka: 54.000,- Kč,
Projekt: Pořízení vybavení pro JSDH Podlesice.
40) Obec Domoušice
Sídlo: č. p. 107, 439 68 Domoušice,
IČO:
00264903,
Částka: 79.270,- Kč,
Projekt: Vybavení SDH Domoušice 2020.
41) Obec Martiněves
Sídlo: Pohořice č. p. 24, 411 19 Martiněves,
IČO:
00264024,

Částka: 60.000,- Kč,
Projekt: Materiální vybavení JSDH.
42) Obec Jeníkov
Sídlo: Oldřichov č. p. 52, 417 24 Jeníkov,
IČO:
00266361,
Částka: 50.410,- Kč,
Projekt: Vybavení JSDH obce Jeníkov pravoúhlými svítilnami Survivor Li-ion LED s nabíjecí
základnou a adaptéry.
43) Město Litvínov
Sídlo: náměstí Míru č. p. 11, 436 01 Litvínov,
IČO:
00266027,
Částka: 70.650,- Kč,
Projekt: Vybavení JSDH města Litvínova osobními ochrannými prostředky a věcnými
prostředky požární ochrany.
44) Statutární město Most
Sídlo: Radniční č. p. 1/2, 434 69 Most,
IČO:
00266094,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Pořízení vybavení pro JSDH Most.
45) Obec Líšťany
Sídlo: U Svatého Jána č .p. 100, 440 01 Líšťany,
IČO:
00831824,
Částka: 100.000,- Kč,
Projekt: Vybavení JSDH osobními ochrannými prostředky.
46) Město Dolní Poustevna
Sídlo: Vilémovská č. p. 77, 407 82 Dolní Poustevna,
IČO:
00261289,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Zásahové vybavení pro jednotku SDH Dolní Poustevna.
47) Obec Očihov
Sídlo: č. p. 7, 439 87 Očihov,
IČO:
00556378,
Částka: 56.000,- Kč,
Projekt: Vybavení členů jednotky-nositelů dýchací techniky.
48) Statutární město Teplice
Sídlo: náměstí Svobody č.p. 2/2, 415 95 Teplice,
IČO:
00266621,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Vybavení JSDH Teplice osobními ochrannými prostředky.
49) Obec Radonice
Sídlo: č. p. 1, 431 55 Radonice,
IČO:
00262111,
Částka: 100.000,- Kč,
Projekt: Zásahové oděvy pro JPO II. Radonice.
50) Obec Ploskovice
Sídlo: č. p. 2, 411 42 Ploskovice,
IČO:
00264164,
Částka: 60.000,- Kč,
Projekt: Pořízení základního vybavení pro JSDHO Ploskovice.
51) Obec Málkov
Sídlo: Zelená č. p. 3, 431 02 Zelená,
IČO:
00262013,

Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Žádost o poskytnutí dotace.
52) Obec Černouček
Sídlo: č. p. 50, 413 01 Černouček,
IČO:
00526428,
Částka: 60.000,- Kč,
Projekt: Obec Černouček - vybavení jednotky SDH.
53) Obec Malé Březno
Sídlo: č. p. 7 Malé Březno, 400 02 Ústí nad Labem,
IČO:
00556891,
Částka: 56.880,- Kč,
Projekt: Lezecké vybavení pro JSDH Malé Březno.
54) Obec Dolní Podluží
Sídlo: č. p. 6, 407 55 Dolní Podluží,
IČO:
00261271,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Vybavení JSDHO Dolní Podluží.
55) Obec Obora
Sídlo: č. p. 117, 440 01 Obora,
IČO:
00556360,
Částka: 50.000,- Kč,
Projekt: Vybavení JSDH.
56) Obec Březno
Sídlo: Radniční č. p. 97, 431 45 Březno,
IČO:
00261823,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Nákup vybavení pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Březno.
57) Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov
Sídlo:
Národního odboje č. p. 794/15, 400 03 Ústí nad Labem 3,
IČO:
00081531,
Částka: 55.800,- Kč,
Projekt: Materiální vybavení JSDH Střekov.
58) Obec Proboštov
Sídlo: náměstí Svobody č. p. 700, 417 12 Proboštov,
IČO:
00266566,
Částka: 72.000,- Kč,
Projekt: Technické prostředky JSDH Proboštov.
59) Obec Braňany
Sídlo: Bílinská č. p. 76, 435 22 Braňany,
IČO:
00265845,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Vybavení JPO záchranným člunem s motorovým pohonem.
60) Obec Podsedice
Sídlo: č. p. 29 Podsedice, 411 15 Podsedice,
IČO:
00555207,
Částka: 60.000,- Kč,
Projekt: Pořízení technických prostředků pro hasičský sbor v Podsedice - Chrášťany.
61) Městský obvod Neštěmíce
Sídlo:
U Radnice č. p. 229, 403 31 Ústí nad Labem,
IČO:
00081531,
Částka: 49.660,- Kč,
Projekt: Automatizovaný externí defibrilátor pro JSDH Mojžíř.

62) Obec Telnice
Sídlo:
č. p. 84, 403 38 Telnice,
IČO:
00267074,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Vybavení JSDHO Telnice.
63) Obec Oleško
Sídlo: č. p. 5, 412 01 Oleško,
IČO:
00526070,
Částka: 60.000,- Kč,
Projekt: Výbava JSDHO Oleško.
64) Město Žatec
Sídlo: náměstí Svobody č. p. 1, 438 24 Žatec,
IČO:
00265781,
Částka: 63.460,- Kč,
Projekt: Vybavení JPO prostředky na lesní a polní požáry.
65) Město Jiříkov
Sídlo: Náměstí č. p. 464/1, 407 53 Jiříkov,
IČO:
00261424,
Částka: 83.700,- Kč,
Projekt: Jiříkov - pořízení nového vybavení pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov.
66) Obec Dobroměřice
Sídlo: Pražská č. p. 53, 440 01,
IČO:
00831786,
Částka: 51.060,- Kč,
Projekt: Vybavení JSDH Dobroměřice 2020.
67) Obec Labská Stráň
Sídlo: č. p. 111, 405 02 Labská Stráň,
IČO:
00555991,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Vybavení jednotky.
68) Obec Vroutek
Sídlo: náměstí Míru č. p. 166, 439 82 Vroutek,
IČO:
00265705,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Pořízení přívěsu.
69) Obec Zbrašín
Sídlo: č. p. 23, 440 01 Zbrašín,
IČO:
00556491,
Částka: 39.000,- Kč,
Projekt: Vybavení SDH Zbrašín.
70) Obec Obrnice
Sídlo:
Mírová č. p. 70, 435 21 Obrnice,
IČO:
00266116,
Částka: 73.800,- Kč,
Projekt: Pořízení plynového detektoru, tabletu a softwaru.
71) Městys Kovářská
Sídlo:
náměstí Jana Švermy č. p. 64, 431 86 Kovářská,
IČO:
00261947,
Částka: 100.000,- Kč,
Projekt: Pořízení termokamery pro JPO II.
72) Městys Peruc

Sídlo:
IČO:
Částka:
Projekt:

Oldřichova č .p. 49, 439 07 Peruc,
00265331,
60.000,- Kč,
Pořízení nového požárního přívěsu nákladního.
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Příloha č. 4.
Seznam žadatelů, kterým bude přidělena dotace v oblastech podpory A-C Programu
Oblast podpory A Programu:
1) Obec Proboštov
Sídlo: náměstí Svobody č. p. 700, 417 12 Proboštov,
IČO:
00266566,
Částka: 57.060,- Kč,
Projekt: Rekonstrukce CAS Proboštov.
2) Městys Panenský Týnec
Sídlo:
č. p. 10, 439 05 Panenský Týnec,
IČO:
00265314,
Částka: 100.000,- Kč,

Projekt: Oprava CAS.
3) Obec Labská Stráň
Sídlo: č. p. 111 Labská Stráň, 405 02 Děčín 2,
IČO:
00555991,
Částka: 100.000,- Kč,
Projekt: Oprava Tatra 148/CAS132.
4) Obec Prackovice nad Labem
Sídlo: č. p. 54, 411 33 Prackovice nad Labem,
IČO:
00264229,
Částka: 80.000,- Kč,
Projekt: Rekonstrukce CAS Tatra 815.
5) Obec Malečov
Sídlo: č. p. 36, 403 27 Malečov,
IČO:
00266884,
Částka: 100.000,- Kč,
Projekt: Obec Malečov – rekonstrukce CAS.
6) Obec Travčice
Sídlo: č. p. 150, 412 01 Travčice,
IČO:
00264504,
Částka: 100.000,- Kč,
Projekt: Oprava cisternového automobilu LIAZ CAS 25.
7) Obec Oleško
Sídlo: č. p. 5, 412 01 Oleško,
IČO:
00526070,
Částka: 100.000,- Kč,
Projekt: Oprava CAS 25 RTHP etapa 2.
8) Obec Očihov
Sídlo: č. p. 7, 439 87 Očihov ,
IČO:
00556378,
Částka: 90.000,- Kč,
Projekt: Rekonstrukce CAS 25 KAROSA.
9) Statutární město Ústí nad Labem – Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov
Sídlo: Národního odboje č. p. 794/15, 400 03 Ústí nad Labem,
IČO:
00081531,
Částka: 98.180,- Kč,
Projekt: Oprava vozu CAS 34 Tatra 815.
10) Statutární město Ústí nad Labem – město
Sídlo: Velká hradební č. p. 2336, 400 01 Ústí nad Labem,

IČO:
00081531,
Částka: 55.000,- Kč,
Projekt: vybavení vozidla.

Oblast podpory B Programu:
11) Obec Tuchořice
Sídlo: č. p. 123, 439 69 Tuchořice,
IČO:
00265624,
Částka: 1 500.000,- Kč,
Projekt: Tuchořice - pořízení CAS pro JSDHO.
12) Obec Radonice
Sídlo: č. p. 1, 431 55 Chomutov,
IČO:
00262111,
Částka: 1 500.000,- Kč,
Projekt: Nákup CAS pro JPO II. Radonice.
13) Obec Hora Svatého Šebestiána
Sídlo: č. p. 3, 431 82 Hora Svatého Šebestiána,
IČO:
00261866,
Částka: 1 500.000,- Kč,
Projekt: Nákup nové cisternové automobilové stříkačky.
14) Obec Velké Březno
Sídlo: Děčínská č. p. 211, 403 23 Velké Březno,
IČO:
00267139,
Částka: 1 000.000,- Kč,
Projekt: Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec Velké Březno.
Oblast podpory C Programu:
15) Obec Chudoslavice
Sídlo: č. p. 13 Chudoslavice, 412 01 Litoměřice,
IČO:
00832235,
Částka: 300.000,- Kč,
Projekt: Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Chudoslavice.
16) Obec Petrohrad
Sídlo: č. p. 146 Petrohrad, 439 85 Petrohrad,
IČO:
00480975,
Částka: 300.000,- Kč,
Projekt: Pořízení nového dopravního automobilu.
17) Městys Cítoliby
Sídlo: Zeměšská č. p. 219, 439 02 Cítoliby,
IČO:
00556262,
Částka: 300.000,- Kč,
Projekt: Pořízení dodávkového automobilu.
18) Obec Dolní Habartice
Sídlo: č. p. 178 Dolní Habartice, 405 02 Děčín,
IČO:
00555924,
Částka: 300.000,- Kč,
Projekt: Dolní Habartice - Dopravní automobil.
19) Město Postoloprty
Sídlo:
Mírové náměstí č. p. 318, 439 42 Postoloprty,
IČO:
00265403,
Částka: 300.000,- Kč,
Projekt: Nákup dopravního automobilu.

20) Obec Smolnice
Sídlo: č. p. 104, 439 14 Smolnice,
IČO:
00556424,
Částka: 300.000,- Kč,
Projekt: Pořízení nového DA pro JSDH Smolnice.
21) Obec Šluknov
Sídlo: náměstí Míru č. p. 1, 407 77 Šluknov,
IČO:
00261688,
Částka: 300.000,- Kč,
Projekt: Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Šluknov.
22) Městys Slavětín
Sídlo: Na Městečku č. p. 50, 439 09 Slavětín,
IČO:
00265497,
Částka: 300.000,- Kč,
Projekt: Slavětín - Dopravní automobil.
23) Obec Chotiměř
Sídlo: č. p. 66, 410 02 Chotiměř,
IČO:
00556211,
Částka: 300.000,- Kč,
Projekt: Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Chotiměř.
24) Obec Řehlovice
Sídlo:
č. p. 1, 403 13 Řehlovice,
IČO:
00266981,
Částka: 500.000,- Kč,
Projekt: Požární zbrojnice na st.p.č. 175 k.ú. Řehlovice.
25) Město Benešov nad Ploučnicí
Sídlo:
náměstí Míru č. p. 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí,
IČO:
00261181,
Částka: 300.000,- Kč,
Projekt: Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH.
26) Obec Dobkovice
Sídlo: č. p. 101, 407 03 Dobkovice,
IČO:
00261246,
Částka: 500.000,- Kč,
Projekt: Dobkovice - hasičská zbrojnice.
27) Město Vejprty
Sídlo:
Tylova č. p. 870/6, 431 91 Vejprty,
IČO:
00262170,
Částka: 500.000,- Kč,
Projekt: Město Vejprty - Rekonstrukce požární zbrojnice.
28) Obec Starý Šachov
Sídlo: č. p. 80, 405 02 Starý Šachov,
IČO:
00555894,
Částka: 300.000,- Kč,
Projekt: Osmimístný dopravní automobil Starý Šachov.
29) Obec Chuderov
Sídlo: č. p. 63, 400 02 Chuderov,
IČO:
00266809,
Částka: 300.000,- Kč,
Projekt: Chuderov - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním.

30) Obec Vilémov
Sídlo: č. p. 172, 407 80 Vilémov,
IČO:
00261769,
Částka: 300.000,- Kč,
Projekt: Pořízení dopravního automobilu pro obec Vilémov.
31) Obec Lukavec
Sídlo: č. p. 43, 410 02 Lukavec,
IČO:
00526134,
Částka: 300.000,- Kč,
Projekt: Lukavec - Dopravní automobil.
32) Obec Liběšice
Sídlo: č. p. 6, 411 46 Liběšice,
IČO:
00263893,
Částka: 300.000,- Kč,
Projekt: Obec Liběšice - dopravní automobil.
33) Obec Černouček
Sídlo: č. p. 50, 413 01 Černouček,
IČO:
00526428,
Částka: 300.000,- Kč,
Projekt: Obec Černouček - dopravní automobil.
34) Obec Hlinná
Sídlo: č. p. 53 Hlinná, 412 01 Litoměřice,
IČO:
00526142,
Částka: 300.000,- Kč,
Projekt: DA Hlinná.
35) Městys Peruc
Sídlo: Oldřichova č. p. 49, 439 07 Peruc,
IČO:
00265331,
Částka: 300.000,- Kč,
Projekt: Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Telce.
36) Obec Háj u Duchcova
Sídlo: Kubátova č. p. 155, 417 22 Háj u Duchcova,
IČO:
00266302,
Částka: 300.000,- Kč,
Projekt: Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH.
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Memorandum o vzájemné
revitalizací v Ústeckém kraji

spolupráci

v oblasti

(dále jen „Memorandum“)
mezi
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
zastoupeným
ministrem doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
(dále jen „MPO“)

a
Ústeckým krajem
zastoupeným
hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
(dále jen „Kraj“)
a
Severní energetickou a.s.
zastoupenou
členem představenstva Ing. Lubošem Pavlasem
Václava Řezáče 315, 434 01 Most
(dále jen „SE“)
a
Vršanskou uhelnou a.s.
zastoupenou členem představenstva Ing. Lubošem Pavlasem
V. Řezáče 315, 434 67 Most
(dále jen „VU“)
a
Severočeskými doly a.s.
zastoupenou
předsedou představenstva Ing. Ivo Pěgřímkem, Ph.D
Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
(dále jen „SD“)
a
Palivovým kombinátem Ústí, s.p.
zastoupeným
ředitelem státního podniku Ing. Walterem Fiedlerem
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
(dále jen „PKÚ“)

rekultivací

a

(společně dále jen „Strany“)
Strany vyjadřují podpisem tohoto Memoranda vůli spolupracovat.

Preambule
Strany účastné tohoto Memoranda mají společný zájem na odpovědném a co
nejefektivnějším řešení budoucích rekultivací hnědouhelných lomů provozovaných
SE, VU a SD a hledání synergií s již dokončenými rekultivacemi ve správě PKÚ
v oblasti Kraje
Strany prohlašují, že si uvědomují svou odpovědnost vůči Kraji, který po dlouhá
desetiletí poskytoval České republice energii ze svého přírodního bohatství, a jsou
vedeny snahou vrátit místní přírodě, krajině a lidem alespoň část toho, co díky nim
Česká republika získala.
Vzhledem k faktu, že rekultivace a revitalizace hnědouhelných lomů je dlouholetý
proces, který zásadně ovlivní podobu rozsáhlých území a zároveň významně zasáhne
do kvality života občanů Kraje a ČR, strany deklarují, že si uvědomují mimořádnou
závažnost a rozhodnutí, která budou činěna v následujících letech a jejichž účinek
bude dlouhodobý.
Strany podpisem tohoto Memoranda jednoznačně uznávají své dřívější i budoucí
závazky týkající se sanací a rekultivací území dotčených těžbou hnědého uhlí a
vyplývající ze zákonných i podzákonných norem a deklarují, že nezpochybnitelně
dostojí svým z nich plynoucím povinnostem.
Strany před uzavřením tohoto Memoranda bez jakýchkoli výhrad a připomínek
prohlašují, že mají zájem na uzavření tohoto Memoranda o spolupráci, které bude
založeno na zásadě rovného přístupu a bude výhodné pro všechny Strany a přinese
významné výhody zejména pro obyvatele Kraje a ČR.
Strany nad rámec svých závazků vyjadřují odhodlání spojit síly k tomu, aby se Kraj stal
ukázkovým regionem úspěšné a funkční rekultivace a revitalizace krajiny po těžbě uhlí,
která je zároveň nezbytnou součástí transformace Kraje.
Účel Memoranda
Účelem tohoto Memoranda je spojit vzájemné síly k tomu, aby nad rámec výše
zmíněných závazků akcelerovala obnova, rekultivace a revitalizace těžbou
ovlivněných oblastí Kraje.
Jednotlivé Strany se dohodnou, co mohou do tohoto společného projektu vložit
z oblasti lidských zdrojů, know-how, finančních prostředků a společenských i
mezinárodních vazeb. Významnou součástí této spolupráce bude snaha získat na

plánované projekty finanční prostředky z příslušných fondů Evropské unie. Za tímto
účelem Strany deklarují, že budou spolupracovat ve věci přípravy územního plánu
spravedlivé transformace ve smyslu návrhu nařízení EK 2020/0006 (COD), kterým se
zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci, zejména budou poskytovat nezbytná data
pro analýzu sociálních, hospodářských a enviromentálních dopadů útlumu těžby uhlí
a výroby el. energie z uhlí v Kraji a dále spolupracovat při přípravě projektů související
s transformací energetiky v souvislosti s útlumem těžby uhlí a přechodem
k alternativním zdrojům energie (nízkoemisním, bezemisním) ve smyslu výčtu
podporovaných operací dle čl. 4 návrhu nařízení.
Budoucí podoba rekultivovaných území
Strany vnímají vzájemnou spolupráci jako příležitost, jak proměnit strukturálně
postižený Kraj v krajinu budoucnosti, která přinese nové možnosti a pracovní i
společenské uplatnění lidem z regionu i celé České republiky. Kraj chceme předat
příštím generacím v mnohem lepším stavu, než v jakém jsme ho zdědili.
Strany prohlašují, že budou účinně spolupracovat na revizi v současnosti platných
plánů Sanací a rekultivací a koordinovat jejich případné úpravy s přihlédnutím
k aktuálním a budoucím požadavkům na smysluplné a trvale udržitelné využití
rekultivovaných oblastí opírající se o nejnovější poznatky a odborné analýzy. Za tímto
účelem bude ustanovena pracovní skupina, složená ze zástupců zúčastněných Stran,
která zpracuje návrh základního konceptu a postupu rekultivací a revitalizací, v
souladu s vizí rozvoje kraje celospolečenskými potřebami a Strategií rozvoje
Ústeckého kraje
SE, VU a SD se zavazují, že na realizaci případně revidovaných plánů sanací a
rekultivací vynaloží alespoň takové prostředky, které vyplývají z povinností plánů
současných a v čase, kdy budou potřeba.
Strany se zavazují, že pokud případně změněné plány sanací a rekultivací budou
vyžadovat větší prostředky, než mají SE, VU a SD povinnost vytvářet na současné
platné plány v této oblasti, budou společně aktivně hledat možnosti financování rozdílu
ceny projektů z jiných zdrojů.
Strany se zavazují, že budou aktivně hledat optimální variantu účinné ochrany
nerostného bohatství ve vlastnictví státu jako záruku jeho energetické bezpečnosti a
soběstačnosti. Zároveň se budou aktivně podílet na zpracování revize stávajících
dobývacích prostor a chráněných ložiskových území tak, aby co nejméně omezovaly
případný budoucí rozvoj Kraje při respektování ochrany nerostného bohatství státu.
Na straně Kraje bylo o uzavření Memoranda rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. …………. dne ………….
V Praze (Ústí nad Labem) dne………..

…………..

…………..

Karel Havlíček
ministr průmyslu a obchodu

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

……………
Luboš Pavlas
člen
představenstva Vršanské uhelné a.s. a
Severní energetické a.s.

……………
Ivo Pěgřímek
předseda představenstva
Severočeské doly, a.s.

……………
Walter Fiedler
ředitel Palivový kombinát Ústí, s.p.
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Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

DODATEK Č. 1
K DAROVACÍ SMLOUVĚ ZE DNE 9. 7. 2019, UZAVŘENÝ MEZI NÍŽE
UVEDENÝMI SMLUVNÍMI STRANAMI

Smluvní strany:
Dárce:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
(dále jen „dárce“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 2500762/0800
Ing. Luboš Trojna, vedoucí Odboru kancelář hejtmana
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 777

a
Obdarovaný:
Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje
Sídlo:
40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Lidické
náměstí 899/9
Zastoupený:
plk. Mgr. Jaromírem Knížetem, ředitelem
IČ:
75151537
DIČ:
CZ75151537
Bank. spojení:
Česká národní banka
číslo účtu: 19-1546881/0710
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:

plk. Ing. Petr Sytař, náměstek ředitele
krpulk.kr@pcr.cz, 974 421 221

(dále jen „obdarovaný“)

strana 1 / 2

I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2019 Darovací smlouvu evidovanou pod číslem
19/SML2113/DSP/KH (dále jen „smlouva“).
Uvedení smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:
II.
Změna smlouvy
Článek III Ostatní ujednání, odst. 2 nově zní takto:

2.

Obdarovaný poskytne dárci informaci o využití daru na stanovený účel, a to do
31. 12. 2020.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. 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. Obdarovaný 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 dárce, který zároveň zajistí, aby informace
o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána obdarovanému do datové schránky ID auyaa6n
/ na e-mail: jaromir.knize@pcr.cz. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží po 1 vyhotoveních.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
……………… usnesením ……………………………

Ústeckého kraje dne

V Ústí nad Labem dne …………………

V Ústí nad Labem dne

…………………………………………….

………………………………………………

Ústecký kraj, Oldřich Bubeníček,
hejtman

Krajské ředitelství Policie Ústeckého
kraje, plk. Mgr. Jaromír Kníže, ředitel
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bod 6.14 priloha 1.pdf k usnesení č. 022/30Z/2020

Požadavek ORP na prvotní náklady, včetně návrhu rozdělení částky 5 mil. Kč na jednotlivé ORP
v tis. Kč

ORP

Město Děčín
Město Rumburk
Město Varnsdorf
Město Chomutov
Město Kadaň
Město Litoměřice
Město Lovosice
Město Roudnice nad Labem
Město Louny
Město Podbořany
Město Žatec
Město Litvínov
Město Most
Město Bílina
Město Teplice
Město Ústí nad Labem
Celkem

počet
obyvatel
k 1. 1. 2019
77 031
32 795
20 005
81 640
43 111
59 118
27 660
32 877
43 514
15 668
27 304
37 214
74 835
22 542
106 068
119 407
820 789

žádost ORP o rozdíl
nárok
prvotní náklady proti
ORP
v tis. Kč
žádosti
469

500

-31

0

200

334

-134

0

122

40

82

0

497

2 000

-1 503

230

263

280

-17

0

360

480

-120

0

169

922

-753

78

200

865

-665

93

265

641

-376

0

96

347

-251

0

166

700

-534

77

227

142

85

0

456

392

64

0

137

650

-513

63

646
727

0
9 318

646
-8 591

0
336
877

5 000

úspora finančních prostředků - poždavek/nárok
počet obyvatel v obcích s nejvyšším přesahem mezi požadavkem a nárokem
Zpracoval EK odbor
v Ústí nad Labem dne 22.5.2020

rozdělení úspory
celkové
mezi obce s
prostředky
největšími
přidělené na
přesahy
jednotlivé ORP

17 611 -12 611

877
311 430

469
200
40
727
263
360
247
293
265
96
243
142
392
200
0
1 063
5 000

bod 6.15 priloha 2 .pdf k usnesení č. 023/30Z/2020

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

20/SML0858/DSP/KH

DODATEK Č. 1 K DAROVACÍ SMLOUVĚ Č. 20/SML0858/DSP/KH
uzavřené dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany:
Dárce:
Název:
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.,
č. ú.: 2500762/0800
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Luboš Trojna, vedoucí Odboru kancelář hejtmana
E-mail/telefon:
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 777
(dále jen „dárce“)
a
Obdarovaný:
Název:
Sídlo:
Zastoupený:´
IČO:
Bankovní spojení:

Město Vejprty
Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
Jitkou Gavdunovou, starostkou
00262170
Komerční banka, a.s.
č. ú.: 78-5540000207/0100
Zástupce pro věcná jednání: Jitka Gavdunová, starostka
E-mail/telefon:
starosta@vejprty.cz, 724 179 637
(dále jen „obdarovaný“)
(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 K DAROVACÍ SMLOUVĚ Č. 20/SML0858/DSP/KH
(dále jen „dodatek“):
1

I.
Předmět dodatku
1. Na základě změny usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne ……………….. č.
……………….. se od nabytí účinnosti tohoto dodatku mění účel použití daru tak, že obdarovaný smí dar použít jako příspěvek pro Městskou správu sociálních služeb Vejprty, příspěvkovou organizaci, IČO: 46789863, se sídlem Přísečnická 456/6, 431 91 Vejprty, jíž je
obdarovaný zřizovatelem (dále také jako „příspěvková organizace“), za podmínky, že příspěvková organizace tento příspěvek použije výlučně na realizaci protipožárních opatření
v objektech, které vlastní anebo těch, které jsou jí zřizovatelem svěřeny k hospodaření. Obdarovaný zodpovídá za to, že příspěvková organizace využije dar v souladu se Zásadami
pro používání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje a
v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, jakož i se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání darovací smlouvy č. 20/SML0858/DSP/KH ze dne 7. 2. 2020 nejsou tímto
dodatkem dotčena.

II.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které provede dárce na základě dohody smluvních stran.
2. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních stejné právní závaznosti, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.

V Ústí nad Labem dne ……………

V………………….. ….. dne ……………

……………………………………………
Dárce
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman

……………………………………………………
Obdarovaný
Město Vejprty
Jitka Gavdunová
starostka

2

bod 9.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 026/30Z/2020

Ústecký kraj

-a-

Sittardia s.r.o.

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

(Pozemky v k.ú. Staňkovice u Žatce)

SMLOUVA O REZERVACI POZEMKŮ
(uzavřená v souladu s § 1746 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
SMLUVNÍ STRANY
1.
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
ředitel SPZ Triangle, příspěvková organizace
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
(„Kraj“)
a
2.
Sittardia s.r.o.
Sídlo:
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
25431536
DIČ:
CZ25431536
Bank. spojení: Komerční banka
číslo účtu:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soud v Praze, oddíl C, vložka
234793. Výpis z obchodního rejstříku zájemce tvoří přílohu č. 2 k této smlouvě
(„Zájemce“)
Kraj a Zájemce společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli z nich
samostatně „Smluvní strana“.

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Vzhledem k tomu, že:
(a)

Kraj je vlastníkem Pozemků; a

(b)

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

(c)

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

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

2.

VYMEZENÍ A VÝKLAD POJMŮ

2.1

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

Geometrický plán

znamená geometrický plán v Příloze č. 4, kterým budou
vymezeny Pozemky k prodeji;

Projekt

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

Kupní smlouva

znamená kupní smlouvy o převodu vlastnického práva
k Pozemkům k prodeji, které Smluvní strany uzavřou za
podmínek sjednaných touto Smlouvou. Dohodnuté znění návrhu
Kupních smluv tvoří Přílohu č. 5a (pro Pozemek 1) a Přílohu
č. 5b (pro Pozemek 2) této Smlouvy;

Zájemce

znamená Sittardia s.r.o., IČ 25431536, jeho právní nástupce
a osoby, na něž mohou případně přejít v souladu s touto
Smlouvou práva a povinnosti z této Smlouvy. V rámci
zamýšlené Kupní smlouvy je Zájemce Kupujícím;

Rezervační poplatek

znamená poplatek za Rezervaci specifikovaný v části 4 této
Smlouvy;

Práce Zájemce

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

Kraj

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

Rezervace

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

Pozemky

znamená následující pozemky:
1. pozemková parcela č. 836/2, o celkové výměře 68.358 m2,
kdy předmět Smlouvy tvoří část této parcely, a to pozemek

p.č. 836/104 o výměře 10.300 m2 (dále jen Pozemek 1) a
pozemek p.č. 836/105 o výměře 5.000 m2 (dále jen
Pozemek 2) oba odděleny dle Geometrického plánu č. 54493/2019;
přičemž shora označený Pozemek je ke dni podpisu této Smlouvy
ve vlastnictví Kraje, svěřený k hospodaření SPZ Triangle,
příspěvková organizace, a je zapsán v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Žatec, na listu vlastnictví číslo 482 pro katastrální
území Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, dle výpisu z katastru
nemovitostí, jehož kopie tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy;
Pozemky k prodeji

znamená celý pozemek, resp. jeho části oddělené příslušným
Geometrickým plánem tak, jak jsou označeny jako Pozemky pod
pořadovým číslem 1;

Předmět rezervace

znamená pozemky označené touto Smlouvou jako Pozemky
k prodeji;

Rozhodnutí
o umístění stavby

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

Stavební povolení

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

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 (změna č. 2), identifikační číslo
EDS 222D232000046, včetně Závazných podmínek Rozhodnutí
o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 6 Smlouvy;

SPZ Triangle,
příspěvková
organizace

Příspěvková organizace Kraje zajišťující správu Strategické
průmyslové zóny (SPZ) Triangle, IČO: 71295011, 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

3.

PŘEDMĚT A ÚČEL REZERVACE

3.1

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

3.2

Zájemce potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen s Rozhodnutím
o poskytnutí dotace (změna č. 2), identifikační číslo EDS 222D232000046, včetně
Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace 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 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 15.300,- Kč (slovy: patnáct tisíc tři sta korun českých) za rok, ke
kterému bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

4.2

Rezervační poplatek za Rezervaci Předmětu rezervace bude hrazen poměrnou částí
ve výši 1/2 celoročního Rezervačního poplatku na bankovní účet Kraje. Rezervační
poplatek pro příslušný půlrok (tj. období od 1. ledna do 30. června nebo od 1.
července do 31. prosince příslušného roku) bude splatný do patnácti dnů po
uplynutí příslušného půlročního období. V případě, že se Rezervace týká pouze
části kalendářního půlročního období, Rezervační poplatek bude splatný pouze pro
takovou část kalendářního půlročního období a bude stanoven jako násobek 1/365
ročního Rezervačního poplatku a počtu dní Rezervace v tomto kalendářním půlroku.
Zájemce uhradí příslušnou část Rezervačního poplatku na základě řádné faktury
vystavené Krajem, jejíž datum splatnosti bude 15 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.

5.2

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

5.3

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

5.4

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

5.5

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

6.

POSTOUPENÍ TÉTO SMLOUVY ZÁJEMCEM

6.1

Kraj tímto souhlasí s tím, že Zájemce je oprávněn bez jakéhokoli dalšího souhlasu
Kraje postoupit veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu, ve které
Zájemce vlastní 100% obchodní podíl. Zájemce je také oprávněn s předchozím
souhlasem Kraje postoupit veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jinou třetí
osobu. Pro účel udělení souhlasu Zájemce písemně sdělí Kraji identifikaci
zamýšleného nabyvatele těchto práv a povinností („Nabyvatel“) a Kraj se zavazuje
do tří měsíců od obdržení takového sdělení vydat svůj písemný souhlas. Kraj je
oprávněn vydat i nesouhlasné stanovisko v případě, že by udělený souhlas byl
v rozporu s důležitými zájmy Kraje nebo ČR, zejména pak v případě, kdy
Nabyvatel nebude splňovat podmínky stanovené v čl. 6.2. Účastníci této smlouvy
se rovněž mohou dohodnout, že uzavřou případně dohodu o ukončení Rezervace
dle této Smlouvy a novou smlouvu o Rezervaci s Nabyvatelem, přičemž podmínky
takové nové smlouvy budou identické jako podmínky sjednané v této Smlouvě.
Smluvní strany se tímto výslovně dohodly na tom, že v případě záměru postoupení
této Smlouvy Zájemcem dle výše uvedeného, si Kraj za účelem vyjádření svého
souhlasu vyžádá souhlas Ministerstva průmyslu a obchodu.

6.2

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

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

(b)

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

7.

GEOMETRICKÝ PLÁN

7.1

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

7.2

Bude-li v souvislosti s Geometrickým plánem potřeba zajistit, aby příslušný
stavební úřad vydal územní rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků, popř. aby
vydal sdělení, že územní rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků se nevyžaduje,
zavazuje se Kraj takové územní rozhodnutí a/nebo takový souhlas zajistit na vlastní
náklady tak, aby takové územní rozhodnutí nabylo právní moci a/nebo takový

souhlas byl vydán nejpozději do splnění Podmínky dle článku 8.4 písm. (a) této
Smlouvy. Tím není dotčeno právo Zájemce zajistit vydání územního rozhodnutí
o dělení a scelení pozemků, popř. vydání souhlasu s dělením a scelením pozemků
v případě, že tak neučiní Kraj ve lhůtě výše stanovené.

8.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

8.1

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

8.2

Smluvní strany se tímto dohodly a prohlašují, že Kupní smlouva má podobu, kterou
Smluvní strany co do celkového obsahu projednaly a odsouhlasily, a že s výjimkou
záležitostí uvedených v článku 8.3 níže nelze před podpisem Kupní smlouvy
provádět žádné další změny nebo doplnění, pokud se na tom Smluvní strany
výslovně písemně nedohodnou. Návrh Kupní smlouvy tvoří nedílnou součást této
Smlouvy jako její Příloha č. 5a a Příloha č. 5b.

8.3

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

8.4

(a)

výši Kupní ceny, která bude určena ke dni podpisu Kupní smlouvy jako
cena v místě a čase obvyklá formou znaleckého posudku vypracovaného
znalcem určeným Krajem, nedohodnou-li se Smluvní strany před
uzavřením Kupní smlouvy písemně jinak. Ustanovení předchozí věty
neplatí v případě, že Kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode
dne uzavření této Smlouvy, nedojde-li v tomto období ke změně právních
předpisů upravujících oceňování nemovitostí. V takovém případě platí
kupní cena uvedená v příloze č. 5a a příloze č. 5b 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 příslušné Kupní smlouvy
je:
(a)

vydání Stavebního povolení a

(b)

předání aktuálního Geometrického plánu Kupujícího Prodávajícímu.

(dále jen jako „Podmínky“).
(c)

K uzavření Kupní smlouvy vyzve Zájemce Kraj, a to během 30 (třiceti)
kalendářních dní poté, kdy budou splněny Podmínky. Pokud nastane situace
uvedená v článku 11.3 této Smlouvy, prodlužuje se tato lhůta způsobem tam

uvedeným. Závazek Smluvních stran uzavřít Kupní smlouvu zaniká
v případech uvedených v čl. 9.
(d)

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

(e)

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

8.5

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

9.

TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY

9.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která začíná běžet v den, kdy Smlouva
nabude účinnosti, a končí dnem uzavření Kupní smlouvy dle článku 8.4 této
Smlouvy, nebo pokud Zájemce nepodá do dvou let od účinnosti Smlouvy žádost
o vydání Rozhodnutí o umístění stavby na příslušný stavební úřad, a to dnem
uplynutí uvedené dvouleté lhůty. Platnost této Smlouvy ve vztahu k Pozemku 1
skončí však vždy nejpozději uplynutím tří let, ve vztahu k Pozemku 2 pak
uplynutím čtyř let za předpokladu, že Zájemce ve lhůtě tří let odkoupí Pozemek 1,
to vše 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 tří let (pro
Pozemek 1) a čtyř let (pro Pozemek 2) od účinnosti této Smlouvy, prodlužuje se
platnost Smlouvy do doby uzavření Kupní smlouvy, nejdéle však o 90 dnů ode dne
splnění Podmínek. Pro odstranění případných nejasností Smluvní strany výslovně
prohlašují, že v případě, kdy nebude do tří let od účinnosti Smlouvy odkoupen
Zájemcem Pozemek 1, končí uplynutím této lhůty platnost Smlouvy ve vztahu
k Pozemku 1 i k Pozemku 2.

9.2

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

Jestliže Zájemce nevyzve Kraj k uzavření Kupní smlouvy v souladu s částí
8 této Smlouvy, ačkoli budou splněny Podmínky, platnost Smlouvy skončí
marným uplynutím příslušné lhůty, nedohodnou-li se Smluvní strany před
tím písemně jinak. Pro tento případ skončení platnosti této Smlouvy dále
platí, že Zájemce je povinen uhradit Kraji veškeré náklady, které měl Kraj
v souvislosti s touto Smlouvou.

V případě ukončení platnosti Smlouvy způsobem uvedeným v tomto
ustanovení je Zájemce povinen uvést Předmět rezervace do původního stavu
(stav ke dni počátku účinnosti této Smlouvy), nedohodnou-li se Smluvní
strany písemně jinak, a to na vlastní náklad. Pokud tak Zájemce neučiní ve
lhůtě 1 měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost
Smlouvy, je Kraj oprávněn uvést Předmět rezervace do původního stavu
a přeúčtovat Zájemci veškeré náklady, které mu takto vznikly. Při výběru
zhotovitele k odstranění výsledků činnosti Zájemce postupuje Kraj
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek s kritériem hodnocení
ekonomické výhodnosti podle nejnižší nabídkové ceny. Náklady Kraje je
povinen Zájemce uhradit do 14 dní od obdržení vyúčtování Kraje.
(b)

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

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

(ii)

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

9.3

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

9.4

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

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

(b)

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

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

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

9.6

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

9.7

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

9.8

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

9.9

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

9.10

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

10.

DALŠÍ ZÁVAZKY KRAJE

10.1

Kraj je povinen:
(a)

po dobu účinnosti této Smlouvy nepřevést vlastnické právo k Předmětu
rezervace (ani kterékoli části) za úplatu či bezúplatně na žádnou třetí osobu
a bez předchozího písemného souhlasu Zájemce nezatížit Předmět
rezervace žádnými dluhy, věcnými, předkupními ani jinými právy třetích

osob; porušením tohoto závazku není svěření Pozemků k hospodaření
příspěvkové organizaci zřízené Krajem;
(b)

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

(c)

vynaložit maximální úsilí v rozsahu přípustném podle českého
a evropského práva tak, aby Zájemci byla poskytnuta veškerá povolení,
souhlasy a stanoviska potřebná pro Rozhodnutí o umístění stavby
a/nebo pro Stavební povolení a;

(d)

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

11.

ZÁRUKY KRAJE

11.1

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

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

(b)

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

(c)

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

(d)

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

(e)

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

(f)

Předmět rezervace (ani žádná jeho část) nebyl a není předmětem
restitučních nároků, konkurzního nebo obdobného řízení nebo řízení
o výkonu soudního či správního rozhodnutí a žádné takové nároky nebo

řízení ani nehrozí; Předmět rezervace ani žádná jeho část nebyla vložena do
základního kapitálu žádné obchodní společnosti ani družstva a žádná osoba
nemůže k Předmětu rezervace uplatnit práva, včetně práva odpovídajícího
věcnému břemeni, která by vznikla vydržením;
(g)

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

(h)

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

11.2

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

11.3

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

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

a
(b)

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

automaticky prodlužuje a skončí uplynutím 90 (devadesáti) dnů ode dne
pravomocného skončení daného řízení ve prospěch Kraje.

12.

SMLUVNÍ POKUTY

12.1

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

12.2

Pokud Kraj poruší svůj závazek uzavřít Kupní smlouvu dle článku 8.4 písm. (d)
této Smlouvy, ačkoli bude splněna Podmínka, uhradí Zájemci smluvní pokutu ve
výši 100.000,- Kč (uvedenou smluvní pokutou nejsou dotčeny nároky Zájemce dle
článku 9.2 písm. (b) a/nebo podle článku 12.6 této Smlouvy).

12.3

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

12.4

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

12.5

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

12.6

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

13.

OZNÁMENÍ

13.1

Veškerá oznámení, jež mají být doručena podle této Smlouvy, budou v písemné
podobě a mohou být doručena prostřednictvím datových schránek, osobně,
faxovým přenosem (s tím, že originál bude doručen následně kterýmkoli způsobem
v tomto článku uvedeným), e-mailem nebo doporučenou poštou na adresu příslušné
Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy (nebo na takovou jinou adresu,
kterou příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně pro tyto účely písemně
oznámí). Pokud adresát odepře přijetí zásilky nebo si zásilku nevyzvedne, má se za
to, že zásilka byla doručena třetí den po jejím prokazatelném odeslání.
ADRESA Kraje:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 01, Ústí nad Labem
Fax:

Kontaktní osoba:

– vedoucí odboru kancelář
ředitele

Kopie:

– ředitel SPZ Triangle, příspěvková
organizace

ADRESA Zájemce:
Sittardia s.r.o.
Zeyerova 1456, 438 01 Žatec
Tel
Kontaktní osoba:
14.

ZMĚNY SMLOUVY

14.1

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

14.2

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

15.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., 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 6ss2i95

15.2

Tato Smlouva nabývá účinnosti 5. dnem po jejím zveřejnění v registru smluv.

15.3

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

15.4

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

16.

SCHVÁLENÍ TÉTO SMLOUVY ORGÁNY KRAJE

16.1

Kraj tímto potvrzuje, že:

a) záměr kraje prodat Pozemek k prodeji byl dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne
20. 9. 2019 po dobu 30 dnů před rozhodnutím v Zastupitelstvu Ústeckého kraje
na úřední desce krajského úřadu;
b) o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č.
…………… ze dne …………… a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
…………… ze dne ……………
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
hejtman

V …………………… dne ……….

_________________________
Sittardia s.r.o.
jednatel
Přílohy:
1.

Specifikace Projektu

2.

Výpis z obchodního rejstříku Zájemce

3.

Výpis z katastru nemovitostí týkající se Pozemků

4.

Geometrický plán

5a. Kupní smlouva – Pozemek 1
5b. Kupní smlouva – Pozemek 2

6.

Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č. 2), identifikační číslo
EDS 222D232000046

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5a

Ústecký kraj

-a-

Sittardia s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA
A
SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH
BŘEMEN
PRO POZEMEK 1

Č. ………

(Pozemky v k.ú. Staňkovice u Žatce)

Smluvní strany:
1.
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
ředitel SPZ Triangle, příspěvková organizace
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu

(„Prodávající“)
a
2.
Sittardia s.r.o.
Sídlo:
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
Zastoupený:
jednatelem
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
25431536
DIČ:
CZ25431536
Bank. spojení: Komerční banka
číslo účtu
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
234793. Výpis z obchodního rejstříku zájemce tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě
(„Kupující“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
KUPNÍ SMLOUVU
Prodávající a Kupující společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli
z nich samostatně „Smluvní strana“.
TÍMTO BYLO DOHODNUTO:

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících pozemků:
1) pozemková parcela č. 836/2,
jež je ke dni podpisu této Smlouvy zapsána v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na listu
vlastnictví číslo 482 pro katastrální území Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice
(dále jen „Pozemky“);

1.2

Na základě geometrického plánu, jenž je součástí Přílohy č. 3 této Smlouvy,
vypracovaného Ing. Petrem Vítem, geodetickou kanceláří, pod číslem 544-93/2019,
k.ú. Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, schváleného Katastrálním úřadem pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, dne 20. 9. 2019 (dále jen „Geometrický
plán“), vznikl z Pozemků na základě oddělení pozemek:
parc. č. 836/104 o výměře 10.300 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č. 836/2)
(dále jen „Nemovitost“).

1.3

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

1.4

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

1.5

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

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY A PROHLÁŠENÍ

2.1

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

2.2

Kupující potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen s Rozhodnutím
o poskytnutí dotace (změna č. 2), identifikační číslo EDS 222D232000046, včetně
Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č. 2) (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 Nemovitosti užívat pouze pro účely
výstavby Projektu a za účelem jeho provozování - výroby popsané v Příloze č. 1
Smlouvy o rezervaci a to po celou dobu trvání závazku Kraje vyplývajícího z bodu
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43 podmínek Rozhodnutí. Kupující prohlašuje, že Projekt odpovídá investičnímu
záměru předloženému prostřednictvím Prodávajícího Ministerstvu průmyslu
a obchodu 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 4.120.000 Kč (slovy:
čtyři miliony sto dvacet tisíc Korun českých), ke které bude připočtena DPH dle
platných právních předpisů (dále jen „Kupní cena“).

3.2

Předmět koupě, včetně jeho součástí a příslušenství, je přesně popsán a oceněn ve
znaleckém posudku č. 3439/11/2020 znalce Mgr. Jaroslava Pikharta, ze dne
6. 4. 2020.

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 v souladu s projektem uvedeným
v Příloze č. 4 této Smlouvy (dále jen „Projekt“) 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 při realizaci Projektu musí respektovat podmínky
uspořádání území stanovené v příslušných částech územního plánu obce
Staňkovice.

4.

VYPOŘÁDÁNÍ KUPNÍ CENY

4.1

Podmínky pro úhradu Kupní ceny Kupujícím byly sjednány následovně:
kupní cena v plné výši 4.120.000 Kč (slovy: čtyři miliony sto dvacet tisíc Korun
českých) + příslušná DPH budou uhrazeny Prodávajícímu na účet uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od zveřejnění této
Smlouvy v registru smluv.

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 je oprávněn
uzavřít tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy získal veškeré
potřebné souhlasy a schválení;

(b)

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

(c)

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

(d)

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

(e)

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;

(f)

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;

(g)

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

5.2

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

5.3

Pokud Prodávající poruší závazek vymezený článkem 5.2, je Prodávající povinen
uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Smluvní pokuta a její
úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody.
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6.

ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO

6.1

Prodávající se zavazuje, že:
(a)

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

(b)

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

7.

ZÁVAZKY A PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

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 Nemovitosti včetně staveb na nich zřízených
dle článku 7.1 po celou dobu trvání závazku Kraje vyplývajícího z bodu 43
podmínek Rozhodnutí a po tuto dobu nepřevést Nemovitosti na třetí osobu vyjma
případu, kdy půjde o osobu splňující veškeré podmínky 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 Nemovitosti na třetí osobu je Kupující povinen informovat Prodávajícího
současně se sdělením informací o zájemci o koupi umožňujících prověření, zda
zájemce o koupi splňuje veškeré podmínky dle Rozhodnutí.

7.3

Kupující si je vědom toho, že bez předchozího souhlasu Ministerstva průmyslu a
obchodu 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.

7.4

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
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7.5

(f)

Vodovod pitný

(g)

Vodovod průmyslový.

Prodávající a Kupující se zavazují uzavřít spolu do 12 měsíců od doložení
příslušných geometrických plánů smlouvu o zřízení úplatných věcných břemen
spočívajících v právu Kupujícího:
(a)

vybudovat a provozovat na části sousedních pozemků Prodávajícího parc.
č. 836/2, 836/95, 836/96 a 836/97 v k.ú. Staňkovice u Žatce přípojky
inženýrských sítí popsané v článku 7.4 této Smlouvy;

(b)

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

(c)

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

Geometrický plán, popř. geometrické plány potřebné ke zřízení věcných břemen se
zavazuje na své náklady zajistit Kupující, a to bezodkladně po kolaudaci
inženýrských sítí.
Smlouvy o zřízení věcného břemene budou obsahovat standardní ustanovení
obvyklá pro obdobné transakce, přičemž výše protiplnění za věcná břemena bude
stanovena podle ceníku Prodávajícího pro zřízení služebností schváleného Radou
Ústeckého kraje. Ceník pro výpočet úhrady za věcná břemena tvoří přílohu č. 5.
Věcná břemena dle výše uvedeného budou zřízena in rem ve prospěch Kupujícího.
Prodávající souhlasí se vstupem na pozemky uvedených v písm. a) výše za účelem
realizace přípojek na inženýrské sítě dle článku 7.4 této Smlouvy.
7.6

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

7.7

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

7.8

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.).

7.9

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.
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7.10

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.

PŘEDKUPNÍ PRÁVA

8.1

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

8.2

Kupující se zavazuje, že v případě jakéhokoli svého záměru Nemovitost či její část
převést na třetí osobu, a to úplatně nebo bezúplatně, ji nabídne nejprve
Prodávajícímu za současného splnění podmínek dle čl. 7.2, a to za cenu, za kterou
Nemovitost či její část Kupující od Prodávajícího nabyl do svého vlastnictví. Budeli v době zamýšleného převodu na Nemovitosti vybudována stavba či její část,
zvýší se kupní cena o cenu stavby nebo její části zjištěné formou znaleckého
posudku vypracovaného znalcem určeným Kupujícím. Předkupní právo skončí
ukončením platnosti závazku Kraje vyplývajícího z bodu 43 podmínek Rozhodnutí.
(a)

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

(b)

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

8.3

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
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přecházejí všechna práva i povinnosti vztahující se k Nemovitosti na Kupujícího,
zejména povinnost platit příslušné daně a poplatky, jakož i jakákoliv práva spojená
s vlastnictvím Nemovitosti.
10.

NÁVRH NA VKLAD

10.1

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

10.2

Zároveň s touto Smlouvou strany podepíší návrh na vklad vlastnického práva
Kupujícího k Nemovitosti spolu s návrhem na vklad věcného práva dle článku 8.1
této Smlouvy do příslušného katastru nemovitostí.

10.3

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

10.4

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

11.

SMLUVNÍ POKUTY

11.1

Pokud Kupující poruší závazek vymezený v článku 3.5, 3.6 nebo části 8, a to
i v případě, že Prodávající nevyužije svého předkupního práva dle části 8, této
Smlouvy, je povinen za každé porušení uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve
výši odpovídající výši odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále
zvýšenou o částku 100.000,- Kč, pokud neprovede nápravu stavu do 30
kalendářních dní ode dne, kdy jej Prodávající na takové porušení závazku písemně
upozornil

11.2

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

11.3

Pokud Kupující poruší svůj závazek vyplývající z článků 7.8 nebo 7.9 této Smlouvy,
je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

11.4

Pokud Kupující poruší závazek vymezený v článku 7.10 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 7.10 uložen Prodávajícímu. Výslovně se
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sjednává, že Prodávající má právo na úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy,
pokud byl sám postižen odvodem za porušení rozpočtové kázně, které bylo
způsobeno v důsledku porušení smluvní povinnosti Kupujícího dle článku 7.10, 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), e-mailem nebo doporučenou poštou na adresu příslušné Smluvní
strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy (nebo na takovou jinou adresu, kterou
příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně pro tyto účely písemně oznámí).
Pokud adresát odepře přijetí zásilky nebo si zásilku nevyzvedne, má se za to, že
zásilka byla doručena třetí den po jejím prokazatelném odeslání.

13.

DAŇOVÉ A POPLATKOVÉ POVINNOSTI

13.1

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

14.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1

Prodávající tímto potvrzuje, že záměr kraje prodat nemovitý majetek byl dle § 18
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněn dne …………… 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 6ss2i95 /na e-mail: ……………….
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14.5

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

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 5. dnem po jejím zveřejnění v registru smluv.

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

_________________________
Oldřich Bubeníček
hejtman

Sittardia s.r.o., jakožto Kupující
V ......................... dne ……………

_________________________
Radek Vízner
jednatel
Přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího
Příloha č. 2 - Kopie výpisu z katastru nemovitostí týkající se Pozemků
Příloha č. 3 – Geometrický plán
Příloha č. 4 – Specifikace projektu
Příloha č. 5 – Ceník pro výpočet úhrady za věcná břemena
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Příloha č. 1
Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího
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Příloha č. 2
Kopie výpisu z katastru nemovitostí týkající se Pozemků
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Příloha č. 5
Ceník pro výpočet úhrady za věcná břemena

66

Příloha č. 5b

Ústecký kraj

-a-

Sittardia s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA
A
SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH
BŘEMEN
PRO POZEMEK 2

Č. ………

(Pozemky v k.ú. Staňkovice u Žatce)

Smluvní strany:
1.
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený:
hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
ředitel SPZ Triangle, příspěvková organizace
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
(„Prodávající“)
a
2.
Sittardia s.r.o.
Sídlo:
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
Zastoupený:
jednatelem
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon: 415 710 289
IČ:
25431536
DIČ:
CZ25431536
Bank. spojení: Komerční banka
číslo účtu:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
234793. Výpis z obchodního rejstříku zájemce tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě
(„Kupující“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
KUPNÍ SMLOUVU
Prodávající a Kupující společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli
z nich samostatně „Smluvní strana“.
TÍMTO BYLO DOHODNUTO:

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících pozemků:
1) pozemková parcela č. 836/2,
jež je ke dni podpisu této Smlouvy zapsána v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na listu
vlastnictví číslo 482 pro katastrální území Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice
(dále jen „Pozemky“);

1.2

Na základě geometrického plánu, jenž je součástí Přílohy č. 3 této Smlouvy,
vypracovaného Ing. Petrem Vítem, geodetickou kanceláří, pod číslem 544-93/2019,
k.ú. Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, schváleného Katastrálním úřadem pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, dne 20. 9. 2019 (dále jen „Geometrický
plán“), vznikl z Pozemků na základě oddělení pozemek:
parc. č. 836/105 o výměře 5.000 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č. 836/2)
(dále jen „Nemovitost“).

1.3

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

1.4

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

1.5

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

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY A PROHLÁŠENÍ

2.1

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

2.2

Kupující potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen s Rozhodnutím
o poskytnutí dotace (změna č. 2), identifikační číslo EDS 222D232000046, včetně
Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č. 2) (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 Nemovitosti užívat pouze pro účely
výstavby Projektu a za účelem jeho provozování - výroby popsané v Příloze č. 1
Smlouvy o rezervaci a to po celou dobu trvání závazku Kraje vyplývajícího z bodu
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43 podmínek Rozhodnutí. Kupující prohlašuje, že Projekt odpovídá investičnímu
záměru předloženému prostřednictvím Prodávajícího Ministerstvu průmyslu
a obchodu 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 2.000.000,- Kč (slovy:
dva miliony 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. 3439/11/2020 znalce Mgr. Jaroslava Pikharta, ze dne
6. 4. 2020.

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 v souladu s projektem uvedeným
v Příloze č. 4 této Smlouvy (dále jen „Projekt“) 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 při realizaci Projektu musí respektovat podmínky
uspořádání území stanovené v příslušných částech územního plánu obce
Staňkovice.

4.

VYPOŘÁDÁNÍ KUPNÍ CENY

4.1

Podmínky pro úhradu Kupní ceny Kupujícím byly sjednány následovně:
kupní cena v plné výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony Korun českých) +
příslušná DPH budou uhrazeny Prodávajícímu na účet uvedený v záhlaví této
smlouvy, a to do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od zveřejnění této Smlouvy
v registru smluv.

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 je oprávněn
uzavřít tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy získal veškeré
potřebné souhlasy a schválení;

(b)

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

(c)

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

(d)

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

(e)

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;

(f)

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;

(g)

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

5.2

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

5.3

Pokud Prodávající poruší závazek vymezený článkem 5.2, je Prodávající povinen
uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.00,- Kč. Smluvní pokuta a její
úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody.
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6.

ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO

6.1

Prodávající se zavazuje, že:
(a)

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

(b)

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

7.

ZÁVAZKY A PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

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 Nemovitosti včetně staveb na nich zřízených
dle článku 7.1 po celou dobu trvání závazku Kraje vyplývajícího z bodu 43
podmínek Rozhodnutí a po tuto dobu nepřevést Nemovitosti na třetí osobu vyjma
případu, kdy půjde o osobu splňující veškeré podmínky 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 Nemovitosti na třetí osobu je Kupující povinen informovat Prodávajícího
současně se sdělením informací o zájemci o koupi umožňujících prověření, zda
zájemce o koupi splňuje veškeré podmínky dle Rozhodnutí.

7.3

Kupující si je vědom toho, že bez předchozího souhlasu Ministerstva průmyslu a
obchodu 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.

7.4

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
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7.5

(f)

Vodovod pitný

(g)

Vodovod průmyslový.

Prodávající a Kupující se zavazují uzavřít spolu do 12 měsíců od doložení
příslušných geometrických plánů smlouvu o zřízení úplatných věcných břemen
spočívajících v právu Kupujícího:
(a)

vybudovat a provozovat na části sousedních pozemků Prodávajícího parc.
č. 836/2, 836/95, 836/96 a 836/97 v k.ú. Staňkovice u Žatce přípojky
inženýrských sítí popsané v článku 7.4 této Smlouvy;

(b)

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

(c)

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

Geometrický plán, popř. geometrické plány potřebné ke zřízení věcných břemen se
zavazuje na své náklady zajistit Kupující, a to bezodkladně po kolaudaci
inženýrských sítí.
Smlouvy o zřízení věcného břemene budou obsahovat standardní ustanovení
obvyklá pro obdobné transakce, přičemž výše protiplnění za věcná břemena bude
stanovena podle ceníku Prodávajícího pro zřízení služebností schváleného Radou
Ústeckého kraje. Ceník pro výpočet úhrady za věcná břemena tvoří přílohu č. 5.
Věcná břemena dle výše uvedeného budou zřízena in rem ve prospěch Kupujícího.
Prodávající souhlasí se vstupem na pozemky uvedených v písm. a) výše za účelem
realizace přípojek na inženýrské sítě dle článku 7.4 této Smlouvy.
7.6

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

7.7

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

7.8

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.).

7.9

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.
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7.10

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.

PŘEDKUPNÍ PRÁVA

8.1

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

8.2

Kupující se zavazuje, že v případě jakéhokoli svého záměru Nemovitost či její část
převést na třetí osobu, a to úplatně nebo bezúplatně, ji nabídne nejprve
Prodávajícímu za současného splnění podmínek dle čl. 7.2, a to za cenu, za kterou
Nemovitost či její část Kupující od Prodávajícího nabyl do svého vlastnictví. Budeli v době zamýšleného převodu na Nemovitosti vybudována stavba či její část,
zvýší se kupní cena o cenu stavby nebo její části zjištěné formou znaleckého
posudku vypracovaného znalcem určeným Kupujícím. Předkupní právo skončí
ukončením platnosti závazku Kraje vyplývajícího z bodu 43 podmínek Rozhodnutí.
(a)

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

(b)

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

8.3

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
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přecházejí všechna práva i povinnosti vztahující se k Nemovitosti na Kupujícího,
zejména povinnost platit příslušné daně a poplatky, jakož i jakákoliv práva spojená
s vlastnictvím Nemovitosti.
10.

NÁVRH NA VKLAD

10.1

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

10.2

Zároveň s touto Smlouvou strany podepíší návrh na vklad vlastnického práva
Kupujícího k Nemovitosti spolu s návrhem na vklad věcného práva dle čl. 8.1 této
Smlouvy do příslušného katastru nemovitostí.

10.3

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

10.4

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

11.

SMLUVNÍ POKUTY

11.1

Pokud Kupující poruší závazek vymezený v článku 3.5, 3.6 nebo části 8, a to
i v případě, že Prodávající nevyužije svého předkupního práva dle části 8, této
Smlouvy, je povinen za každé porušení uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve
výši odpovídající výši odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále
zvýšenou o částku 100.000,- Kč, pokud neprovede nápravu stavu do 30
kalendářních dní ode dne, kdy jej Prodávající na takové porušení závazku písemně
upozornil.

11.2

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

11.3

Pokud Kupující poruší svůj závazek vyplývající z článků 7.8 nebo 7.9 této Smlouvy,
je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

11.4

Pokud Kupující poruší závazek vymezený v článku 7.10 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 7.10 uložen Prodávajícímu. Výslovně se
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sjednává, že Prodávající má právo na úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy,
pokud byl sám postižen odvodem za porušení rozpočtové kázně, které bylo
způsobeno v důsledku porušení smluvní povinnosti Kupujícího dle článku 7.10, 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), e-mailem nebo doporučenou poštou na adresu příslušné Smluvní
strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy (nebo na takovou jinou adresu, kterou
příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně pro tyto účely písemně oznámí).
Pokud adresát odepře přijetí zásilky nebo si zásilku nevyzvedne, má se za to, že
zásilka byla doručena třetí den po jejím prokazatelném odeslání.

13.

DAŇOVÉ A POPLATKOVÉ POVINNOSTI

13.1

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

14.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1

Prodávající tímto potvrzuje, že záměr kraje prodat nemovitý majetek byl dle § 18
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněn dne …………… 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 6ss2i95 /na e-mail: ……………….
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14.5

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

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 5. dnem po jejím zveřejnění v registru smluv.

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

_________________________
hejtman

Sittardia s.r.o., jakožto Kupující
V ......................... dne ……………

_________________________
jednatel
Přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího
Příloha č. 2 - Kopie výpisu z katastru nemovitostí týkající se Pozemků
Příloha č. 3 – Geometrický plán
Příloha č. 4 – Specifikace projekt
Příloha č. 5 – Ceník pro výpočet úhrady za věcná břemena
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Příloha č. 1
Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího
………
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Příloha č. 2
Kopie výpisu z katastru nemovitostí týkající se Pozemků
……
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Příloha č. 3
Geometrický plán
……
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Příloha č. 4
Specifikace projektu
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Příloha č. 5
Ceník pro výpočet úhrady za věcná břemena
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Příloha č. 6
Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č. 2)
Název akce: SPZ Triangle – Vnitřní infrastruktura – 2. část
Investor: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Identifikační číslo EDS: 222D232000046
Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace
v informačním systému EDS/SMVS (dále jen Podmínky)
stanovené Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen Správce programu)
a Ministerstvem financí ČR (dále jen MF)
v souladu s usnesením vlády č. 214/2016
jako nedílná součást Rozhodnutí o poskytnutí dotace v informačním systému EDS/SMVS
(dále jen Rozhodnutí)
pro akci “ SPZ Triangle – Vnitřní infrastruktura – 2. část“ (dále jen Akce)
realizovanou Ústeckým krajem (dále jen Příjemce)
v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
(dále jen Program),
administrovaným Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest
(dále jen Určená organizace)

1) Příjemce prohlašuje, že se podpisem těchto Podmínek zavazuje ve vztahu k poskytnuté
podpoře z prostředků zvláštního účtu MF a státního rozpočtu (dále jen „Prostředky“),
dodržovat ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění,
vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce
majetku, v platném znění, a pravidla Programu schválená MF pod č. j. MF50532/2015/1903-3 ze dne 3. prosince 2015, která jsou nedílnou součástí Rozhodnutí.
2) Vydáním Rozhodnutí nevzniká Příjemci právo na poskytnutí Prostředků. Dotace ze
státního rozpočtu bude Příjemci poskytnuta na základě platného Rozhodnutí za
předpokladu dostatečné výše disponibilních Prostředků v rozpočtové kapitole Správce
programu v daném kalendářním roce.
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3) Prostředky je Příjemce oprávněn použít účelně pouze na úhradu způsobilých výdajů dle
dispozic určených Správcem programu v Rozhodnutí a jeho příloze č. 1 „Přehled
parametrů a nákladů“ (dále jen Příloha).
4) Příjemce je povinen dodržet termíny přípravy a realizace Akce a realizovat akci
minimálně v rozsahu závazných parametrů stavebních objektů, jak je uvedeno
v Rozhodnutí a jeho Příloze.
5) Správce programu si vyhrazuje právo upřesňovat termíny přípravy, realizace a hodnoty
závazných projektovaných parametrů stavebních objektů, výši potřeb a zdrojů financování
Akce včetně výše a formy účasti Prostředků v závislosti na upřesněném rozsahu
projektovaných parametrů a výsledcích zadávacích řízení veřejných zakázek, znaleckých
posudků a odborných expertíz. Změny termínů přípravy a realizace Akce a závazných
parametrů stavebních objektů a změny ve výši potřeb a zdrojů financování Akce včetně
výše a formy účasti Prostředků podléhají souhlasu ze strany MF, který je vyjádřen
podpisem tohoto Rozhodnutí ze strany MF.
6) Maximální podíl Prostředků je 75 % z celkových způsobilých výdajů na tuto Akci.
Příjemce se zavazuje zajistit pokrytí investičních potřeb Akce vlastními zdroji
v jednotlivých letech minimálně v rozsahu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
a jeho přílohách.
7) Pokud Příjemce není schopen zabezpečit realizaci Akce v souladu s obsahem
Rozhodnutí, neprodleně prostřednictvím Určené organizace předloží Správci
programu žádost o změnu Rozhodnutí. Správce programu změnu provede, nebo žádost
zamítne. Změna Rozhodnutí podléhá souhlasu MF, který je vyjádřen podpisem změny
Rozhodnutí ze strany MF.
8) Před započetím změn je Příjemce povinen neprodleně informovat Určenou organizaci
o veškerých změnách vzniklých při realizaci (např. změna termínu realizace Akce, změna
výše nákladů apod.) formou žádosti o změnu Rozhodnutí, která musí obsahovat mimo
jiné zdůvodnění změny a doložení relevantních formulářů EDS.
9) Žádost o změnu Rozhodnutí včetně nezbytných příloh předloží Příjemce Určené
organizaci nejméně 15 pracovních dnů před termínem konání mezirezortní hodnotitelské
komise. Pokud Příjemce nedoručí podklady ve stanovené lhůtě, nemusí být žádost
mezirezortní hodnotitelské komisi předložena.
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PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ AKCE
OBSAH A FORMA PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O PRŮBĚHU REALIZACE AKCE
10) Příjemce zabezpečí implementační tým pro výstavbu Akce sestávající z interních
pracovníků Příjemce, případně externích pracovníků společností, které pověřil výkonem
investorských, inženýrských a projektových činností, v rozsahu a personálním zastoupení,
které odpovídají náročnosti Akce. Příjemce je povinen zabezpečit prostřednictvím těchto
pověřených pracovníků a společností u všech souborů staveb včasnou majetkoprávní
přípravu, hospodárný návrh technického provedení, včasné správní projednání, řádný a
hospodárný výběr zhotovitele, jakož i řádný výkon technického dozoru stavebníka (dále
jen TDS) při realizaci souborů staveb a jejich uvedení do provozu.
11) Ve fázi projektové přípravy a správních řízení Příjemce zabezpečí:
a) pořízení projektové dokumentace veškerých souborů staveb k územnímu řízení, ke
stavebnímu řízení, studie, průzkumy, geometrické plány a jiné geodetické práce a další
projektové podklady a jejich doručování zástupcům Určené organizace na vyžádání;
b) pravomocná územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlasy a jejich
doručování zástupcům Určené organizace. Další případná stanoviska, rozhodnutí či
souhlasy je Příjemce povinen doručit zástupcům Určené organizace na vyžádání.
12) Ve fázi zadávacího řízení je Příjemce povinen při zadávání veřejných zakázek:
a) prostřednictvím

Určené

organizace

zaslat

MF

návrh

zadávací

dokumentace výběrového řízení k vydání Souhlasu se zadáním akce formou stanoviska
k zadávací dokumentaci. Určená organizace zašle kopii zadávací dokumentace
výběrového řízení Správci programu. Příjemce je povinen připomínky MF a Správce
programu v zadávací dokumentaci zohlednit;
b) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů;
c) při rozhodnutí o základním hodnotícím kritériu, tj. ekonomické výhodnosti nabídek,
Příjemce postupuje v souladu s principy metody „3E“ (hospodárnost, efektivnost,
účelnost). Příjemci je dále doporučováno realizovat pouze otevřená zadávací řízení.
Základní hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky: váha hodnotícího
kritéria „nabídková cena“ bude minimálně 80 % (pokud Správce programu nebo MF
nerozhodne jinak), ostatní hodnocená kritéria budou mít v úhrnu váhu maximálně 20
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%, budou-li používána kvalifikační kritéria, musí být přiměřená plnění zakázky a nesmí
neopodstatněně zužovat počet nebo okruh potenciálních dodavatelů;
d) v případě nízkého počtu uchazečů a nepřijatelných nabídkových cen může Správce
programu prostřednictvím Určené organizace vyzvat Příjemce ke zrušení
výběrového řízení.
13) Ve fázi výstavby je Příjemce povinen:
a) předkládat zástupcům Určené organizace na vyžádání veškeré nezbytné podklady pro
výkon supervizní činnosti: zejména veškeré projektové dokumentace, vyjádření
dotčených orgánů a správců sítí a veškerá správní rozhodnutí (zejména územní
rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlasy, rozhodnutí o předčasném užívání
stavby nebo rozhodnutí o prozatímním užívání stavby);
b) umožnit vstup zástupců Určené organizace a Správce programu na staveniště a
soustavnou součinnost technického dozoru stavebníka se zástupci Určené organizace
za účelem výkonu supervizního dohledu při kontrole provádění prací, služeb či dodávek
a při ověřování souladu fakturace se skutečností;
c) předkládat zástupcům Určené organizace k odsouhlasení veškeré návrhy změn stavby
oproti dokumentaci pro zadání stavby, které mají dopad na cenu nebo kvalitu díla;
d) vypracovat a udržovat řádný harmonogram Akce v členění podle jednotlivých
stavebních souborů a dodržovat harmonogram ze strany svých pověřených pracovníků
a zodpovědných pracovníků společností, které pověřil výkonem investorských,
inženýrských a projektových činností. V případě aktualizace harmonogramu doručovat
nový harmonogram v elektronické podobě zástupcům Určené organizace a Správci
programu;
e) zabezpečit konání pravidelných kontrolních dnů výstavby Akce za účasti zástupců
Určené organizace, Správce programu a za účasti svých pověřených pracovníků a
zodpovědných pracovníků společností, které pověřil výkonem investorských,
inženýrských a projektových činností, včasné a řádné plnění všech úkolů přijatých na
těchto kontrolních dnech. Určená organizace si vyhrazuje právo spolurozhodovat o
frekvenci kontrolních dnů, případně svolávat další jednání.
14) Příjemce ve lhůtě do 6 měsíců od ukončení realizace Akce předloží Správci programu
prostřednictvím Určené organizace dokumentaci závěrečného vyhodnocení Akce. Při
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vypracování závěrečného vyhodnocení musí Příjemce postupovat dle „§ 6 Závěrečné
vyhodnocení akce“ vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na
financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s pravidly Programu. Obsah dokumentace závěrečného vyhodnocení Akce:
a) zpráva o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu stanovených
v rozhodnutí. Zpráva obsahuje popis přínosu projektu, přehled financování projektu,
skutečně dosažené hodnoty indikátorů a závazných parametrů uvedených v posledním
platném Rozhodnutí;
b) podklady potvrzující splnění/nesplnění indikátorů a závazných parametrů;
c) kolaudační rozhodnutí nebo povolení ke zkušebnímu provozu s doložkou nabytí právní
moci;
d) závěrečné vyúčtování Akce a finanční vypořádání Prostředků poskytnutých na
financování Akce v rozsahu dle vyhlášky č. 560/ 2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, u výkupu nemovitostí: podepsaná kupní smlouva, výpisy z katastru a výpisy
z účtů; u ostatních způsobilých výdajů: smlouvy o dílo včetně dodatků, objednávky,
faktury a výpisy z účtů. Doklady se předkládají jako prosté kopie;
e) vstupní data o skutečnosti v rozsahu stanoveném ve zvláštním předpisu – formuláře –
EDS viz vyhláška č. 560/2006 Sb; ve znění pozdějších předpisů
f) zprávy o provedených kontrolách použití Prostředků;
g) výpisy z účtů dokládající připsání Prostředků na účet Příjemce;
h) jiné přílohy.
15) Veškeré doklady Příjemce doručuje Určené organizaci na adresu:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Odbor řízení podnikatelských nemovitostí, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁLOH
ÚHRADA FAKTUR ZA PROVEDENÉ PRÁCE A DODÁVKY
16) Prostředky budou uvolňovány na účet Příjemce u ČNB zpravidla do 60 dnů od předložení
žádosti. V žádosti Příjemce prokáže uhrazení nebo splatnost nákladů Akce (fakturu),
jejichž zdrojové pokrytí z Prostředků požaduje, a na které má podle Rozhodnutí nárok.
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Žádost s uvedením čísla bankovního účtu předkládá Příjemce Určené organizaci, která
ji po kontrole oprávněnosti čerpání Prostředků včetně věcné kontroly provedených prací,
služeb a dodávek/výkupů (kontrola je zpravidla prováděna supervizní společností)
postupuje Správci programu. Prostředky je možné uvolňovat až na základě platného
Rozhodnutí, které je podepsané všemi zúčastněnými stranami. Při uzavírání smluv o
dílo/kupních smluv se doporučuje Příjemci v souvislosti s termíny fakturace za dílo
zohlednit výše uvedené postupy uvolňování Prostředků, zejména splatnost faktur
nejméně 60 dní.
17) Správce programu Prostředky zálohově neposkytuje, výjimku může na základě
posouzení příslušné smlouvy učinit v případě úhrady podílu na nákladech spojených s
připojením a se zajištěním nebo navýšením požadovaného rezervovaného příkonu podle
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k
elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů.
18) Do způsobilých výdajů nemůže být započtená daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“),
pokud Příjemce může uplatnit odpočet daně na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o
DPH, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Příjemce nemůže u všech způsobilých
výdajů Akce uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve
znění pozdějších předpisů, může být DPH započtena do způsobilých výdajů a hrazena
z Prostředků pouze po splnění následujících podmínek:
a) statutární zástupce Příjemce doloží formou dopisu Správci programu prohlášení, že
bude žádat o úhradu DPH pouze v případech, kdy nelze uplatnit odpočet DPH na
vstupu;
b) v rámci dokumentace k závěrečnému vyhodnocení Akce předloží Příjemce zprávu
o kontrole realizace investice, a to včetně kontroly DPH, o jejíž provedení požádá
Příjemce nejpozději v termínu dokončení realizace Akce příslušný finanční úřad.
POVINNOSTI PŘÍJEMCE PŘI ZMĚNĚ VLASTNICTVÍ POZEMKŮ
A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ÚZEMÍ
19) Nestanoví-li Správce programu jinak, nesmí Příjemce od podání žádosti o „Registraci
akce“ využít pozemky Akce 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 v technologických centrech.
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20) Příjemce není oprávněn od podání žádosti o „Registraci akce“ bez předchozího souhlasu
Správce programu a MF převést stavební objekty a provozní soubory na jinou osobu.
Tato podmínka neplatí pro přeložky technického vybavení území a dalšího vybavení
území, pro příspěvky na vyvolané opravy stavebních objektů a provozních souborů ve
vlastnictví jiné osoby a pro stavební objekty a provozní soubory, které se nacházejí na
vykoupených pozemcích a sdílejí stejný právní osud.
21) Příjemce není oprávněn od podání žádosti o „Registraci akce“ bez předchozího souhlasu
Správce programu:
a) pozemky Akce zatížit služebností, zástavním právem, právem stavby, nájmem,
pachtem nebo jiným právem, které by bránilo využití pozemků Akce v souladu s bodem
19 těchto Podmínek;
b) pozemky Akce převést na jinou osobu;
c) změnit stávající funkční využití pozemků Akce v územně plánovací dokumentaci.
22) Příjemce s žádostí o souhlas dle bodu 21 zasílá Správci programu prostřednictvím
Určené organizace:
a) návrh kupní, nájemní, pachtovní či jiné smlouvy, na jejímž základě má dojít
k dispozicím s pozemky;
b) popis investičního záměru investora včetně: zařazení investičního záměru dle CZNACE, výši investice určené na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku
v nejbližších třech letech v členění na jednotlivé roky, počet vytvořených pracovních
míst v nejbližších třech letech v členění na jednotlivé roky;
i.

znalecký posudek o obvyklé ceně převáděných pozemků ne starší tří měsíců;

ii.

kopii katastrální mapy s vyznačením hranic Akce a převáděných nebo
zatěžovaných pozemků.

23) Správce programu si vyhrazuje právo spolurozhodovat o kupní ceně pozemků Akce a
vyjadřovat se k návrhům smluv týkajících se dispozic s pozemky Akce.
24) Nestanoví-li Správce programu jinak, je Příjemce povinen při převodu, resp. pronájmu
pozemků Akce, zajistit ochranu svých zájmů a práv, zejména využití pozemků v souladu
s bodem 19 těchto Podmínek.
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25) Příjemce je oprávněn převést nemovitosti Akce investorovi na základě otevřeného
výběrového řízení minimálně za cenu obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku.
26) Příjemce je povinen od podání žádosti o „Registraci akce“ neprodleně informovat
Určenou organizaci o každém převodu či pronájmu pozemků Akce. K tomu Příjemce
doloží Určené organizaci opis kupní/nájemní smlouvy.
27) V případě, že po uzavření kupní smlouvy k převodu pozemků Akce z jakéhokoliv důvodu
nedojde, je Příjemce povinen o tom neprodleně informovat Určenou organizaci.
Příjemce je povinen neprodleně informovat Určenou organizaci také o každém ukončení
pronájmu pozemků Akce.
VĚCNÁ A FINANČNÍ KONTROLA
28) Použití Prostředků (včetně nákladů na stavbu, resp. výkupů, na kterých se Prostředky
podílejí), podléhá finanční kontrole ze strany Správce programu, MF a orgánů Finanční
správy podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších
předpisů,

zákona

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů, podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a
v případě realizace staveb rovněž věcné kontrole ze strany Určené organizace.
29) Finanční kontrolou se rozumí souhrn činností ověřujících zejména:
a) skutečnosti rozhodné pro poskytnutí Prostředků;
b) oprávněnost, efektivnost a hospodárnost při nakládání s Prostředky;
c) soulad čerpání a užití Prostředků s pravidly Programu, příslušnými právními
předpisy
a Rozhodnutím.
30) Věcnou kontrolou se rozumí souhrn činností ověřujících zejména:
a) řádné provedení prací, služeb či dodávek spolufinancovaných z Prostředků;
b)

soulad fakturace se skutečností.

Příjemce je povinen umožnit pověřeným zástupcům Správce programu, MF, Určené
organizace a orgánů Finanční správy provádění finanční a věcné kontroly použití
Prostředků a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost.
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31) Příjemce převzetím těchto Podmínek a zahájením čerpání Prostředků vyslovuje souhlas
s prováděním finančních a věcných kontrol ze strany Správce programu, MF, Určené
organizace a orgánů Finanční správy.
32) Neoprávněné použití nebo zadržení Prostředků Příjemcem se považuje za porušení
rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění
pozdějších předpisů.
33) Neoprávněným použitím Prostředků se rozumí takové použití, kterým byla závažně
porušena povinnost stanovená v těchto závazných Podmínkách. Zadržením Prostředků
se rozumí porušení povinnosti vrácení podpory ve stanoveném termínu.

ZAÚČTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ V ÚČETNICTVÍ PŘÍJEMCE
34) Příjemce vede o akci účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů. Příjemce zabezpečí vedení analytického účetnictví
souvisejícího s Akcí, tzn., bude účtovat na zvláštní analytické účty (použije se stejný
analytický znak u všech aktuálních účtů projektu), na samostatné hospodářské středisko
nebo ve finančním deníku Akce. Musí být jednoznačně prokazatelné, že konkrétní náklad
či příjem je vykazován v souvislosti s Akcí a skutečně odpovídá jejímu charakteru.
35) Prostředky je Příjemce povinen označit v účetnictví na příjmové straně účelovým
znakem
č. 22777. Toto označení je nezbytné pro zpětnou kontrolu MF při párování dotací
poskytnutých Správcem programu a Prostředků přijatými územními celky.
PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH
36) Veškeré realizované výnosy musí být vráceny na účet Správce programu nebo
vynaloženy zpět do průmyslové zóny se souhlasem Správce programu. Výjimkou je
možná refundace způsobilých výdajů na straně vlastních zdrojů Příjemce.
37) Příjemce je povinen zasílat po dobu realizace Akce Správci programu prostřednictvím
Určené organizace finanční vypořádání Prostředků dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o
finančním vypořádání, ve znění pozdějších předpisů, za každý kalendářní rok financování
Akce v termínu do 31. ledna následujícího roku.
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38) Příjemce zasílá každoročně Přehled o příjmech a výdajích Správci programu
prostřednictvím Určené organizace.
39) Příjemce musí doložit po ukončení platnosti Podmínek, že realizací projektu nebyl
generován výnos, se kterým by nebylo naloženo v souladu s článkem 36) Podmínek.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
40) Příjemce umístí a ponechá po dobu realizace Akce a po dobu 10 let od dokončení
závěrečné etapy Akce na viditelném místě návěstí s oznámením, že Akce je realizována
za účasti Správce programu a Určené organizace.
41) Příjemce je povinen zasílat Určené organizaci po dobu 10 let od vydání Rozhodnutí
výroční zprávu o stavu obsazenosti Akce. Ve zprávě uvádí základní informace platné k
31.12. příslušného roku, tzn. všechny v uplynulých letech realizované investiční záměry.
U každého záměru uvede jméno investora, zařazení investičního záměru podle CZ-NACE,
plochu pozemků Akce ve vlastnictví investora, plochu zastavěnou výrobními objekty,
dosud realizovanou výši investice, počet dosud vytvořených pracovních míst. Ke zprávě
se přikládají kolaudační souhlasy, rozhodnutí o zkušebním provozu či jiná rozhodnutí ve
vztahu ke stavbám umístěným na pozemcích Akce, kterými lze řádně prokázat využití
pozemků Akce v souladu s Podmínkami a Programem. Pokud nebude Určenou
organizací stanoveno jinak, je Příjemce povinen zaslat výroční zprávu nejpozději do 31.1.
následujícího roku.
42) Správce programu si vyhrazuje právo upřesňovat Podmínky. Změny v závazných
Podmínkách podléhají souhlasu ze strany MF, který je vyjádřen podpisem těchto
Podmínek ze strany MF.
43) Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Rozhodnutí a nabývají platnosti a účinnosti dnem
převzetí Příjemcem a zavazují Příjemce do uplynutí 10 let od ukončení závěrečné etapy
Akce, vyjma podmínky 19) až 27), 36), 38) 39), 40), 41), které platí i po uplynutí této lhůty
do doby, kdy Příjemce disponuje pozemky a stavbami technické a dopravní infrastruktury
Akce, které nebyly převedeny ve prospěch třetích osob, a nejedná se o pozemky a stavby,
které

zůstanou

v majetku

Příjemce

a

jsou

určeny

zejména

k technickému

zázemí, umístění společných inženýrských sítí a komunikací atd.
44) Závazné podmínky se vztahují na všechny doposud neobsazené plochy průmyslové zóny
SPZ Triangle viz příloha č. 2 Rozhodnutí (situace SPZ Triangle). Jedná se o plochy:
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Velikost plochy
(ha)
11,62
65,4
7,76
9,93
39,3
20,22
16,66
13,01
183,9

Označení plochy
B
H
H2
H3
L
S
C
M
celkem

45) Příjemce prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto Podmínek, Podmínky přijímá a
zavazuje se je dodržovat, což stvrzuje svým podpisem.

Určená organizace: Agentura pro podporu podnikání a

Podpis

investic CzechInvest
Vypracoval:

Dne:

Souhlasí:

Dne:

Souhlasí:

Dne:

Souhlasí:

Dne:

Schválil:

Dne:

Správce Programu:

Odbor:

Ministerstvo průmyslu a

Dne

Razítko
Podpis

obchodu
Vypracoval:
Kontroloval:
Schválil:

Ministerstvo financí ČR

Odbor:

Razítko

Telefon:
Č.j.

Dne

Podpis

Vypracoval:
Schválil:
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Převzal a s Podmínkami se seznámil:

Razítko a podpis statutárního
zástupce

Dne:
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bod 12.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 032/30Z/2020

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SMLxxxx/SoPD/ZD
Číslo smlouvy u příjemce:

JID:

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz / 475657435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:
Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Jiří Novákem, předsedou představenstva a Mgr. Radkem
Scherferem, místopředsedou představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Rückl
E-mail/telefon: ludek.ruckl@kzcr.eu / 477114111
IČ:
25488627
DIČ:
CZ25488627
Bank. spojení: ČSOB, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 216686400/0300
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 5. 5. 2004,
oddíl B, vložka 1550 (kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce tvoří přílohu č. 1 k této
smlouvě)
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
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(dále jen „smlouva“)
Preambule
1.

Mezi poskytovatelem a příjemcem byla dne 26. 6. 2017 uzavřena Smlouva
o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby a to v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 030/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 (dále jen „Smlouva o SOHZ“), ve znění dodatků č.
1. a 2., schválených usnesením č. 019/12Z/2018 ze dne 23.04.2018 a usnesením č.
010/15Z/2018 ze dne 22.10.2018.

2.

Příjemce se Smlouvou o SOHZ zavazuje po dobu jejího trvání a za podmínek v ní
stanovených provozovat specifikované zdravotní služby jako služby obecného
hospodářského zájmu (dále jen „Služby“), přičemž poskytovatel se naproti tomu
zavazuje poskytovat příjemci na provozování těchto služeb vyrovnávací platbu za
závazek veřejné služby, přičemž platí, že platba za závazek veřejné služby je
omezena rozsahem nezbytným pro úhradu výdajů na obnovu a pořízení infrastruktury
(budovy a technologie) nezbytné pro výkon plnění závazku veřejné služby dle
Smlouvy o SOHZ.

3.

Vyrovnávací platba je dle Smlouvy o SOHZ dotací ve smyslu § 10a odst. 1 písm. b)
zákona, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace

1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne
22. 06. 2020 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci (vyrovnávací
platbu) (dále jen „Dotace“) ve výši 370.000.000,- Kč (slovy: třistasedmdesátmilionů
korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do 31. 12. 2020, pokud nebude postupováno podle čl. II odst. 4.
nebo odst. 5. této smlouvy.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací
platby) na rok 2020 ze dne 28. 02. 2020 vedené pod č.j.: KUUK/039827/2020 (dále
jen „Žádost“) v souladu se Smlouvou o SOHZ (zejména pak čl. V odst. 1 až 3 Smlouvy
o SOHZ). Žádost je přílohou č. 2 této smlouvy a obsahuje specifikaci obnovovacích
investic s odůvodněním jejich účelnosti a hospodárnosti, seznam náhradních investic,
specifikaci rozvojových a nových investic s detailním odůvodněním jejich potřebnosti
pro provozování Služeb. Příjemce prohlašuje, že veškeré investice uvedené v Žádosti
jsou nezbytné pro výkon Služeb dle Smlouvy o SOHZ a splňují definiční znaky
uvedené v odst. 3 tohoto článku.

3.

Pro účely této smlouvy se obnovovacími, rozvojovými, novými a náhradními
investicemi rozumí:


obnovovací investice je investice do majetku příjemce (náklady spojené
s pořízením majetku), který zcela nahrazuje účetně a funkčně zcela
identický účetně odepsaný a již reálně nevyužitelný majetek příjemce, který
slouží pro provozování Služeb,



rozvojová investice je investice do majetku příjemce (náklady spojené
s pořízením majetku), který s výjimkou stavebních investic sice funkčně
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nahrazuje účetně a funkčně zcela účetně odepsaný a již reálně
nevyužitelný majetek příjemce, který slouží pro provozování Služeb,
nicméně který nelze považovat vzhledem k jeho komplexnosti, technické
vyspělosti či dalším vlastnostem za identický s majetkem, který
je rozvojovou investicí nahrazován. Rozvojovou stavební investicí
je investice do stávajícího nemovitého majetku, která mění či modifikuje
účel jeho užívání nebo mění či modifikuje jeho technické parametry nebo
vybavenost. I po realizaci rozvojové stavební investice musí nemovitý
majetek, do něhož byla rozvojová stavební investice realizována, sloužit
k poskytování Služeb. Rozvojová investice (včetně rozvojové stavební
investice) by zpravidla měla zlepšit standard poskytovaných Služeb;


novou investicí se rozumí investice do majetku příjemce (náklady spojené
s pořízením majetku příjemce), který příjemce do okamžiku realizace nové
investice nevlastnil a za pomocí něhož příjemce bude realizovat nové
výkony (do okamžiku realizace nové investice nerealizované), které
nicméně budou poskytovány v rámci Služeb. Novou stavební investicí
je investice do zhotovení či pořízení nové stavby (stavební objekt, budova),
která před realizací investice neexistovala, nebo ji příjemce nevlastnil, a za
pomoci níž bude příjemce poskytovat Služby;



náhradní investice jsou investice do majetku používaného pro provozování
Služeb, které příjemce nehodlá realizovat v příslušném kalendářním roce,
anebo je hodlá realizovat bez užití prostředků z Dotace. Za předpokladu,
že hospodárnost a účelnost těchto náhradních investic bude náležitě
specifikována v Předběžné kalkulaci, zpracované v souladu se Smlouvou
o SOHZ a za předpokladu, že některé z obnovovacích, rozvojových
a nových investic, které měly být realizovány v příslušném kalendářním
roce, v tomto kalendářním roce realizovány nebudou, může příjemce
použít prostředky z Dotace na (ko)financování těchto náhradních investic.

4.

Dotace je poskytnuta na realizaci v Žádosti specifikovaných obnovovacích,
rozvojových, nových a náhradních investic.

5.

Dotace je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem, neboť je vyrovnávací
platbou dle Smlouvy o SOHZ.

6.

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

1.

Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem úhrady
investičních nákladů spojených s investicemi do majetku užívaného pro provozování
Služeb v roce 2020, toto je zároveň doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo.

2.

Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů
přímo souvisejících s úhradou investičních nákladů dle odst. 1. tohoto článku.
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Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
a)

vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,

b)

vznikl příjemci v přímé souvislosti s úhradou investičních nákladů ve schváleném
období realizace pro provozování Služeb,

c)

byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.

3.

Dotace bude poskytnuta ve splátkách, přičemž první splátka ve výši 10% základu
předběžné kalkulace pro rok 2020 bude poskytnuta do 30. 6. 2020. Zbývající Dotace
ve výši 90% základu předběžné kalkulace pro rok 2020 bude poskytnuta dle možností
rozpočtu poskytovatele, jednorázově bankovním převodem nebo ve splátkách,
nejpozději však do 30. 11. 2020 na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.

4.

Pokud příjemce nerealizuje vůbec či pouze z části jakoukoliv obnovovací, rozvojovou,
nebo novou investici předvídanou v Žádosti (dále jen „odložená investice“) a na místo
ní nebude realizovat ani žádnou náhradní investici, a pokud zároveň tuto odloženou
investici bude realizovat, resp. pokud ji dokončí, v roce 2021, je příjemce oprávněn
nevyčerpanou část finančních prostředků z Dotace použít na financování odložené
investice v roce 2021, a to vše za předpokladu, že (i) odložená investice, důvody její
(částečné) nerealizace a výše tomu odpovídajících nevyčerpaných finančních
prostředků z Dotace, bude řádně specifikována ve vyúčtování Dotace podle této
smlouvy a (ii) příjemce do 31. 3. 2022 předloží vyúčtování použití prostředků z Dotace
na odloženou investici v roce 2021 („Vyúčtování odložené investice“), které bude mít
veškeré náležitosti vyúčtování Dotace dle této smlouvy (čl. III odst. 6 smlouvy).

5.

V případě náhradních investic, jejichž realizace bude zahájena a nebude dokončena
v r. 2020, je možné uplatnit obdobný postup, jako u odložených investic dle výše
uvedeného odst. 4. čl. II této smlouvy (dále jen „odložená náhradní investice“).

6.

V případě, že v průběhu roku nastane potřeba realizovat nenadálou investici
do majetku užívaného pro provozování Služeb, která v době uzavření smlouvy
o Dotaci nemohla být předvídatelná (jedná se například o nutnou investici do majetku,
který byl poškozen havárií apod.) a nebyla tedy uvedena v Žádosti, je příjemce
oprávněn užít v nutné míře prostředky z Dotace na financování takové nenadálé
investice. Před užitím finančních prostředků z Dotace dle předchozí věty je však
příjemce povinen poskytovatele o nutnosti realizace takové investice za užití
prostředků z Dotace písemně informovat, přičemž v této písemné informaci je
příjemce povinen minimálně specifikovat výši finančních prostředků z Dotace, kterou
hodlá na financování předmětné nenadálé investice užít, a dále veškerá opatření,
která zajistí, že finanční prostředky z Dotace budou užity hospodárně a účelně.
V případě, že poskytovatel do 10 dnů od doručení této písemné informace vyjádří
nesouhlas s financováním předmětné nenadálé investice z prostředků Dotace, není
příjemce oprávněn jakékoliv prostředky z Dotace na předmětnou nenadálou investici
použít. Pro vyloučení veškerých pochybností je stanoveno, že v případě, že příjemce
bude financovat nenadálé investice v souladu s tímto odstavcem, nezvýší se celková
výše poskytnuté Dotace dle této smlouvy, tzn. že financování některých investic
předvídaných v Žádosti nebude moci být zrealizováno, a to minimálně ve výši výdajů
na předmětnou nenadálou investici. Pro případ použití postupu podle tohoto odstavce
platí, že za poskytovatele jedná hejtman Ústeckého kraje.

7. V případě stavební investice, kdy příjemce žádá Dotaci i na zpracování projektové
dokumentace, se příjemce zavazuje v případě, že nebude zahájena realizace vlastní
stavby nebo zahájeno výběrové řízení na stavební práce do 31. 12. 2022, vrátit
předmětnou část Dotace, která byla použita na úhradu nákladů na zpracování
projektové dokumentace nejpozději do 31. 03.2023.
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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 úhrady investičních nákladů spojených s investicemi
do majetku užívaného pro provozování Služeb, pro který byla Dotace poskytnuta,
a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.

2.

Dotaci nepřevést na jiný subjekt.

3.

Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.

4.

Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s předloženou
Žádostí, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak
z hlediska poskytnuté výše Dotace, tak i z hlediska nákladů (investičních výdajů) na
v Žádosti specifikované investice, a to formou zakázek s jednoznačnou identifikací
(specifický objekt účtování), která je uváděna v účetních dokladech a v kartách
majetku.

5.

Označovat originály účetních dokladů
je spolufinancována Ústeckým krajem.

6.

Do 31. 3. 2021 předložit vyúčtování Dotace, které bude součástí Výsledné kalkulace
dle čl. V odst. 9 Smlouvy o SOHZ a jehož součástí bude:

informací

o

tom,

že

investice

a)

údaj o skutečných nákladech (výdajích) spojených s realizací obnovovacích,
rozvojových a nových investic, jejichž realizace měla být a skutečně byla
(ko)financována z Dotace;

b)

odůvodnění účelnosti a hospodárnosti realizovaných investic, tj. zejména
informaci o systémových opatřeních pro zajištění minimalizace nákladů
spojených s investicí (výběrové řízení, srovnání cen možných substitutů apod.);

c)

specifikace investic předvídaných v Žádosti (obnovovacích, rozvojových
a nových), které nebyly v příslušném období zcela či částečně realizovány
a odůvodnění
jejich
plného/částečného
neuskutečnění
v příslušném
kalendářním roce, včetně uvedení nákladů (investičních výdajů), jejichž čerpání
připadne na následující rok;

d)

specifikace náhradních investic, které byly realizovány namísto investic
uvedených pod písm. c), a to včetně odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti
v souladu s písm. b);

e)

specifikace odložených investic a odložených náhradních investic, jejichž
realizace započala v roce 2020 a nebyla dokončena, dle čl. II odst. 4 této
smlouvy, kdy financování z prostředků Dotace bude realizováno v roce 2021,
s uvedením výše tomu odpovídajících nevyčerpaných finančních prostředků;

f)

specifikace odložených náhradních investic, jejichž realizace započala v roce
2020, nebyla dokončena a je předpokládáno jejich zahrnutí do čerpání
z prostředků Dotace, v roce 2021, a to s uvedením výše tomu odpovídajících
nevyčerpaných finančních prostředků;
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g)

specifikace nenadálých investic realizovaných v souladu se zněním čl. II. odst. 6
této smlouvy, a to jak v listinné podobě s podpisem statutárního zástupce, tak
v elektronické podobě, např. na CD.

7. Na dobu minimálně tří let ode dne účinnosti této smlouvy zajistit udržitelnost investic
uvedených v čl. III. odst. 6 smlouvy. Po tuto dobu je příjemce povinen zachovat
veškeré originální dokumenty související s investicemi (tj. především dokumentaci
zadávacích a výběrových řízení na dodavatele, smlouvy s dodavateli, účetní
písemnosti a doklady, inventurní soupisy, veškerá související potvrzení a průvodní
materiály) v písemné nebo elektronické podobě.
8. Poskytovatel je oprávněn svým písemným pokynem během účinnosti této smlouvy,
nejpozději však do 15. 3. 2021, detailněji specifikovat výše uvedené náležitosti
vyúčtování Dotace tak, aby na jeho základě mohla být efektivně provedena kontrola
řádného nakládání s prostředky Dotace v souladu s touto smlouvou a Smlouvou
o SOHZ. Splnění toho pokynu poskytovatele je pro příjemce závazné.
9. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků Dotace v návaznosti na realizaci investic a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak
i po ukončení realizace investic.
10. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně
identifikace příjemce nebo účelu Dotace.
11. Vrátit nevyčerpanou část Dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než plánované
náklady uvedené v Žádosti, současně s předložením vyúčtováním Dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem, přičemž platí, že:


poskytnutí a čerpání Dotace podléhá kontrole podle následujících právních
předpisů: zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů,



kontrola probíhá v těchto stupních:
I.

předběžná (před poskytnutím Dotace),

II. průběžná (faktická realizace investice),
III. následná včetně účetní,


kontrolu provádí pověření zaměstnanci Ústeckého kraje, zařazení do
Krajského úřadu Ústeckého kraje,



Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu se zněním § 78 odst. 4 a odst. 5
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, může prostřednictvím Finančního výboru a Kontrolního výboru
provádět kontroly využití Dotací poskytnutých z prostředků kraje. Postup
výborů při provádění kontroly upravuje Kontrolní řád výborů Zastupitelstva
Ústeckého kraje,



zjistí-li se neplnění rozhodnutí orgánů kraje (Zastupitelstvo a Rada
Ústeckého kraje) a podmínek této smlouvy, příslušný odbor Krajského
úřadu Ústeckého kraje, výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje nebo
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příslušný orgán kraje zajistí realizaci nezbytných opatření v souladu s touto
smlouvou a příslušnými právními předpisy.
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 příslušně obecně závazné právní
předpisy.
14. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
15. Nakládat s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z dotace s péčí řádného
hospodáře. Příjemce nesmí tento majetek ani jeho části prodat, vypůjčit, zatěžovat
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva a nesmí jej pronajmout
či převést na jinou osobu po dobu udržitelnosti dle čl. III. odst. 7. smlouvy, bez
předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
16. 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.

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 příslušnými právními předpisy a touto smlouvou.

2.

Pokud příjemce předloží vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené investice,
v termínu stanoveném ve smlouvě, které nebude obsahovat všechny náležitosti
stanovené ve smlouvě, popřípadě pokud údaje v něm budou nedostatečné pro
posouzení účelnosti a hospodárnosti investic financovaných na základě této smlouvy,
dopustí se příjemce porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplné
vyúčtování Dotace ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení
výzvy poskytovatele k nápravě.

3.

V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné,
bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté
Dotace následovně:
a)

předložení vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené investice, do 15
kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,05 %.

b)

předložení vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené investice, do 30
kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,5 %.

c)

předložení doplněného vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené
investice, do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě
poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 0,1 %.
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4.

d)

předložení doplněného vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené
investice, do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě
poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 0,2 %.

e)

nedodržení povinnosti vést Dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
0,5 %.

f)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom,
že investice je spolufinancována Ústeckým krajem – výše odvodu činí 0,1 %.

g)

nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 0,1 %.

h)

nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek
či jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 0,1 %.

i)

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se „sponzorským vzkazem“
na pořízeném majetku nebo v jeho bezprostřední blízkosti – výše odvodu činí
0,5 % z výše Dotace použité na pořízení tohoto majetku.

Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže Dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši
nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití
peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb.
odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo
případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné
povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně
lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení
rozpočtové kázně.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1.

Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení Dotace.

2.

Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy, a to zejména
z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl
návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas
dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.

3.

Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.

4.

Spory z právních poměrů při poskytnutí Dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita

1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o realizaci investic
uvést fakt, že tyto investice byly podpořeny Ústeckým krajem (poskytovatelem).
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2.

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

3.

U investiční akce bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se
Sponzorským vzkazem v provedení respektující logomanuál poskytovatele.

4.

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

5.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu 3 let:

6.

a)

logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
programech a dalších tištěných materiálech souvisejících s realizací investic,

b)

verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti realizace investic,

c)

umístění reklamních panelů poskytovatele v místě konání prezentační akce
u příležitosti realizace investice a prezentace poskytovatele moderátorem takové
akce,

d)

v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),

e)

umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s realizací investice.

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

1.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě v registru smluv, resp. disponuje souhlasem osob
uvedených na své straně s uveřejněním osobních údajů v registru smluv. Smluvní
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do
datové schránky ID 5gueuef/na e-mail: sekretariat@kzcr.eu.

2.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

3.

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

4.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
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případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
5.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

6.

O poskytnutí Dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením ze dne 22. 6. 2020.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

…………………………………………….

………………………………………………

poskytovatel:
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

příjemce:
Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
Mgr. Radek Scherfer, místopředseda
představenstva

Přílohy:
Příloha č. 1 - Kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce
Příloha č. 2 - Kopie žádosti o poskytnutí investiční Dotace (vyrovnávací platby) na rok
2020 (bez příloh 3 až 10)
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bod 12.2 priloha 6.pdf k usnesení č. 033/30Z/2020

SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITÝCH VĚCÍ
Město Litoměřice
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika
IČ: 00263958
zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou
(dále jen „Převodce“)
na straně jedné a
Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
zastoupen: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem
(dále jen „Nabyvatel“)
na straně druhé
(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)
uzavírají
v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) tuto
smlouvu o převodu nemovitých věcí
(dále jen „Smlouva“)
takto:
1.

PREAMBULE

1.1.

Převodce je vlastníkem nemovitých věcí, které tvoří většinu částí areálu litoměřické
nemocnice a které Převodce nabyl bezúplatně od České republiky prostřednictvím
Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace.

1.2.

Převodce dlouhodobě ve zvýšené míře plní základní úkoly obce s odkazem na § 35
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů při vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje
zdraví, při ochraně veřejného zájmu, kterým je péče o jejich zdraví, a to v rozsahu, v
jakém toho není způsobilý stát. S ohledem na rozsah a význam zdravotních služeb,
kterými Převodce svým prostřednictvím, resp. prostřednictvím litoměřické nemocnice,
dbá o uspokojování potřeb občanů, je zřejmé, že vlastní prostředky Převodce jsou z
dlouhodobého hlediska nedostatečné, a to i s ohledem na to, že služby pro
uspokojování potřeb občanů jsou poskytovány nadregionálně (nejen pro občany
města). Převodce tudíž z dlouhodobého hlediska nemá dostatek prostředků na rozvoj
a udržitelnost zdravotních služeb poskytovaných litoměřickou nemocnicí včetně

zajištění odpovídajícího stavu nemovitých věcí tvořících areál litoměřické nemocnice,
které jsou k tomuto nezbytné.
1.3.

Smluvní strany mají společný zájem dlouhodobě zajistit v souladu se zájmy
a potřebami svých občanů kvalitní a dostupnou zdravotní péči v litoměřické nemocnici,
kdy jsou si vědomy jejího zásadního významu pro občany města Litoměřice a
Ústeckého kraje, jakož i pro další pacienty.

1.4.

Rozvoj a udržitelnost zdravotní péče v litoměřické nemocnici jsou podmíněny
odpovídajícím stavem nemovitých věcí, které tvoří areál nemocnice. Smluvní strany
souhlasně prohlašují, že pro zajištění provozu v litoměřické nemocnici je účelné
spojení vlastnictví provozovatele nemocnice a vlastnictví nemovitých věcí, které tvoří
areál nemocnice.

1.5.

Nabyvatel prohlašuje, že je připraven převzít odpovědnost za rozvoj a udržitelnost
zdravotních služeb poskytovaných litoměřickou nemocnicí tak, že se litoměřická
nemocnice stane integrální součástí páteřní osy zdravotnických zařízení v Ústeckém
kraji. Nabyvatel prohlašuje, že je v zájmu Nabyvatele a jeho občanů investovat do
rozvoje litoměřické nemocnice obdobně jako do ostatních nemocnic začleněných do
společnosti Krajská zdravotní, a.s., jejímž je jediným akcionářem.

1.6.

Uzavření a účinnost této Smlouvy jsou ve smyslu věty druhé § 1727 ObčZ závislé na
uzavření smlouvy o koupi závodu mezi společností Nemocnice Litoměřice, a.s. jakožto
prodávajícím a společností Krajská zdravotní, a.s. jakožto kupujícím (dále jen
„Smlouva o koupi závodu“).

1.7.

Smluvní strany společně prohlašují, že převod nemovitých věcí činěný touto Smlouvou
je ve veřejném zájmu občanů města Litoměřice a občanů Ústeckého kraje, jakož i
dalších pacientů litoměřické nemocnice.

2.

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

2.1.

Převodce bezplatně převádí vlastnické právo k věcem uvedeným v přílohách č. 1 až 3
této Smlouvy (dále jen „Předmět převodu“) a Nabyvatel Předmět převodu přijímá.
Veškeré nemovité věci, které jsou součástí Předmětu převodu a které jsou zapsané
v katastru nemovitostí, jsou v katastrálním území Litoměřice a jsou zapsány na listu
vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice.

2.2.

Převodce zřizuje věcné břemeno služebnosti cesty a stezky k tíži části pozemku parc.
č. 3889/4 jakožto pozemku služebného ve prospěch pozemku parc. č. 3889/3 jakožto
pozemku panujícího v rozsahu daném geometrickým plánem pro vyznačení věcného
břemene č. 4766-172/2019, vyhotoveném dne 12. srpna 2019, spol. GEOS Litoměřice
s.r.o., IČ: 06035159, se sídlem Nerudova 6, 41201 Litoměřice, ověřený pod č.
284/2019, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy; oba pozemky jsou v katastrálním území
Litoměřice a jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1 Katastrálním úřadem pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. Služebnost se zřizuje bezúplatně.

2.3.

Smluvní strany činí nesporným, že Předmět převodu je převáděn na Nabyvatele
výlučně pro zachování a dlouhodobé zajištění jeho užívání pro poskytování zdravotní
péče a další zdravotní služby litoměřickou nemocnicí, a to bez ohledu na osobu či

právní formu poskytovatele těchto služeb.
2.4.

Návrh na vklad vlastnického práva dle čl. 2.1 této Smlouvy a na vklad věcného
břemene dle čl. 2.2 této Smlouvy lze podat na katastrální úřad nejdříve ke dni účinnosti
této Smlouvy dle čl. 5.3 této Smlouvy a podá jej dle dohody Smluvních stran Převodce.
Převodce podá návrh/y na vklady práv dle věty první tohoto článku 2.4 bez zbytečného
odkladu poté, co mu Nabyvatel nebo smluvní strana Smlouvy o koupi závodu prokáže,
že došlo k převodu obchodního závodu dle Smlouvy o koupi závodu, nejpozději však
do 10 dnů od prokázání splnění této podmínky; po marném uplynutí této lhůty je
oprávněna podat návrh/y na vklad práv kterákoliv Smluvní strana.

2.5.

Smluvní strany berou na vědomí, že Nabyvatel nabyde vlastnické právo k částem
Předmětu převodu (nemovitým věcem), které jsou zapsány v katastru nemovitostí,
vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to s právními účinky k okamžiku
podání předmětného návrhu na vklad. Smluvní strany sjednávají, že k nabytí
vlastnického práva Nabyvatelem dojde i u těch částí Předmětu převodu (jednotlivých
věcí), které nejsou zapsány v katastru nemovitostí, až dnem podání návrhu na vklad
dle věty první tohoto článku.

3.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1.

Nabyvatel potvrzuje, že mu bylo umožněno seznámení se s právním a faktickým
stavem Předmětu převodu a že si je vědom skutečnosti, že s vlastnictvím, užíváním a
údržbou Předmětu převodu jsou spojeny značné náklady včetně nutnosti provedení
oprav či jiných stavebních úprav, které jsou nebo mohou být nezbytné pro zajištění
způsobilosti Předmětu převodu k užívání nájemci nebo Nabyvatelem.

3.2.

Nabyvatel potvrzuje, že mu byly předány kopie nájemních smluv k Předmětu převodu
v účinném znění, a to nájemní smlouva se společností Nemocnice Litoměřice, a.s. a
se společností B. Braun Avitum s.r.o. Nabyvatel bere na vědomí, že se společností B.
Braun Avitum s.r.o. dosud nebyl uzavřen dodatek k nájemní smlouvě v ní předvídaný
a že tento nájemce má právo domáhat se určení jeho obsahu soudem.

3.3.

Smluvní strany sjednávají, že Převodci náleží poměrná část z nájemného a plateb za
služby za Předmět převodu za rok 2020, a to celá výše nájemného a plateb za služby
připadajících na období od 1.1.2020 do dne, v němž nastanou právní účinky vkladu
vlastnického práva dle této Smlouvy, a to včetně takového dne.

3.4.

Nabyvatel bere na vědomí, že část Předmětu převodu (viz příloha č. 2 této Smlouvy)
se nachází na pozemcích ve vlastnictví České republiky a že v areálu litoměřické
nemocnice jsou též nemovité věci ve vlastnictví České republiky, které jsou nebo
mohou být nezbytné k účelnému provozu litoměřické nemocnice, přičemž nejsou
dořešena s Českou republikou užívací práva k těmto nemovitým věcem. Převodce
potvrzuje, že bude-li ze strany České republiky požadována náhrada bezdůvodného
obohacení za užívání nemovitých věcí uvedených ve větě první tohoto článku 3.4,
uhradí tuto náhradu za období do dne, v němž nastanou právní účinky vkladu
vlastnického práva dle této Smlouvy, a to včetně takového dne.

3.5.

Převodce upozorňuje Nabyvatele a Nabyvatel bere výslovně na vědomí, že položky
uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy nemusí být samostatnými věcmi v právním smyslu
a mohou být součástí či příslušenstvím jiných věcí, z nichž některé nemusí být ve

vlastnictví Převodce.
3.6.

Nedojde-li k převodu vlastnictví k části Předmětu převodu Nabyvateli, nevzniká
Převodci závazek zajistit její převod na Nabyvatele a Nabyvateli nevznikají vůči
Převodci žádná práva ohledně takto nepřevedené části Předmětu převodu. Nabyvateli
rovněž nevznikají žádná práva vůči Převodci, bude-li mít Předmět převodu nebo jeho
část jakékoliv právní či faktické vady.

3.7.

Nabyvatel je povinen po dobu 10 let ode dne účinnosti této Smlouvy zachovat využití
Předmětu převodu k poskytování zdravotní péče a dalších zdravotních služeb.
Porušením povinnosti Nabyvatele dle tohoto článku není užití částí Předmětu převodu
k doplňkové vedlejší činnosti v rozsahu trvajícím ke dni uzavření této Smlouvy nebo
změna užívání částí Předmětu převodu k doplňkové vedlejší činnosti, která neomezuje
poskytování zdravotní péče a dalších zdravotních služeb v Předmětu převodu.
Doplňkovou vedlejší činností se pro účely tohoto čl. 3.7 rozumí zejména zajištění
stravování a dalších služeb pro zaměstnance, pacienty a návštěvy v litoměřické
nemocnici.

3.8.

Smluvní strany sjednávají smluvní zákaz zcizení Předmětu převodu tak, že Nabyvatel
je po dobu, která začíná dnem účinnosti této Smlouvy a končí uplynutím 10 let ode
dne, v němž nastanou právní účinky vkladu vlastnického práva k Předmětu převodu
dle této Smlouvy, oprávněn převést vlastnické právo k Předmětu převodu nebo
jakékoliv jeho části (k jakékoliv nemovité věci) výlučně s předchozím písemným
souhlasem Převodce. Smluvní strany činí nesporným, že zákaz zcizení je sjednán na
dobu určitou a přiměřenou a je v zájmu Převodce vyjádřeného v čl. 2.3 této Smlouvy,
který je hodný právní ochrany.

3.9.

Smluvní strany sjednávají předkupní právo Převodce k Předmětu převodu a ke všem
jeho jednotlivým částem (nemovitým věcem). Předkupní právo Převodce je sjednáno
jako právo smluvní a vztahuje se ve smyslu ust. § 2140 odst. 2 násl. ObčZ na všechny
způsoby zcizení, a to zejména na koupi, darování, směnu a vklad do obchodní
korporace.

4.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1.

Převodce je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že:
4.1.1. Předmět převodu není využíván výlučně v souladu s čl. 3.7 této Smlouvy, nebo
4.1.2. Nabyvatel převede Předmět převodu nebo jeho část bez předchozího souhlasu
Převodce v rozporu s čl. 3.8 této Smlouvy;
4.1.3. Smlouva o koupi závodu nenabyde účinnosti ani do 31.12.2020.

4.2.

Každá Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy, dojde-li k ukončení
Smlouvy o koupi závodu z jakéhokoliv důvodu.

4.3.

Každá Smluvní strana je oprávněna uplatnit své právo na odstoupení od Smlouvy
kdykoliv do 2 let ode dne, kdy se dozvěděla o naplnění podmínek pro odstoupení.
V případě odstoupení od Smlouvy jsou Smluvní strany povinny si poskytnout
součinnost k provedení zápisu v katastru nemovitostí na základě souhlasného
prohlášení stran nebo obdobným způsobem v souladu s právními předpisy účinnými

v době odstoupení od Smlouvy; toto ujednání vzhledem ke své povaze zavazuje
Smluvní strany ve smyslu § 2005 odst. 2 ObčZ i po odstoupení od Smlouvy.
5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1.

Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se
Smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

5.2.

Tato Smlouva je uzavřena dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran,
bude-li splněna podmínka uzavření Smlouvy o koupi závodu dle čl. 1.6 této Smlouvy.

5.3.

Tato Smlouva nabývá účinnosti ke dni, v němž bude splněna poslední z následujících
podmínek:
5.3.1. právní moc rozhodnutí vydaného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,
kterým se povoluje spojení soutěžitelů zahrnující společnost Krajská zdravotní,
a.s. a obchodní závod společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. dle zákona č.
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů;
5.3.2. uzavření Smlouvy o koupi závodu;
5.3.3. uveřejnění této Smlouvy prostřednictvím registru smluv;
nejdříve však 1.7.2020.

5.4.

Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu uveřejní prostřednictvím registru smluv
Převodce. Smluvní strany činí nesporným, že text této Smlouvy neobsahuje jakékoliv
informace, které nelze uveřejnit prostřednictvím registru smluv.

5.5.

Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným,
zdánlivým nebo nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a
účinnosti. Smluvní strany se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné, zdánlivé a
nevymahatelné ustanovení takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými
ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených
ustanovení.

5.6.

Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany tímto dle
§ 564 ObčZ vylučují možnost změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou
a dále vylučují, aby osoby uvedené v ust. § 166 ObčZ sjednávaly změny obsahu této
Smlouvy.

5.7.

Přílohy této Smlouvy tvoří:
5.7.1. Příloha č. 1: Předmět převodu – seznam pozemků včetně staveb;
5.7.2. Příloha č. 2: Předmět převodu – seznam staveb bez pozemku;
5.7.3. Příloha č. 3: Věci/Části Předmětu převodu neevidované v katastru nemovitostí;
5.7.4. Příloha č. 4: Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene č. 4766172/2019 s výčtem výměry služebnosti.

5.8.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení a zbývající vyhotovení obdrží Převodce pro

účely podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
5.9.

Převodce touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění potvrzuje, že tato Smlouva byla uzavřena po splnění všech
zákonných podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního
jednání.

5.10. Záměr převodu Předmětu převodu byl schválen Zastupitelstvem města Litoměřice
usnesením č. 20/1/2020 ze dne 6.2.2020 a usnesením č. ________ ze dne
__________.
5.11. Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo uzavření této Smlouvy svým usnesením č.
________ ze dne __________.
5.12. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo uzavření této Smlouvy svým usnesením č.
________ ze dne __________.

Převodce

Nabyvatel

V _____________ dne ___.___._______

V _______________ dne ___.___._______

.............................................
za město Litoměřice
Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta

..............................................
za Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman

Příloha č. 1

Předmět převodu - seznam pozemků včetně staveb (vše v k.ú. Litoměřice, v části obce Předměstí)
Parcelní číslo

Název druhu pozemku

3886/23
3886/24
3886/4
3886/5
3889/3
3900/3
3900/6
3900/8
3900/9
3900/10
3900/12
3900/13
3900/14
3900/18
3900/30
3900/31
3900/32
3900/39
3900/43
3878/2

zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zahrada

3882/1

ostatní plocha

3882/2

ostatní plocha

3882/3
3886/12
3886/14

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

3886/15

ostatní plocha

3886/22
3886/3
3886/6

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

3886/7

ostatní plocha

3886/8

ostatní plocha

3886/9

ostatní plocha

3890/2

ostatní plocha

3890/4
3898/2
3898/3

zahrada
ostatní plocha
zahrada

3898/4

ostatní plocha

3898/5
3898/6
3898/7
3900/1
3900/19

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

3900/20

ostatní plocha

3900/21

ostatní plocha

Využití pozemku

2

výměra (m )
57
31
224
37
741
1962
2254
1119
31
374
2365
1096
486
56
17
98
214
136
3222
22

ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
zeleň
zeleň
zeleň
ostatní
komunikace
jiná plocha
jiná plocha
zeleň
ostatní
komunikace
zeleň
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace

472
784
1062
446
43
97
1239
83
722
162
105
99
32
255
94
17

zeleň
ostatní
komunikace
zeleň
zeleň
zeleň
jiná plocha
jiná plocha
ostatní
komunikace
jiná plocha

676
18
36
35
4215
2025
949
462
1

Číslo
popisné

využití stavby

2084

objekt občanské vybavenosti

bez č.p.
bez č.p.
2042
2044
2046
bez č.p.
bez č.p.
2082
2081
2083
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
bez č.p.
2105

jiná stavba
garáž
objekt občanské vybavenosti
objekt občanské vybavenosti
objekt občanské vybavenosti
jiná stavba
zemědělská usedlost
objekt občanské vybavenosti
objekt občanské vybavenosti
objekt občanské vybavenosti
jiná stavba
stavba technického vybavení
jiná stavba
jiná stavba
jiná stavba
objekt občanské vybavenosti

Příloha č. 1

Předmět převodu - seznam pozemků včetně staveb (vše v k.ú. Litoměřice, v části obce Předměstí)
Parcelní číslo

Název druhu pozemku

Využití pozemku

3900/22
3900/26

ostatní plocha
ostatní plocha

3900/28

ostatní plocha

3900/34

ostatní plocha

3900/35

ostatní plocha

3900/36

ostatní plocha

3900/37
3900/38

ostatní plocha
ostatní plocha

3900/40

ostatní plocha

3900/42
3900/44
3900/45

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

3900/46

ostatní plocha

3900/47
3900/48
3900/49
3900/50
3900/51
3900/52
3900/53
3900/54
3900/57
3900/58

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

3908/10

ostatní plocha

3908/11
3908/12
3908/13

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

3908/14

ostatní plocha

jiná plocha
zeleň
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
jiná plocha
jiná plocha
ostatní
komunikace
jiná plocha
jiná plocha
zeleň
ostatní
komunikace
zeleň
zeleň
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
ostatní
komunikace
zeleň
zeleň
zeleň
ostatní
komunikace

3908/15
3908/16
3908/17

orná půda
orná půda
ostatní plocha

3908/18

ostatní plocha

3908/3
3908/4

orná půda
orná půda

3908/5

ostatní plocha

3908/6

ostatní plocha

3908/7

ostatní plocha

3908/8

ostatní plocha

Číslo
popisné

2

výměra (m )
2602
2893
2495
525
1020
1103
836
1290
356
4
1225
1404
16
1672
1879
206
338
283
314
311
286
159
484
444
86
512
3108
6
121
216
159

zeleň
ostatní
komunikace

161
1366
4370

ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
zeleň
ostatní
komunikace

700
255
764
383

2

využití stavby

Příloha č. 2

Předmět převodu - seznam staveb bez pozemku ( vše v k.ú. Litoměřice, v části
obce Předměstí)
Stavba /č.p.

Způsob využití

Specifikace pozemku na kterém stojí stavba
(pozemky nejsou předmětem převodu na
nabyvatele)

bez č.p./ č.e.
bez č.p./ č.e.
2040
2044
2045
2046
2082
2083
2084

jiná stavba
jiná stavba
stavba ubytovacího zařízení
objekt občanské vybavenosti
objekt občanské vybavenosti
objekt občanské vybavenosti
objekt občanské vybavenosti
objekt občanské vybavenosti
objekt občanské vybavenosti

3900/60
3900/63
3893/3
3900/59
3900/7
3900/65
3900/62
3900/64
3886/2

1

Příloha č.3

Věci / Části Předmětu převodu neevidované v katastru nemovitostí
Venk. úpravy Okrasné dřeviny
Venk. úpravy Sadovnické
Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 600
Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 300 I.
Venk. úpravy Šachty kanalizační I.
Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 300 II.
Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 150
Venk. úpravy Šachty kanalizační II.
Venk. úpravy Kanalizace splašková DN 300 I.
Venk. úpravy Šachty kanalizační III.
Venk. úpravy Kanalizace splašková DN 300 II.
Venk. úpravy Šachty kanalizační IV.
Venk. úpravy Vodovodní přípojka
Venk. úpravy Vodovod trubní DN 200
Venk. úpravy Vodovod trubní DN 150
Venk. úpravy Vodovod trubní DN 100
Venk. úpravy Vodovod trubní DN 80
Venk. úpravy Vodoměrná šachta
Venk. úpravy Rozvod kojenecké vody
Venk. úpravy Plynová přípojka DN 200
Venk. úpravy Plynová přípojka DN 50
Venk. úpravy Rozvod kyslíku DN 50
Venk. úpravy Přípojka elektro I.
Venk. úpravy Přípojka elektro II.
Venk. úpravy Telekomunikační rozvod
Venk. úpravy Osvětlovací stožáry I.
Venk. úpravy Osvětlovací stožáry II.
Venk. úpravy Osvětlovací stožáry III.
Venk. úpravy Lapol
Venk. úpravy Oplocení stanice kyslíku
Venk. úpravy Vrata I.
Venk. úpravy Panelová plocha u stanice kyslíku
Venk. úpravy Oplocení I. - vrchní část
Venk. úpravy Oplocení I. - spodní část
Venk. úpravy Oplocení II.
Venk. úpravy Oplocení III. - vrchní část
Venk. úpravy Oplocení III. - spodní část
Venk. úpravy Oplocení IV.
Venk. úpravy Oplocení V.
Venk. úpravy Oplocení VI.
Venk. úpravy Vrata II.
Venk. úpravy Bazén
Venk. úpr. Zpevněné plochy ze žulových kostek
Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné I.
Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné II.
1

Příloha č.3

Věci / Části Předmětu převodu neevidované v katastru nemovitostí
Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné III.
Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné IV.
Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné V.
Venk. úpravy Zpevněné plochy panelové I.
Venk. úpravy Zpevněné plochy panelové II.
Venk. úpravy Zpevněné plochy betonové I.
Venk. úpravy Zpevněné plochy betonové II.
Venk.úpr. Zpevněné plochy z parkovacích tvárnic I.
Venk.úpr. Zpevněné plochy z parkovacích tvárnic II.
Venk.úpr. Zpevněné plochy ze zámkové dlažby I.
Venk.úpr. Zpevněné plochy ze zámkové dlažby II.
Venk.úpr. Zpevněné plochy z betonové dlažby I.
Venk.úpr. Zpevněné plochy z betonové dlažby II.
Venk. úpravy Odvodňovací rigol I.
Venk. úpravy Odvodňovací rigol II.
Venk. úpravy Opěrná stěna I.
Venk. úpravy Opěrná stěna II.
Venk. úpravy Opěrná stěna III.
Venk. úpravy Předložené schody u staré interny
Venk. úpravy Venkovní schody u parkoviště
Venk. úpravy Předložené schody u kuchyně
Venk. úpravy Předložené schody u trafostanice
Venk. úpravy Předložené schody u centr. příjmu
Venk. úpravy Předložené schody u hlav. vstupu
Venk. úpravy Obrubníky ABO I.
Venk. úpravy Obrubníky ABO II.
Venkovní úpravy Obrubníky III.
Osvětlení venkovní - chirurgie
Oplocení k objektu G - chirurgie
Vodovod k objektu G - chirurgie
Kanalizace splašková k objektu G - chirurgie
Kanalizace dešťová k objektu G - chirurgie
Rozvod nízkého napětí k objektu G - chirurgie
Komunikace k objektu G - chirurgie - vnitřní
Tech. zhodnocení Vodovodu I Žitenická ul.
Průzkumný vrt
Chladící věže
Stanice kyslíku
Podzemní kolektory

2

bod 12.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 034/30Z/2020

Žádosti o poskytnutí dotace v programu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" - vyhlášení 2020, I. lhůta, okruh 1 (dotace v kompetenci ZÚK)
Právnické osoby
Výše
Výše
Název
Celkové náklady požadovan navržené Krácení o Zaokrouhle Hodnocení projektu/aktivity na základě
Název žadatele
Adresa
IČ
projektu/aktivity
projektu/aktivity é dotace dotace
9,3 %
ní
kritérií dotačního programu

PÉXIS - centrum
psychosomatické
péče, s.r.o.

Šrámkova
3062/38,Ústí nad
Labem-Severní
Terasa, 400 11

22795758
Léčebná rehabilitace
pro 28 pacientů

Celkové náklady/požadavek na dotace v 1. lhůtě dotačního programu

404 124 Kč 279 888 Kč 279 888 Kč 253 858 Kč 253 850 Kč

404 124 Kč 279 888 Kč 279 888 Kč 253 858 Kč 253 850 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je určen na
realizování léčebných rehabilitací pro 28 pacientů v průběhu
roku 2020. jedná se o pacientty s diagnostikováným
neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v
Ústeckém kraji. Příjemce doložil oprávnění k poskytování
dané zdravotní služby. Z důvodu nedostatku finančních
prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je výše
dotace krácena o 9,3 %.

Žádosti o poskytnutí dotace v programu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" - vyhlášení 2020, I. lhůta, okruh 2 (dotace v kompetenci ZÚK)

Název žadatele

Adresa

IČ

Název projektu/aktivity

Hravě o prevenci pro ZŠ - 2.
pololetí školního roku
2019/2020

Hravě o prevenci pro ZŠ - 1.
pololetí školního roku
2020/2021

Posouzení rizika infekce
klíšťovou encefalitidou ve
vybraných lokalitách okolí Ústí
nad Labem

125 000 Kč

125 000 Kč

216 500 Kč

Kapacita
akce

1500

1500

3000

466 500 Kč

Celkem za žadatele

Cepík - zdravý životní styl
předškolních dětí

Cepík - vzdělávání pedagogů,
kuchařek a rodičů v oblasti
zdravé výživy
Centrum podpory zdraví z.ú.

Výše poskytnuté
dotace v
předchozím roce

Veleslavínova
3108/14, Ústí nad
Labem-centrum, 400
11

22608389

250 000 Kč

250 000 Kč

1500

2000

Celkové náklady
projektu/aktivity

327 100 Kč

340 500 Kč

Výše
požadované
dotace

250 000 Kč

249 750 Kč

291 300 Kč

203 900 Kč

958 900 Kč

703 650 Kč

735 240 Kč

362 820 Kč

250 000 Kč

250 000 Kč

Výše
dotace na % podíl
osobu
dotace

167 Kč

167 Kč

68 Kč

167 Kč

125 Kč

76,43

73,35

70,00

34,00

68,90

% podíl
Výše
mzdových navrhované Krácení 9,3
nákladů
dotace
%

66%

67%

67%

70%

70%

Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot.
Zaokroulení programu

113 375 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Jedná se o tradiční oborově
významou a opakující se aktivitu. Je určena pro žáky 1-9 tříd ZŠ.
Jedná se o dlouhodobý program, realizovaný formou
preventivních bloků s tématikou zdravého životního stylu. Akce je
technicky i personálně zabezpečena a je realizována v souladu s
účelem podpory dotačního programu. Realizátor vylučuje zapojení
stejných žáků do aktivity na 1. pololetí šk. roku 2020/2021. Z
důvodu nedostatku finančních prostředků ve vyhlášeném
dotačním programu je výše dotace snížena dle výše dotace
113 370 Kč poskytnuté v předchozím kalendářním roce a krácena o 9,3 %.

113 375 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Jedná se o tradiční oborově
významou a opakující se aktivitu. Je určena pro žáky 1-9 tříd ZŠ.
Jedná se o dlouhodobý program, realizovaný formou
preventivních bloků s tématikou zdravého životního stylu. Akce je
technicky i personálně zabezpečena a je realizována v souladu s
účelem podpory dotačního programu. Realizátor vylučuje zapojení
stejných žáků do aktivity na 2. pololetí šk. roku 2019/2020. Z
důvodu nedostatku finančních prostředků ve vyhlášeném
dotačním programu je výše dotace snížena dle výše dotace
113 370 Kč poskytnuté v předchozím kalendářním roce a krácena o 9,3 %.

203 900 Kč

184 937 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Dlouhodobě realizovaný a
podporovaný projekt, který je zaměřen na informovanost široké
veřejnosti o infekčním riziku klíšťové encefalitidy. Ve vybraných
lokalitách kraje se provádí sběr všech stádií klíšťat, která jsou dále
testována a výsledky testování spolu i informacemi o infekčním
riziku jsou předávány veřejnosti formou webu, informačních tabulí
a letáků jak v místě sběru klíšťat tak např. na školách, v ordinacích
lékařů, MHD, informačních centrech apod. Jedná se oborově
významný, kvalitně připravený projekt. Z důvodu nedostatku
finančních prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je výše
184 930 Kč dotace krácena o 9,3 %.

453 900 Kč

411 687 Kč

411 670 Kč

226 750 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je zaměřený na zdravý
životní styl předškolních dětí. Hlavními tématy jsou zdravá výživa,
pitný režim a pohybové aktivity. Jedná se o tradiční, pravidelně
podporovanou aktivitu, poskytovanou v souladu s předmětem
podpory dotačního programu. Z důvodu nedostatku finančních
prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je výše dotace
226 750 Kč krácena o 9,3 %.

226 750 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je zaměřený na
pedagogy v mateřských školách, pracovníky ve školních jídelnách a
rodiče dětí. Pro tuto cílovou skupinu jsou připraveny aktivity
projektu týkající se zdravé výživy a zdravého životního stylu
odborníků pracujících s rodinami a dětmi. Aktivita je realizována v
souladu s podmínkami dotačního programu. Byla podpořena také
v předchozích letech. Z důvodu nedostatku finančních prostředků
ve vyhlášeném dotačním programu je výše dotace krácena o 9,3
226 750 Kč %.

125 000 Kč

125 000 Kč

250 000 Kč

250 000 Kč

Název žadatele
Centrum podpory zdraví z.ú.

Adresa
IČ
Název projektu/aktivity
Veleslavínova
3108/14, Ústí nad
22608389
Labem-centrum, 400
11

Prevence poruch příjmu
potravy na školách - výstava

Prevence poruch příjmu
potravy na školách - besedy a
informační materiály
Celkem za žadatele

Výše poskytnuté
dotace v
předchozím roce

250 000 Kč

250 000 Kč

Kapacita
akce

3000

1500

1 000 000 Kč

Celkové náklady
projektu/aktivity

278 100 Kč

278 524 Kč

Výše
požadované
dotace

250 000 Kč

250 000 Kč

Výše
dotace na % podíl
osobu
dotace

83 Kč

167 Kč

89,90

89,76

% podíl
Výše
mzdových navrhované Krácení 9,3
nákladů
dotace
%

70%

70%

1 654 684 Kč 1 000 000 Kč

226 750 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Cílem projektu je informovat
žáky středních a základních škol o tématu poruchy příjmu potravy
anorexii a bulimii a také bigorexii. Jednou částí projektu je výstava
fotografií pacientů s poruchou příjmu potravy. Druhou částí je
video a fotografie na téma bigorexie. Foto a videomateriály
doprovází besedy žáků s psycholožkou. Projekt byl podpořen v
minulých letech a setkal se s velkým zájmem škol v kraji. Je
připraven personálně i technicky a jeho účel je v souladu s
podmínkami dotačního programu. Z důvodu nedostatku
finančních prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je výše
226 750 Kč dotace krácena o 9,3 %.

250 000 Kč

226 750 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Jedná se o druhou část projektu
změřeného na problematiku poruch příjmu potravy - anorexii,
bulimii a bigorexii. Aktivita projektu je realizována formou besed s
žáky 2.st. ZŠ. Besedu povede psycholog a výživový specialista. Při
besedě budou k dispozici informační materiály o tématu. Besedy
probíhají ve školách, kde je realizována výstava. Jedná se o
oborově významnou tématiku v souladu s účelem podpory. Z
důvodu nedostatku finančních prostředků ve vyhlášeném
226 750 Kč dotačním programu je výše dotace krácena o 9,3 %.

1 000 000 Kč

907 000 Kč

907 000 Kč

250 000 Kč

Vzdělávání a podpora
psychofyzického zdraví

193 330 Kč

400

361 836 Kč

242 116 Kč

605 Kč

66,91

69%

193 330 Kč

175 350 Kč

Zdravá výživa dětí a mládeže

225 000 Kč

360

280 000 Kč

250 000 Kč

694 Kč

89,29

70%

225 000 Kč

204 075 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je realizován formou
vzdělávacích aktivit pro širokou veřejnost, zaměstnance v
pomáhajích profesích, vedení organizací a firem. Vzdělávací
aktivity jsou zaměřeny na psychohygienu, prevenci syndromu
vyhoření, zvládání stresu, porozumění souvislostem psychiky a
stresu apod. V rámci projektu jsou připraveny také edukační
tištěné materiály. Jedná se o dlouhodobě realizovaný projekt s
finanční podporou Ústeckého kraje. Z důvodu nedostatku
finančních prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je výše
dotace snížena dle výše dotace poskytnuté v předchozím
175 350 Kč kalendářním roce a krácena o 9,3 %.
Doporučeno k částečné podpoře. Projekt realizovaný formou
edukačních seminářů je zaměřen na žáky ZŠ a SŠ v kraji. Obsahem
je přednáška o významu zdravé výživy a důsledky nesprávného
stravování, žáci se do přednášky zapojujují, pracují s pracovními
listy a získají zdravou svačinu.Z důvodu nedostatku finančních
prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je výše dotace
snížena dle výše dotace poskytnuté v předchozím kalendářním
204 070 Kč roce a krácena o 9,3 %.

204 075 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je zaměřen na rizikové
chování dětí a mládeže, obsahuje tři moduly zaměřené na
návykové látky, rizikové chování v oblasti reprodukčního zdraví a
rizikové chování v oblasti psychosociální. Projekt je určen pro žáky
8-9 tříd ZŠ v kraji. Projekt je personálně a technicky připraven.
Podpořen byl již v roce 2019. Z důvodu nedostatku finančních
prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je výše dotace
snížena dle výše dotace poskytnuté v předchozím kalendářním
204 070 Kč roce a krácena o 9,3 %.

Šrámkova
PÉXIS - centrum
3062/38,Ústí nad
22795758
psychosomatické péče, s.r.o. Labem-Severní Terasa,
400 11

Rizikové chování studentů

Dia Help - svaz diabetiků z.s.

Báňská 287, Most, 434
22677291
01

Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot.
Zaokroulení programu

225 000 Kč

360

280 000 Kč

250 000 Kč

694 Kč

89,29

70%

225 000 Kč

Název žadatele

Dia Help - svaz diabetiků z.s.

Adresa

IČ

Název projektu/aktivity

Celkové náklady
projektu/aktivity

Výše
požadované
dotace

Výše
dotace na % podíl
osobu
dotace

% podíl
Výše
mzdových navrhované Krácení 9,3
nákladů
dotace
%

0 Kč

360

694 Kč

89,29

70%

0 Kč

0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Projekt je zaměřen na duševní zdraví
dětí a studentů. Projekt povedou psychologové a budou se zabývat
prevencí a přímou pomocí - rozpoznání příznaků, kdy zažádat o
odbornou pomoc, kam se obrátit. Projekt bude realizován formou
přednášek a je určen pro žáky vybraných škol Ústeckého kraje.
Projekt je personálně připraven a bude realizován v souladu s
podmínkami dotačního programu. Z důvodu nedostatku
finančních prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je
0 Kč dotace navržena pouze na víceleté projekty .
Nedoporučeno k podpoře. Projekt bude zaměřen na správné
provádění zubní hygieny a prevenci zubního kazu a nemoci dásní.
Projekt bude realizován formou přednášek pro žáky základních
škol a studenty středních škol v kraji. Projekt je personálně
připraven. Z důvodu nedostatku finančních prostředků ve
vyhlášeném dotačním programu je dotace v okruhu 2 navržena
0 Kč pouze na víceleté projekty.

360

280 000 Kč

250 000 Kč

694 Kč

89,29

70%

0 Kč

0 Kč

Zdravý chrup - prevence
zubného kazu a nemocí dásní
u dětí a mládeže

0 Kč

360

280 000 Kč

250 000 Kč

694 Kč

89,29

70%

0 Kč

0 Kč

450 000 Kč

408 150 Kč

408 140 Kč

226 750 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Cílem projektu je osvěta žáků v
předcházení problémů s vadným držením těla. Projekt bude
realizován formou přednášek zaměřených na instruování dětí ke
správnému sezení, k pohybu k provádění kompenzačního cvičení,
udržení a zlepšení držení těla. Účastníci obdrží edukační materiál.
Projekt je personálně a technicky připraven realizaci. Aktivity
projektu jsou v souladu s účelem dotačního programu. Projekt byl
podpořen z tohoto dotačního programu již v roce 2019. Z důvodu
nedostatku finančních prostředků ve vyhlášeném dotačním
226 750 Kč programu je výše dotace krácena o 9,3 %.

1 400 000 Kč 1 250 000 Kč

26637308

Zdravá záda

Jugoslávských
partyzánů 31/1599,
Praha, 160 00

250 000 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Projekt je zaměřen na realizaci
přednášek, které budou připraveny pro žáky základních škol a
studenty středních škol Ústeckého kraje. Cílem projektu je rozšířit
všeobecné povědomí dětí a studentů o prospěšnosti zdravého
životního stylu a praktickými ukázkami dokázat nebezpečnost
obezity s malou fyzickou aktivitou. Projekt je personálně připraven
a bude realizován v souladu s podmínkami dotačního programu. Z
důvodu nedostatku finančních prostředků ve vyhlášeném
dotačním programu je dotace navržena pouze na víceleté
0 Kč projekty.

0 Kč

450 000 Kč

Sady pionýrů 894/41,
Lovosice 410 02

280 000 Kč

Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot.
Zaokroulení programu

Duševní hygiéna a zdraví dětí a
mládeže

Celkem za žadatele

Loono, z.s.

Kapacita
akce

Báňská 287, Most, 434
22677291
01

Pohybem pro zdravý život dětí
a mládeže

Bez Problémů, z.s.

Výše poskytnuté
dotace v
předchozím roce

250 000 Kč

1200

285 000 Kč

250 000 Kč

208 Kč

87,72

49%

250 000 Kč

02905639

Prevence závažných
onemocnění v Ústeckém kraji
Celkové náklady/požadavek na dotace v 1. lhůtě dotačního programu, okruh 2

0 Kč
2 359 830 Kč

1840

291 000 Kč

203 500 Kč

4 951 420 Kč 3 649 266 Kč

111 Kč

69,93

3%

0 Kč

0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Projekt je zaměřen na edukaci obyvatel
kraje v oblasti preventivní péče o zdraví. Projekt bude realizován
jako 10 edukačních aktivit a zajištění distribuce 1140 edukačních
materiálů. Aktivity budou probíhat v rámci osvětových kampaní
spolku, zaměřených na prevenci onkologických, kardiovaskulárních
a sexuálně přenosných onemocnění. Cílovou skupinou jsou mladí
14 - 35 a pracující 35+. Personální a technické zabezpečení
projektu je deklarováno. Z důvodu nedostatku finančních
prostředků ve vyhlášeném dotačním programu je dotace v
0 Kč okruhu 2 navržena pouze na víceleté projekty.

2 347 230 Kč 2 128 938 Kč 2 128 910 Kč

bod 12.4 priloha 2.pdf k usnesení č. 035/30Z/2020

Dotační program
„Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí
zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče
na území Ústeckého kraje - 2020“
1. Název dotačního programu
„Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu
u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2020“ (dále
jen „dotační program“ nebo „program“)
Dotační program je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. …/..Z/2020 ze dne 22. 6. 2020. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“).
2. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Dotační program reaguje na potřebu podpory infrastruktury zdravotních služeb
v souladu se „Strategií podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém
kraji na období 2015 – 2020“ (další aktivity v oblasti dostupnosti a vybavenosti
zdravotních služeb: Podpora realizace opatření vyplývajících v oblasti
infrastruktury zdravotních služeb z Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 –
2020), která byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 19/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014. Z této strategie vyplývá podpora rozvoje
zdravotních služeb na území kraje. S tou je nedílně spojeno personální
zabezpečení zdravotních služeb, jejich dostupnost a vybavenost. Poskytovatelé
zdravotních služeb v Ústeckém kraji dlouhodobě řeší nedostatek
zdravotnického personálu – zejména lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
a také nelékařských zdravotních pracovníků. Účelem programu je podpora
zkvalitnění pracovních podmínek a prostředí pro zdravotnický personál
poskytující služby v rámci akutní lůžkové péče (intenzivní, standardní), a to
prostřednictvím modernizace vybavení pracovního prostředí sloužícího
zdravotnickému personálu a dále obnovy stávajícího dlouhodobého majetku na
pracovištích akutní lůžkové péče (např. šatny, sociální zázemí,
kuchyňka/místnost pro občerstvení, sklad materiálu aj.).
Dotace může být použita pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s předmětem podpory vzniklých v období od 1. 7. 2020
do 30. 6. 2021.
Předmět podpory je rozdělen na dvě části:
-

Předmět podpory I.

Předmět podpory I. zahrnuje vybavení pracovního prostředí sloužícího
zdravotnickému personálu poskytujícího služby v rámci akutní lůžkové
péče v následujícím rozsahu:
a) Vybavení nábytkem (židle, stoly, skříně, křesla, sedací souprava aj.),
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b) Vybavení potřebnými/vhodnými elektrickými spotřebiči (lednice, kávovar,
rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí aj.),
c) Ostatní vybavení (PC, monitor, TV, žehlička, vysoušeč vlasů, sušič rukou,
sanitární technika či doplňky aj.)
Využití finančních prostředků v programu je omezeno na běžné a investiční
výdaje spojené s nákupem vybavení pro zdravotnický personál akutní lůžkové
péče dle výše uvedeného rozpisu.
-

Předmět podpory II.

Předmět podpory II. zahrnuje obnovu dlouhodobého majetku v podobě
modernizace prostor, které využívá zdravotnický personál poskytující
služby v rámci akutní lůžkové péče v následujícím rozsahu:
a) Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení sociálního
(hygienického/sanitárního) zařízení (např. toalety, sprchy, umývárny a další
sociální zázemí zdravotnického personálu) určeného pro zdravotnický
personál poskytující služby v rámci akutní lůžkové péče,
b) Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení dalších prostor
určených pro zdravotnický personál poskytující služby v rámci akutní
lůžkové péče (např. šatny, kuchyňky/místnost pro občerstvení, sklady
materiálu, pracovní sklady aj.).
Pozn.: Prostředky dotace u předmětu podpory II. budou určeny pouze
na úhradu uznatelných nákladů obnovy dlouhodobého majetku, který je
ve výhradním vlastnictví příjemce dotace.
3. Okruh způsobilých žadatelů a podmínky pro poskytnutí dotace
Žadatelem o dotaci může být pouze subjekt, který je poskytovatelem
zdravotních služeb ve formě akutní lůžkové péče, a který splňuje následující
podmínky:
-

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 zdravotní služby pacientům v dané formě na území Ústeckého
kraje.

4. Důvody podpory stanoveného účelu
Dotační program reaguje na nezbytnost pravidelné modernizace infrastruktury
zdravotních služeb s ohledem na definovanou potřebu zlepšení vybavenosti
poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče v Ústeckém kraji pro
výkon zdravotnického povolání ve vhodných podmínkách odpovídajících
21. století, s tím je nedílně spojeno zlepšení pracovních podmínek a prostředí
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zdravotnického personálu. V případě poskytovatelů s více místy poskytování
zdravotních služeb ve formě akutní lůžkové péče je preferováno rozdělení
podpory rovnoměrně mezi jednotlivá místa poskytování zdravotních služeb
v závislosti na příslušném personálním zajištění.
5. Forma dotace
Investiční a/nebo neinvestiční dotace.
6. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Regionálního podpůrného fondu
Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu
8 800 000 Kč
Alokace objemu dotačního programu mezi poskytovatele zdravotních služeb
na území Ústeckého kraje vychází ze statistického zjištění o počtu pracovních
úvazků zdravotnického personálu pracujícího na hlavní pracovní poměr
u poskytovatelů akutní lůžkové péče k 31. 12. 2019:










Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
počet pracovních úvazků na hlavní pracovní poměr u poskytovatelů
akutní lůžkové péče v kraji – 872,83
alokace 1 745 660 Kč (tj. 2 000 Kč na úvazek)
Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (ZPBD)
počet pracovních úvazků na hlavní pracovní poměr u poskytovatelů
akutní lůžkové péče v kraji – 2 616,87
alokace 5 233 740 Kč (tj. 2 000 Kč na úvazek)
Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou
způsobilostí (ZPSZ)
počet pracovních úvazků na hlavní pracovní poměr u poskytovatelů
akutní lůžkové péče v kraji – 113,61
alokace 227 220 Kč (tj. 2 000 Kč na úvazek)
Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo
přímým vedením (ZPOD)
počet pracovních úvazků na hlavní pracovní poměr u poskytovatelů
akutní lůžkové péče v kraji – 748,93
alokace 1 497 860 Kč (tj. 2 000 Kč na úvazek)
Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí a dentisté
§ 43
počet pracovních úvazků na hlavní pracovní poměr u poskytovatelů
akutní lůžkové péče v kraji – 12,40
alokace 24 800 Kč (tj. 2 000 Kč na úvazek)
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7. Informace o povaze dotace
Poskytnutí dotace nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie (pozn.: v případě posouzení konkrétního případu
dotace jako nepovolené veřejné podpory, dotace nebude poskytnuta).
8. Maximální výše dotace, spoluúčast příjemce dotace
Maximální výše dotace je 100 % z celkových uznatelných nákladů. Není
požadována spoluúčast.
9. Den zveřejnění (vyhlášení) dotačního programu
XX. 6. 2020
(pozn.: Dotační program bude zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu
Ústeckého kraje bez ověřeného usnesení, a to nejpozději do dvou dnů po
zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného dne 22. 6. 2020)
10. 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, dále v bodu 17 tohoto
programu a jsou uvedeny rovněž ve formuláři žádosti.
Žádost spolu s nedílnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených
v Čl. VI. bodu 6) Zásad doručena na Krajský úřad Ústeckého kraje ve lhůtě pro
podání žádostí, která je stanovena od 27. 7. 2020 do 3. 8. 2020 (v případě
osobního doručení v listinné podobě na podatelnu do 15:00 hod.).
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 nedílnými přílohami uvedenými v Čl. VI. bodu 2) Zásad
a bodu 17 tohoto programu doručit v zalepené obálce označené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
„Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického
personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje
– 2020“
NEOTVÍRAT
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na adresu:
Ústecký kraj – Krajský úřad
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
11. Podmínky pro podání žádosti
Do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti oprávněných žadatelů,
které byly doručeny v požadované lhůtě, na předepsaném formuláři, obsahující
všechny přílohy, a které odpovídají předmětu podpory dotačního programu (viz
bod 2 tohoto dotačního programu).
Žádosti doručené 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.
12. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti (termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců dotace)
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
příslušný orgán Ústeckého kraje v termínu do 7. 9. 2020. Po vydání ověřeného
usnesení budou výsledky dotačního programu zveřejněny na webových
stránkách Ústeckého kraje.
13. Konzultační místo
Ústecký kraj – Krajský úřad
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoby:
Ing. 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
14. Kritéria pro hodnocení žádosti a pro stanovení výše dotace
Žádosti budou vyhodnoceny podle následujících kritérií:
- celkový počet pracovních úvazků zdravotnického personálu pracujícího
na hlavní pracovní poměr u poskytovatelů akutní lůžkové péče,
- ekonomická přiměřenost nákladů.
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Výpočet dotace se uskuteční dle vzorce:
počet pracovních úvazků zdravotnického personálu pracujícího na hlavní
pracovní poměr u poskytovatelů akutní lůžkové péče x dotace na jeden pracovní
úvazek (viz bod č. 6 tohoto programu) = celková výše dotace.
15. Vzor žádosti
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje je přílohou č. 1 dotačního
programu.
Jeden žadatel o dotaci si může v rámci dotačního programu podat pouze jednu
žádost. V rámci této žádosti lze požádat o poskytnutí dotace na předmět
podpory I. nebo předmět podpory II. nebo na oba předměty podpory současně.
16. Náležitosti projektu
Projekt není povinnou přílohou žádosti o dotaci v souladu s výjimkou ze Zásad
schválenou Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
17. 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) čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady
předmětu podpory (viz vzorový formulář žádosti, nutné vyplnit příslušnou
variantu formuláře);
e) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to
v kopii;
f) 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,
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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);
g) 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);
h) 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);
i) 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);
j) 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);
k) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci
předmětu podpory a nepůsobí jako prostředník, a to v originále (viz
vzorový formulář žádosti);
l) 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;
- Další nedílné přílohy
m) 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;
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n) čestné prohlášení o skutečnosti, že předložené informace
o přepočteném úvazku zdravotnického personálu pracujícího na hlavní
pracovní poměr u poskytovatele akutní lůžkové péče k 31. 12. 2019
odpovídají skutečnosti (viz vzorový formulář žádosti);
o) potvrzení o skutečnosti, že dominantní část pacientů využívající
zdravotní služby ve formě akutní lůžkové péče v daném zdravotnickém
zařízení jsou osoby z příslušné spádové oblasti žadatele;
p) informace o počtu pacientů z jiných členských států EU, kterým byla
poskytnuta zdravotní péče ve formě akutní lůžkové péče za posledních
6 let včetně procentuálního vyjádření z celkového podílu ošetřených
pacientů, a to v originále;
q) plná moc v případě, že je žadatel zastoupen na základě plné moci;
-

nedílná příloha v případě žádosti o dotaci v rámci Předmětu podpory II.
r) záměr na obnovu dlouhodobého majetku včetně podrobného popisu
současného stavu a doložení fotodokumentace, která může být
předložena na CD nosiči nebo jiným způsobem (viz vzorový formulář
žádosti).

18. Vzor smlouvy o poskytnutí investiční a/nebo neinvestiční dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí investiční a/nebo neinvestiční dotace (dále jen „smlouva
o poskytnutí dotace“) mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou č. 2 tohoto programu.
Finanční vypořádání dotace předloží příjemce dotace prostřednictvím
Závěrečné zprávy vypracované v souladu s Čl. XII. Zásad a Čl. III. odst. 7
smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž vzor je přílohou č. 3 tohoto dotačního
programu.
Přílohy:
1. Vzor žádosti o dotaci (včetně vzorů čestných prohlášení a záměru
na obnovu dlouhodobého majetku)
2. Smlouva o poskytnutí dotace
3. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace
4. Přepočtené pracovní úvazky zdravotnického personálu pracujícího
na hlavní pracovní poměr u jednotlivých poskytovatelů akutní lůžkové
péče v Ústeckém kraji k 31. 12. 2019
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE
Zařazení žádosti do programu
Program:

PODPORA KVALITY PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU
U POSKYTOVATELŮ AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE – 2020

Žadatel - identifikační údaje
Název právnické osoby:

IČ:

Právní forma:

DIČ:

DIČ:
ANO

NE

Doplňte ve tvaru
CZxxxxxxxx

Registrace:
Dopňte ve tvaru: Číslo a datum registrace, vložka a název příslušného krajského soudu nebo jiného evidenčního
rejstříku, ve kterém jste zapsáni.
Osoba zastupující právnickou osobu (statutární orgán):
Jméno a příjmení (povinné):

Právní důvod zastoupení:

Jméno a příjmení (nepovinné):

Právní důvod zastoupení:

Jméno a příjmení (nepovinné):

Právní důvod zastoupení:

Identifikace osob s podílem v právnické osobě žadatele a výše tohoto podílu:
Doplňte ve tvaru: jméno a příjmení/název; bydliště/sídlo; datum narození/IČ; telefon/e-mail; výše
podílu (%)
Doplňte ve tvaru: jméno a příjmení/název; bydliště/sídlo; datum narození/IČ; telefon/e-mail; výše
podílu (%)
Identifikace právnických osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výši tohoto podílu:
Doplňte ve tvaru: jméno a příjmení/název; bydliště/sídlo; datum narození/IČ; telefon/e-mail; výše
podílu (%)

Kontaktní údaje
Telefon:

E-mail:

@

Webová stránka:
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Datová schránka:

Sídlo:
Kraj:

Okres:
Ulice:

Obec:

č.p.:

Jiná kontaktní osoba ve věci této žádosti:

č.o.:

Ano

Ne

Ano

Ne

Kontaktní osoba:
Jméno a příjmení:

Funkce:
E-mail:

Telefon:

@
Kontaktní adresa:

Kraj:

Okres:
Ulice:

Obec:

č.p.:

č.o.:

Bankovní a daňové údaje
Peněžní ústav
(banka):
Plátce DPH:

Číslo účtu:
ANO

NE

Odpočet DPH:

/
ANO

NE

Požadavek na dotaci Ústeckého kraje
Počet pracovních úvazků zdravotnického personálu pracujícího na hlavní pracovní poměr u poskytovatele akutní
lůžkové péče v rámci akutní lůžkové péče k 31. 12. 2019:
Lékaři, zubní lékaři farmaceuti:

0

Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí – ZPBD:

0

Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilosti – ZPSZ:

0

Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením – ZPOD:

0

Jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí a dentisté § 43:

0

Celkový počet pracovních úvazků:

0

A. Předmět podpory I. – vybavení pracovního prostředí sloužícího zdravotnickému personálu
poskytujícího služby v rámci akutní lůžkové péče (v případě zájmu o tuto podporu zaškrtněte)
Z dotace pořizované vybavení a odhadované náklady (přehled nákladů):
Přepokládaný
počet (ks)

Specifikace vybavení

Předpokládané
celkové náklady
na položku (Kč)

Vybavení nábytkem
1.

0,00

Vybavení potřebnými/vhodnými elektrickými spotřebiči
1.

0,00
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Ostatní vybavení
1.

0,00
Předpokládané náklady celkem (Kč):

0,00

Výše požadované dotace (Kč):

0,00

B. Předmět podpory II. – obnova dlouhodobého majetku v podobě modernizace prostor, které využívá

zdravotnický

personál

poskytující

služby

v

rámci

akutní

lůžkové

péče*

(v případě zájmu o tuto podporu zaškrtněte)
* v případě požadavku na poskytnutí dotace v rámci Předmětu podpory II. je nutné vyplnit přílohu č. 14 žádosti, pro každou
akci zvlášť (viz vzorový formulář)

Rekonstrukce, oprava a udržovaní, technické zhodnocení sociálního (hygienického/sanitárního) zařízení
(např. toalety, sprchy, umývárny a další sociální zázemí) určeného pro zdravotnický personál poskytující služby
v rámci akutní lůžkové péče.
Výše
požadované
dotace (Kč)

Název akce
1.

0,00

Rekonstrukce, oprava a udržovaní, technické zhodnocení dalších prostor určených pro zdravotnický personál
poskytující služby v rámci akutní lůžkové péče (např. šatny, kuchyňky/místnost pro občerstvení, sklady materiálu,
pracovní sklady aj.).
Výše
požadované
dotace (Kč)

Název akce
1.

0,00
CELKOVÁ VÝŠE POŽADOVANÉ DOTACE:

0,00

Kč

Účel, na který žadatel chce dotaci použít (odůvodnění žádosti)
Oblast působnosti:
Uveďte lokalitu (obec, okres).
Popis stávajícího stavu:
Stručně zhodnoťte stávající vybavenost poskytovatele zdravotních služeb z hlediska zaměření programu.
Účel a odůvodnění podané žádosti, specifikace pořizovaného vybavení a obnovy dlouhodobého majetku v podobě
modernizace prostor určených pro zdravotnický personál poskytující služby v rámci akutní lůžkové péče
a jeho výsledného použití:
Uveďte účel a odůvodněte stručně výběr specifikace vybavení a uveďte (počtem ks) v jakých prostorách
poskytovatele akutní lůžkové péče bude vybavení ve vztahu ke zhodnocení stávající vybavenosti. V případě vyplnění
bodu 4, pism. B žádosti, stručně uveďte rozsah Vašeho záměru obnovy dlouhodobého majetku.
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Doba, v níž má být dosaženo účelu:
Termín zahájení:

Termín ukončení:

Další údaje:
Uveďte případné další informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší žádosti (např.
harmonogram pořizovaného vybavení a obnovy dlouhodobého majetku).

Přílohy žádosti
1.

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.

Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady předmětu podpory,
a to v originále (viz vzorový formulář žádosti, nutné vyplnit příslušnou variantu formuláře);

5.

Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;

6. 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);
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7.

Čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci předmětu podpory
a nepůsobí jako prostředník, a to v originále (viz vzorový formulář);

8.

Soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let ze přispěním
kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše
poskytnuté dotace, a to v originále;

9.

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;

10. Čestné prohlášení o skutečnosti, že předložené informace o přepočteném úvazku zdravotnického
personálu pracujícího na hlavní pracovní poměr u poskytovatele akutní lůžkové péče k 31. 12. 2019
odpovídají skutečnosti, a to v originále (viz vzorový formulář);
11. Potvrzení o skutečnosti, že dominantní část pacientů využívající zdravotní služby ve formě akutní
lůžkové péče v daném zdravotnickém zařízení jsou osoby z příslušné spádové oblasti žadatele,
a to v originále;
12. Informace o počtu pacientů z jiných členských států EU, kterým byla poskytnuta zdravotní péče
ve formě akutní lůžkové péče za posledních 6 let včetně procentuálního vyjádření z celkového
podílu ošetřovaných pacientů, a to v originále;
13. Plná moc v případě, že je žadatel zastoupen na základě plné moci, a to v originále;
14. Záměr na obnovu dlouhodobého majetku včetně podrobného popisu současného stavu a doložení
fotodokumentace, která může být předložena na CD nosiči nebo jiným způsobem (vyplňuje se
pouze v případě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Předmětu podpory II., (viz vzorový formulář);

Prohlášení a podpis
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil k předložení do dotačního programu Ústeckého kraje „Podpora
kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje – 2020“ 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.
Jméno a příjmení níže podepsané osoby:
V .......................... dne ..........................

(razítko a podpis)

Zpracování žádosti
E-mail:

E-mail:
(kontrola)

@

Na tento email Vám, po kliknutí na tlačítko „Odeslat“, přijde vyplněný
formulář ve formátu PDF k tisku.
Do tohoto políčka, které slouží pro kontrolu správného zadání e-mailové
adresy, napište znovu e-mailovou adresu, na kterou chcete zaslat vyplněný
formulář ve formátu PDF k tisku.
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Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje - 2020“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 25. 6. 2018)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu
u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“

čestně prohlašuje, že

je plátcem DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace programu „Podpora kvality
pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní
lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“ nemůže uplatnit nárok na odpočet DPH,
protože tyto vstupy nejsou použity k uskutečňování ekonomické činnosti, u které je nárok na
odpočet daně ve smyslu § 72 odst. 2 zákona o DPH. Tyto pořízené vstupy v rámci realizace
projektu zůstávají DPH zatíženy, tj. nebyl ani nebude nárok na odpočet DPH u těchto vstupů
uplatněn v daňovém přiznání k DPH.

V ……………………….dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje - 2020“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 25. 6. 2018)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu
u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“
čestně prohlašuje, že

je plátcem DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace programu „Podpora kvality
pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní
lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“ neuplatní nárok na odpočet DPH, přestože
tyto vstupy jsou použity k uskutečňování ekonomické činnosti, u které je nárok na odpočet
daně ve smyslu § 72 odst. 2 zákona o DPH. Tyto pořízené vstupy v rámci realizace projektu
zůstávají DPH zatíženy, tj. nebyl ani nebude nárok na odpočet DPH u těchto vstupů uplatněn
v daňovém přiznání k DPH.

V ……………………….dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje - 2020“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 25. 6. 2018)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu
u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“

čestně prohlašuje, že

je plátcem DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace programu „Podpora kvality
pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní
lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“ uplatní nárok na odpočet DPH, protože tyto
vstupy jsou použity k uskutečňování ekonomické činnosti, u které je nárok na odpočet daně
ve smyslu § 72 odst. 2 zákona o DPH, ale k úhradě DPH nebudou použity prostředky dotace.

V ……………………….dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje - 2020“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 25. 6. 2018)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu
u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2020“
čestně prohlašuje, že

není plátcem DPH.

V ……………………….dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje - 2020“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI bodu 2) písm. f) až j) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem (ze dne 25. 6. 2018)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu
u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území na území Ústeckého kraje - 2020“

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 kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje - 2020“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI bodu 2) písm. k) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem (ze dne 25. 6. 2018)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení:
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu
u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“

čestně prohlašuje, že

je přímo odpovědný za přípravu a realizaci předmětu podpory a nepůsobí jako prostředník.

V ……………………….. dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje - 2020“

Čestné prohlášení
Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení:
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu
u poskytovatelů lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“

čestně prohlašuje, že

předložené informace o přepočteném úvazku zdravotnického personálu pracujícího na hlavní
pracovní poměr u poskytovatele akutní lůžkové péče k 31. 12. 2019 odpovídají skutečnosti.

V ……………………….. dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje - 2020“

ZÁMĚR NA OBNOVU DLOUHODOBÉHO MAJETKU
OBSAH:
1) Žadatel:
Název/obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
Zastoupený:
2) Název akce:
3) Místo realizace akce (adresa, název pracoviště v zařízení):
4) Informace o majetkoprávních vztazích:
5) Podrobný popis současného stavu (včetně doložení fotodokumentace):
6) Věcný obsah obnovy majetku, podrobný popis cílového stavu:
7) Charakter akce (rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení):
8) Zdůvodnění nezbytnosti požadavku na obnovu majetku, její přínos:
9) Předpokládané celkové náklady:
-

celkové náklady bez DPH:
celkové náklady včetně DPH:
z toho investiční včetně DPH:
z toho neinvestiční včetně DPH:
Požadavek na dotaci v rámci programu od Ústeckého kraje ………………………

10) Předpoklad zapojení dalších finančních zdrojů mimo dotaci od Ústeckého kraje:
11) Předpokládaný časový průběh stavebních prací (stavby):
-

zahájení:
ukončení:
kolaudace:

Vysvětlivky:
Add. 2)
Pod tímto názvem bude obnova dlouhodobého majetku evidována ve všech interních
i jiných dokumentech organizace po celou dobu realizace (od zahájení, realizaci, vyúčtování
– na předávacích protokolech, příp. stavebním deníku, v účetním systému vedena pod tímto
názvem odděleně z hlediska nákladů celé akce a z hlediska nákladů hrazených z dotace, viz
Čl. III. odst. 4 Smlouvy o poskytnutí dotace).

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje - 2020“

Add. 3)
Žadatel uvede úplnou adresu, na které bude obnova majetku probíhat, včetně pracoviště
akutní lůžkové péče, podlaží, atd.
Add. 4)
V případě, kdy je v pozici žadatele o dotaci na obnovu majetku příspěvková organizace,
a majetek má od svého zřizovatele svěřen k hospodaření, předloží žadatel souhlas
zřizovatele s vykonáním obnovy majetku a zřizovací listinu. V případě, kdy je žadatelem
o dotaci jiný subjekt, než příspěvková organizace, uvede majetkové poměry, vlastníka
nemovitosti a další informace. Pozn.: Prostředky dotace jsou určeny pouze na úhradu
uznatelných nákladů obnovy dlouhodobého majetku, který je ve výhradním vlastnictví
příjemce dotace.
Add. 5)
Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace je podrobný popis současného stavu včetně
doložení fotodokumentace, která může být předložena na CD nosiči, nebo jiným způsobem.
Add. 6)
Žadatel kvalifikovaným odhadem, nebo na základě studie proveditelnosti, projektové
dokumentace či jiných podkladů uvede stručný rozsah prací, které by se měly v rámci
obnovy majetku uskutečnit, včetně rozsahu pořízeného vybavení. (např. umyvadlo, WC,
sprchový kout, dlaždice, aj.)
Add. 9)
Žadatel uvede předpokládanou hodnotu finanční náročnosti obnovy majetku (včetně
případných nákladů na zpracování projektové dokumentace, správní a jiné poplatky,
technický dozor stavebníka, náklady na kolaudační rozhodnutí, aj.). Žadatel požaduje dotaci
na obnovu majetku v rozsahu nezbytně nutných nákladů, obecnou podmínkou je jejich
nevyhnutelnost a přímá vazba na obnovu majetku s přihlédnutím na ceny v místě a čase
obvyklé.
Add. 10)
Žadatel uvede krytí případných dalších nákladů na obnovu majetku, které nejsou uznatelným
nákladem dle Čl. II. odst. 4. smlouvy (např. krytí nákladů na zpracování studie
proveditelnosti, projektové dokumentace, kolaudačního rozhodnutí, kolků, poplatků, atd.)

V……………...dne ……….. …..

V …………….. dne ………………...

Zpracoval:

Schválil:

…………………………………..

………………………………………..

Jméno, příjmení a podpis
zpracovatele

Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

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

20/SML…./SoPD/ZD

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ NEBO NEINVESTIČNÍ
NEBO INVESTIČNÍ A 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. Stanislav Rybák, náměstek 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: 1630952/0800
(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

Varianta č. 1: SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
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Varianta č. 2: SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
Varianta č. 3: SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A

NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 schváleny Zásady pro poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (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 22. 6. 2020 byl schválen program
„Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu
u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“ (dále jen
„Program“). Smlouva se uzavírá též v souladu s tímto Programem včetně jeho příloh.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….. ze
dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční dotaci
(v případě varianty č. 1 a 2) ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), z toho
podíl investiční dotace ve výši ……,- Kč (slovy: ……..korun českých) a podíl
neinvestiční dotace ve výši …….,- Kč (slovy: …….korun českých) (uvede se v případě
varianty č. 3), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, pod VS (variabilním symbolem) 470, za podmínky, že ji
příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 30. 6. 2021.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace doručené na podatelnu
Krajského úřadu Ústeckého kraje dne xx. xx. 2020, vedené pod č. j.: KUUK/…./2020,
která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Dotace je sledována v účetnictví Ústeckého kraje
pod UZ (účelovým znakem) 00470.

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci programu „Podpora kvality pracovních podmínek
a prostřední zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje – 2020“.

4.

Poskytnutí dotace nezakládá veřejnou podporu 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
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1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle Čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem podpory
kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů
akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje, v podobě zvýšení kvality pracovních
podmínek u poskytovatelů akutní lůžkové péče (intenzivní a standardní), a to pořízením
vybavení a obnovou dlouhodobého majetku na pracovištích akutní lůžkové péče.
Předmět podpory I. zahrnuje vybavení pracovního prostředí sloužícího zdravotnickému
personálu poskytujícího služby v rámci akutní lůžkové péče v následujícím rozsahu:
a) Vybavení nábytkem (židle, stoly, skříně, křesla, sedací souprava aj.),
b) Vybavení potřebnými/vhodnými elektrickými spotřebiči (lednice, kávovar,
rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí aj.),
c) Ostatní vybavení (PC, monitor, TV, žehlička, vysoušeč vlasů, sušič rukou,
sanitární technika či doplňky aj.)
Předmět podpory II. zahrnuje obnovu dlouhodobého majetku v podobě modernizace
prostor, které využívá zdravotnický personál poskytující služby v rámci akutní lůžkové
péče v následujícím rozsahu:
a)

Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení sociálního
(hygienického/sanitárního) zařízení (např. toalety, sprchy, umývárny a další
sociální zázemí zdravotnického personálu) určeného pro zdravotnický
personál poskytující služby v rámci akutní lůžkové péče,

b)

Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení dalších prostor
určených pro zdravotnický personál poskytující služby v rámci akutní lůžkové
péče (např. šatny, kuchyňky/místnost pro občerstvení, sklad materiálu,
pracovní sklady aj.)

2. Plánovaný přehled nákladů na pořízení vybavení a/nebo obnovu dlouhodobého
majetku dle Čl. II. odst. 1 smlouvy je součástí žádosti o poskytnutí dotace z programu
podané příjemcem poskytovateli, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její
příloha č. 1. Změny v rámci plánovaného přehledu nákladů u konkrétní dotace
(investiční/neinvestiční) je možné provádět pouze za předpokladu předchozího
písemného souhlasu odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje v případě,
kdy změna neovlivní celkové předpokládané náklady předmětu podpory a nebude mít
žádný vliv na základní účel, na který je dotace poskytnuta.
3. Termínem ukončení realizace předmětu podpory v programu je 30. 6. 2021. Pro
příjemce je tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz Čl. II. odst. 1 smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací předmětu podpory a vzniklých
v době od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 (účinnost uznatelných nákladů), což je zároveň
doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo.
5. V případě, kdy je příjemce dotace na obnovu dlouhodobého majetku příspěvková
organizace, a majetek má od svého zřizovatele svěřen k hospodaření, součástí žádosti
dle Čl. I odst. 2 je také souhlas zřizovatele s vykonáním obnovy majetku. V případě,
kdy je žadatelem o dotaci jiný subjekt, než příspěvková organizace, budou přílohou
žádosti uvedeny majetkové poměry, vlastníka nemovitosti a další informace.
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Pozn.: Prostředky dotace jsou určeny pouze na úhradu uznatelných nákladů obnovy
dlouhodobého majetku, který je ve výhradním vlastnictví příjemce dotace nebo jej má
příjemce svěřen od svého zřizovatele.

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním předmětu podpory v období dle Čl.
II. odst. 4 smlouvy,
- byl skutečně vynaložen a uhrazen do termínu ukončení realizace programu (viz Čl.
II. odst. 3 smlouvy) a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních dokladech, je
identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady,
- byl vynaložen na zvýšení kvality pracovních podmínek zdravotnického personálu
vybavením prostor určených pro zdravotnický personál poskytující služby v rámci
akutní lůžkové péče a obnovou dlouhodobého majetku, který je ve výhradním
vlastnictví příjemce dotace, nebo který byl zařazen do majetku příjemce dotace.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce, bankovní poplatky,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.),
odpisy majetku,
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,
pořízení, obnova atd., které nebyly uplatněny v rámci podané žádosti, na které
nebyla dotace poskytnuta, nebyly doplněny v rámci změny plánovaného rozpočtu
písemně odsouhlasené odborem ZD nebo schválené příslušným orgánem
Ústeckého kraje,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc),
záruční a pozáruční servis,
zpracování studie proveditelnosti, zpracování projektové dokumentace včetně
inženýrské činnosti, náklad na výběrová řízení, správní a jiné poplatky, technický
dozor stavebníka, náklady na vydání kolaudačního rozhodnutí.

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech předmětu podpory v maximální výši 100 %. Závazný ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům předmětu podpory 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 předmětu podpory, 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 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 nákladů hrazených z dotace, tak
i z hlediska nákladů celého předmětu podpory, tzn. příjemce dotace je povinen vést
související výnosy a náklady s jednoznačnou vazbou k předmětu podpory odděleně
od ostatních nákladů a výnosů.
5. Originály účetních dokladů týkající se předmětu podpory označovat účelovým
znakem kraje 00470 a informací o tom, že „Předmět podpory je spolufinancován
Ústeckým krajem ve výši ……. Kč, v souladu se smlouvu č. 20/SML…./SoPD/ZD“
6. Na dobu minimálně tří let ode dne ukončení realizace předmětu podpory dle Čl. II.
odst. 3 smlouvy zajistit udržitelnost předmětu podpory. Po tuto dobu je příjemce
povinen zachovat výsledky předmětu podpory včetně veškerých originálních
dokumentů souvisejících s projektem (tj. především dokumentaci zadávacích
a výběrových řízení na dodavatele, smlouvy s dodavateli, účetní písemnosti
a doklady, inventurní soupisy hmotného majetku, veškerá související potvrzení
a průvodní materiály) v písemné nebo elektronické podobě.
7. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení termínu realizace předmětu podpory, včetně provedení vratky
prostředků dotace dle Čl. III. odst. 12 smlouvy. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen. Pokud byl předmět podpory 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 (vzorový formulář k vyúčtování):

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace předmětu podpory,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy předmětu podpory,

-

přínos předmětu podpory pro cílovou skupinu,

-

celkové zhodnocení předmětu podpory,

-

finanční vypořádání dotace.

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

sestavu z oddělené účetní evidence z hlediska nákladů a výnosů celého
předmětu podpory,

-

sestavu z oddělené účetní evidence z hlediska nákladů hrazených z dotace,

-

vnitropodnikový číselník (zkrácený rozsah – použití střediska, zakázky, org.
UZ, čísla akce aj. pro oddělené sledování nákladů předmětu podpory a nákladů
hrazených z dotace)

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

doklady o provedených platbách, tj. výpis z účtu nebo výdajový pokladní
doklad,

-

kopie účetních dokladů včetně podkladů pro vystavení těchto dokladů
(objednávky nebo smlouvy o dílo vč. specifikace pořízeného zdravotnického
vybavení dle Čl. II. odst. 1 smlouvy),

-

shrnutí o průběhu a výsledku výběrového/zadávacího řízení veřejné zakázky
předmětu podpory,

-

v případě čerpání prostředků dotace v rámci předmětu podpory II. předložit
popis výsledného stavu obnovy dlouhodobého majetku včetně
fotodokumentace.

8. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet předmětu podpory u a v této souvislosti
jim umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu,
tak i po ukončení realizace předmětu podpory.
9. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví
Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného předmětu podpory.
10. Nakládat s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z dotace s péčí řádného
hospodáře. Příjemce nesmí tento majetek ani jeho části prodat, vypůjčit, zatěžovat
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva a nesmí jej pronajmout
či převést na jinou osobu po dobu udržitelnosti předmětu podpory, bez předchozího
písemného souhlasu poskytovatele.
11. Při použití dotace zajistit, aby nedošlo k duplicitnímu použití finančních prostředků
z více zdrojů na stejný uznatelný náklad.
12. 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 přehledu nákladů, současně s předložením závěrečné
zprávy.
13. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci předmětu podpory poskytnuta, v případě, že tento se neuskuteční,
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl,
současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
14. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle Čl. XI. Zásad.
15. 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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16. 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.
17. 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. 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 ve znění čl. III odst. 4
smlouvy – výše odvodu činí 10 %.
f)

nedodržení povinnosti vést celkové uznatelné náklady předmětu podpory
v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 20 %.
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g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
předmět podpory je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10%
h) nedodržení povinnosti uvádět na originálních účetních dokladech týkající se
předmětu podpory účelový znak (00470) – výše odvodu činí 5 %.
i)

nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.

j)

nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek
či jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.

k) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se „sponzorským vzkazem“
na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční dotace) – výše
odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve
výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými
z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi.
Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy, a to zejména
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 předmětu
podpory uvést fakt, že předmět podpory byl podpořen Ústeckým krajem
(poskytovatelem).

2.

Na výstupech předmětu podpory typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů
uvede příjemce skutečnost, že předmět podpory 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 (předmětu
podpory), bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se
„Sponzorským vzkazem“ v provedení respektující logomanuál poskytovatele.

4.

Označit na viditelném místě pořízené zdravotnické vybavení v rámci realizace
předmětu podpory logem v provedení respektující logomanuál poskytovatele.

5.

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

6.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu 3 let od realizace předmětu podpory:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na všech materiálech
související s realizací předmětu podpory,
b) prezentace poskytovatele u příležitostí spojených s propagací a realizací
předmětu podpory,
c) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání předmětu
podpory v počtu odpovídajícím rozsahu a významu předmětu podpory,
d) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s realizací předmětu podpory,

7. 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
strana 9 / 10

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: ……@........ . (Pozn.:
použije se pouze v případě, že smlouva je uveřejňována v registru smluv).
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., dále správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
uzavření (Pozn.: u smluv do 50 000 Kč).
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
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek
hejtmana Ústeckého kraje (na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 016/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019)

Příjemce

Příloha:
Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace včetně čestného prohlášení o přepočteném
úvazku zdravotnického personálu a záměru na obnovu dlouhodobého majetku, pozn.
uvede se pouze v případě žádosti o poskytnutí dotace na Předmět podpory II. (bez dalších
povinných příloh)
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
v rámci programu "Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého
kraje - 2020"
Příjemce dotace:
Číslo smlouvy poskytovatele:
20/SML/SoPD/ZD
Sídlo:
IČ:
Účelový znak:
00470
Výše přidělené dotace (po případných změnách):
Výše vlastních prostředků:

z toho INV:

z toho NIV:

z toho INV:

z toho NIV:

A) Předmět podpory I. - vybavení prostor určených pro zdravotnický personál poskytující služby v rámci akutní lůžkové péče
Předpokládaný počet pořízeného zdrav. vybavení dle smlouvy (příp. ve znění dodatku)
Specifikace vybavení:
Předpokládaný
Předpokládané náklady
Kč/ks
∑
počet
0

Vybavení nábytkem

*

Vybavení
potřebnými/vhodnými
elektrickými spotřebiči

0

0,00

Výše celkových nákladů

INV

0,00

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

0,00

INV

0,00

0

0,00

0,00

Konečný
stav
(dotace)

INV

INV

0

INV/
NEIV

0,00

INV

NEIV

0,00

*

INV

NEIV

0,00

NEIV

0,00

0

0,00

INV

0

0,00

0,00

*

INV

INV

0,00

*

INV

INV

0,00

*

INV

0

0,00

INV

0,00

0

0,00

INV

0

0,00

0,00

INV

0,00

0

0,00

INV

0

0,00

0,00

INV

0,00

0

0,00

INV

0

0,00

0,00

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

*
*
*
*

Pořízení set

Náklady celkem:

Počet pořízeného zdrav. vybavení-skutečné náklady
Skutečný počet
Skutečné náklady
Kč/ks
∑
z toho dotace

*

*

Ostatní vybavení

0,00

*
*
*

INV/N
EIV

0,00

0,00

0,00 z toho INV
z toho NEIV

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

B)Předmět podpory II. - obnova dlouhodobého majetku v podobě modernizace prostor, které využívá zdravotnický personál poskytující služby v rámci akutní lůžkové péče
B1) Rekonstrukce, oprava a udržováním technické zhodnocení sociálního (hygienického/sanitárního) zařízení určeného pro zdravotnický personál poskytující služby v rámci akutní lůžkové péče
Název akce:
Místo realizace:
Podrobný popis výsledného stavu:

Charakter akce:
Celková výše nákladů:
z toho z dotace
z toho vlastní prostředky organizace

0,00 Kč
0,00 Kč

z dotace

inv.

0,00 Kč

neinv.

0,00 Kč

0,00 Kč

neinv.

0,00 Kč

0,00 Kč

B2) Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení prostor určených pro zdravotnický personál poskytující služby v rámci akutní lůžkové péče
Název akce:
Místo realizace:
Podrobný popis výsledného stavu:

Charakter akce:
Celková výše nákladů:
z toho z dotace
z toho vlastní prostředky organizace

0,00 Kč
0,00 Kč

z dotace

inv.

0,00 Kč

tab. 2) Výše celkových nákladů vynaložených na obnovu dlouhodobého majetku

0,00 z toho INV

0,00

z toho NEIV

0,00

C) Čerpáno z dotace celkem:
poskytnuto
Finanční náročnost (tab.1)
Finanční náročnost (tab.2)
Celkem
Výše prostředků dotace
z toho INV část
z toho NEIV část

Vybavení prostor pro zdravotnický personál
Obnova dlouhodobého majetku

D) Popis realizace předmětu podpory:

E) Kvalitativní a kvantitativní výstupy předmětu podpory:

F) Přínos předmětu podpory pro cílové skupiny:

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

čerpána dotace Prostředky org.
0,00 Kč
0,00
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

vratka

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

G) Celkové zhodnocení předmětu podpory:

H) Prohlášení příjemce dotace:

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.

V

dne
(Podpis a razítko statutárního zástupce)

Přílohy:
1) sestava z oddělené účetní evidence z hlediska nákladů a výnosů celého předmětu podpory,
2) sestava z oddělené účetní evidence z hlediska nákladů hrazených z dotace,
3) vnitropodnikový číselník (zkrácený rozsah - použití střediska, zakázky, org. UZ, čísla akce aj. pro sledování nákladů předmětu podpory a nákladů hrazených z dotace),
4) přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,
5) doklady o provedených platbách, tj. výpis z účtu nebo výdajový pokladní doklad,
6) kopie účetních dokladů včetně podkladů pro vystavení těchto dokladů (objednávky nebo smlouvy o dílo vč. specifikace pořízeného vybavení)
7) shrnutí o průběhu a výsledku výběrového/zadávacího řízení veřejné zakázky předmětu podpory,
8) v rámci předmětu podpory II. předložit popis výsledného stavu obnovy dlouhodobého majetku včetně fotodokumentace.

Lůžková zdravotnická zařízení
v Ústeckém kraji
Pracovní úvazky zdravotnického personálu k
31. 12. 2019
Odbornost zaměstanců
Oddělení akutní lůžkové péče
Krajská zdravotní, a.s.
Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
lékař
zubní lékař
ZPBD
všeobecná sestra § 5
dětská sestra § 5a
porodní asistentka § 6
ergoterapeut § 7
radiologický asistent § 8
zdravotní laborant § 9
zdravotně sociální pracovník § 10
zdravotnický záchranář § 18
adiktolog § 21a
praktická sestra § 21b
ZPSZ
psycholog ve zdravotnictví § 22
logoped ve zdravotnictví § 23
fyzioterapeut § 24
radiologický fyzik § 25
biomedicínský inženýr § 27
ZPOD
ošetřovatel § 36
sanitář § 42
Jiní odporní prac. nelékaří s odbornou
způsobilostí a dentisté § 43
psycholog
logoped
abs. stud. oboru mat-fyz. zaměření
abs. stud. oboru přírod. zaměření
CELKEM

739,50
731,00
8,50
2 173,02
1 466,98
320,01
156,15
19,63
24,00
1,00
1,00
14,10
1,00
169,15
103,40
6,60
1,70
92,50
1,00
1,60
542,50
124,95
417,55
11,40
1,20
3,00
1,20
6,00
3 569,82

Dotační program "Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče v Ústeckém kraji - 2020"

Ústecký kraj

Lůžková zdravotnická zařízení
v Ústeckém kraji
Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
lékař
ZPBD
všeobecná setra § 5
dětská sestra § 5a
porodní asistentka § 6
zdravotně sociální pracovník § 10
praktická sestra § 21b
ZPOD
ošetřovatel § 36
sanitář § 42
CELKEM
Nemocnice Litoměřice, a.s.
Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
lékař
ZPBD
všeobecná sestra § 5
dětská sestra § 5a
porodní asistentka § 6
ergoterapeut § 7
zdravotně sociální pracovník § 10
ZPSZ
fyzioterapeut § 24
biomedicínský inženýr § 27
ZPOD
ošetřovatel § 36
sanitář § 42
CELKEM
Nemocnice Žatec, o.p.s.
Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
lékař

34,20
34,20
94,50
58,05
16,00
12,20
0,25
8,00
45,25
17,25
28,00
173,95
52,60
52,60
194,63
129,72
41,30
19,70
2,81
1,10
7,21
6,61
0,60
84,70
9,00
75,70
339,14
20,64
20,64
85,29
52,20
6,36
8,23
5,00
6,80
1,05
5,65
3,00

ZPBD
všeobecná sestra § 5
dětská sestra § 5a
porodní asistentka § 6
radiologický asistent § 8
zdravotní laborant § 9
zdravotnický záchranář § 18
praktická sestra § 21b
ZPSZ
odb. prac. v laborat. metodách a v přípravě
3,00
léčivých přípravků § 26
35,73
ZPOD
1,00
ošetřovatel § 36
3,00
řidič zdravotnické dopravní služby § 40
31,73
sanitář § 42
144,66
CELKEM
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o.
18,59
Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
18,59
lékař
47,18
ZPBD
28,74
všeobecná sestra § 5
4,49
dětská sestra § 5a
5,43
porodní asistentka § 6
8,52
praktická sestra § 21b
32,75
ZOPD
2,00
ošetřovatel § 36
30,75
sanitář § 42
98,52
CELKEM
VITA, s.r.o.
Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
7,30
lékař
7,30
ZPBD
22,25
všeobecná sestra § 5
22,25
ZPOD
8,00
ošetřovatel § 36
2,00
sanitář § 42
6,00
Jiní odborní prac. nelékaři s odbornou
1,00
způsobilostí a dentisté § 43
sociální pracovník
1,00
38,55
CELKEM

CELKEM

4 364,64

CELKEM ZAMĚSTNANCŮ
LŮŽKOVÉ PÉČE

4 364,64

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
ZPBD
ZPSZ
ZPOD
Jiní odborní prac. nelékaři s odbornou
způsobilostí a dentisté § 43

872,83
2 616,87
113,61
748,93
12,40
4 364,64

Dotační program "Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče v Ústeckém kraji - 2020"

Ústecký kraj

bod 12.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 036/30Z/2020

Dotační program
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové
péče na území Ústeckého kraje - 2020“
1. Název dotačního programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče
na území Ústeckého kraje – 2020“ (dále jen „dotační program“ nebo „program“)
Dotační program je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. …/..Z/2020 ze dne 22. 6. 2020. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“).
2. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Dotační program reaguje na potřebu podpory infrastruktury zdravotních služeb
v souladu se „Strategií podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém
kraji na období 2015 – 2020“ (další aktivity v oblasti dostupnosti a vybavenosti
zdravotních služeb: Podpora realizace opatření vyplývajících v oblasti
infrastruktury zdravotních služeb z Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 –
2020), která byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 19/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014. Z této strategie vyplývá podpora rozvoje
zdravotních služeb na území kraje. Účelem programu je podpora kvality
zdravotních služeb v podobě zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní
lůžkové péče (intenzivní, standardní) na území Ústeckého kraje, a to nákupem
základního lůžkového vybavení vč. příslušenství, přístrojového vybavení lůžek
akutní lůžkové péče, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického
charakteru a dalšího vhodného vybavení potřebného pro poskytování
zdravotních služeb na lůžkách akutní lůžkové péče a obnovou stávajícího
dlouhodobého majetku v prostorách akutní lůžkové péče.
Dotace může být použita pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s předmětem podpory vzniklých v období od 1. 10. 2020
do 31. 12. 2021.
Předmět podpory je rozdělen na dvě části:
-

Předmět podpory I.

Předmět podpory I. zahrnuje vybavení akutní lůžkové péče v následujícím
rozsahu:
a) Pacientská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná
Minimální funkční specifikace lůžka:
-

polohování zádového dílu (beder),

-

polohování stehenního dílu (nohou),

1

Minimální vybavenost příslušenství:
-

boční zábrany/postranice (sklopné/spustitelné),

b) Matrace k pacientským lůžkům (i stávajícím)
-

zdravotní matrace standardní,

-

zdravotní matrace antidekubitní aj.,

c) Pacientské stolky
-

noční stolek s jídelní deskou,

-

noční stolek,

-

jídelní stolek samostatně stojící aj.,

d) Nezbytné příslušenství pacientských lůžek i samostatně použitelné (např.
samostatná hrazda s madlem, stojan na infuze aj.),
e) Přístrojové vybavení lůžek akutní lůžkové péče (např. infuzní pumpy,
zvlhčovače, monitory vč. modulu anestetických plynů, intraoseální vrtačky,
neurostimulátory aj.),
f) Zdravotnické prostředky přístrojového a diagnostického charakteru, jejichž
pořízení není hrazeno ze zdravotního pojištění
g) Další vhodné vybavení potřebné pro poskytování zdravotních služeb
na lůžkách akutní lůžkové péče (např. pokojová WC křesla, sprchovací
křesla, zvedáky pacientů, motodlahy, chodítka, rehabilitační přístroje, vozíky
pro převoz pacientů aj.).
Využití finančních prostředků v programu je omezeno na běžné a investiční
výdaje spojené s nákupem vybavení pro pacienty akutní lůžkové péče dle výše
uvedeného rozpisu. V rámci dotace lze nakoupit i lůžka s vyšší funkční
specifikací (3 a více funkční polohování) spolu s dalším nezbytným přístrojovým
vybavením a příslušenstvím.
-

Předmět podpory II.

Předmět podpory II. zahrnuje obnovu dlouhodobého majetku akutní
lůžkové péče v následujícím rozsahu:
a) Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení sociálního
(hygienického/sanitárního) zařízení (např. toalety, sprchy, umývárny,
sociální zázemí pacientů) v prostorách oddělení akutní lůžkové péče určené
pro pacienty akutní lůžkové péče,
b) Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení nemocničních
výtahových zařízení umístěných v prostorách oddělení akutní lůžkové péče
a primárně využívaných pro převoz pacientů akutní lůžkové péče.
Pozn.: Prostředky dotace u předmětu podpory II. budou určeny pouze
na úhradu uznatelných nákladů obnovy dlouhodobého majetku, který je
ve výhradním vlastnictví příjemce dotace.
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3. Okruh způsobilých žadatelů a podmínky pro poskytnutí dotace
Žadatelem o dotaci může být pouze subjekt, který je poskytovatelem
zdravotních služeb ve formě akutní lůžkové péče, a který splňuje následující
podmínky:
-

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 zdravotní služby pacientům v dané formě na území Ústeckého
kraje.

4. Důvody podpory stanoveného účelu
Dotační program reaguje na nezbytnost pravidelné modernizace infrastruktury
zdravotních služeb s ohledem na definovanou potřebu zlepšení vybavenosti
poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče v Ústeckém kraji.
V případě poskytovatelů s více místy poskytování zdravotních služeb ve formě
akutní lůžkové péče je preferováno rozdělení podpory rovnoměrně mezi
jednotlivá místa poskytování zdravotních služeb v závislosti na příslušném
lůžkovém fondu.
5. Forma dotace
Investiční a/nebo neinvestiční dotace.
6. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu
51 400 000 Kč
Alokace objemu dotačního programu mezi poskytovatele zdravotních služeb
vychází ze statistického zjištění o počtu akutních lůžek péče intenzivní
a standardní, které jsou takto vykazovány Ústavu zdravotnických informací
a statistiky v rámci příloh E3-13 a E3-14 k ročnímu výkazu „E (MZ) 3-01 – Roční
výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele
zdravotních služeb“ ČV 113/19 ze dne 17. 10. 2018 v souladu se statistickým
zjišťováním Ministerstva zdravotnictví na rok 2019 k 31. 12. 2019 (viz příloha
č. 4 tohoto programu):


akutní lůžková péče intenzivní – počet lůžek v kraji 391
alokace 5 474 000 Kč (tj. 14 000 Kč na lůžko)



akutní lůžková péče standardní – počet lůžek v kraji 3 399
alokace 45 886 500 Kč (tj. 13 500 Kč na lůžko)
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7. Informace o povaze dotace
Poskytnutí dotace nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie (pozn.: v případě posouzení konkrétního případu
dotace jako nepovolené veřejné podpory, dotace nebude poskytnuta).
8. Maximální výše dotace, spoluúčast příjemce dotace
Maximální výše dotace je 100 % z celkových uznatelných nákladů. Není
požadována spoluúčast.
9. Den zveřejnění (vyhlášení) dotačního programu
XX. 6. 2020
(pozn.: Dotační program bude zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu
Ústeckého kraje bez ověřeného usnesení, a to nejpozději do dvou dnů po
zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného dne 22. 6. 2020)
10. 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, dále v bodu 17 tohoto
programu a jsou uvedeny rovněž ve formuláři žádosti.
Žádost spolu s nedílnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených
v Čl. VI. bodu 6) Zásad doručena na krajský úřad ve lhůtě pro podání žádosti,
která je stanovena od 27. 7. 2020 do 3. 8. 2020 (v případě osobního doručení
v listinné podobě na podatelnu do 15:00 hod.).
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 nedílnými přílohami uvedenými v Čl. VI. bodu 2) Zásad
a bodu 17 tohoto programu doručit v zalepené obálce označené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče
na území Ústeckého kraje – 2020“
NEOTVÍRAT
na adresu:
Ústecký kraj – Krajský úřad
odbor zdravotnictví
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Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
11. Podmínky pro podání žádostí
Do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti oprávněných žadatelů,
které byly doručeny v požadované lhůtě, na předepsaném formuláři, obsahující
všechny přílohy, a které odpovídají předmětu podpory dotačního programu (viz
bod 2 tohoto dotačního programu).
Žádosti doručené 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.
12. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti (termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců dotace)
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v termínu 7. 9. 2020. Po vydání ověřeného
usnesení budou výsledky dotačního programu zveřejněny na webových
stránkách Ústeckého kraje.
13. Konzultační místo
Ústecký kraj – Krajský úřad
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoby:
Ing. 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
14. Kritéria pro hodnocení žádosti a pro stanovení výše dotace
Žádosti budou vyhodnoceny podle následujících kritérií:
- celkový počet lůžek akutní lůžkové péče intenzivní,
- celkový počet lůžek akutní lůžkové péče standardní,
- ekonomická přiměřenost nákladů.
Výpočet dotace se uskuteční dle vzorce:
(počet lůžek akutní lůžkové péče intenzivní x dotace na jedno lůžko) + (počet
lůžek akutní lůžkové péče standardní x dotace na jedno lůžko) (viz bod č. 6
tohoto programu) = celková výše dotace.
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15. Vzor žádosti
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje je přílohou č. 1 dotačního
programu.
Jeden žadatel o dotaci si může v rámci dotačního programu podat pouze jednu
žádost. V rámci této žádosti lze požádat o poskytnutí dotace na předmět
podpory I. nebo předmět podpory II. nebo na oba předměty podpory současně.
16. Náležitosti projektu
Projekt není povinnou přílohou žádosti o dotaci v souladu s výjimkou ze Zásad
schválenou Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
17. 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 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) čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady
předmětu podpory (viz vzorový formulář žádosti, nutné vyplnit příslušnou
variantu formuláře);
e) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to
v kopii;
f) 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
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příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který
dosud nebyl splacen,
a to v originále (viz vzorový formulář žádosti);
g) 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);
h) 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);
i) 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);
j) 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);
k) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci
projektu (předmětu podpory) a nepůsobí jako prostředník, a to v originále
(viz vzorový formulář žádosti);
l) 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;
- další nedílné přílohy
m) 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;
n) čestné prohlášení o skutečnosti, že předložené informace o lůžkovém
fondu poskytovatele akutní lůžkové péče za rok 2019 k 31. 12. 2019,
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které byly poskytnuty Ústeckému kraji pro výpočet alokace objemu
dotačního programu mezi poskytovatele zdravotních služeb, odpovídají
skutečnosti a jsou takto vykazovány Ústavu zdravotnických informací
a statistiky v rámci příloh E3-13 a E3-14 „Ročního výkazu E (MZ) 3-01
o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele
zdravotních služeb“ ČV 113/19 ze dne 17. 10. 2018 v souladu se
statistickým zjišťováním Ministerstva zdravotnictví na rok 2019
k 31. 12. 2019 (viz vzorový formulář žádosti);
o) potvrzení o skutečnosti, že dominantní část pacientů využívající
zdravotní služby ve formě akutní lůžkové péče v daném zdravotnickém
zařízení jsou osoby z příslušné spádové oblasti žadatele;
p) informace o počtu pacientů z jiných členských států EU, kterým byla
poskytnuta zdravotní péče ve formě akutní lůžkové péče za posledních
6 let včetně procentuálního vyjádření z celkového podílu ošetřených
pacientů, a to v originále;
q) plná moc v případě, že je žadatel zastoupen na základě plné moci;
-

nedílná příloha v případě žádosti o dotaci v rámci Předmětu podpory II.
r) záměr na obnovu dlouhodobého majetku včetně podrobného popisu
současného stavu a doložení fotodokumentace, která může být
předložena na CD nosiči nebo jiným způsobem (viz vzorový formulář
žádosti).

18. Vzor smlouvy o poskytnutí investiční a/nebo neinvestiční dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí investiční a/nebo neinvestiční dotace (dále jen „smlouva
o poskytnutí dotace“) mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou č. 2 tohoto programu.
Finanční vypořádání dotace předloží příjemce dotace prostřednictvím
Závěrečné zprávy vypracované v souladu s Čl. XII. Zásad a Čl. III. odst. 7
smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž vzor je přílohou č. 3 tohoto dotačního
programu.
Přílohy:
1. Vzor žádosti o dotaci (včetně vzorů čestných prohlášení a záměru
na obnovu dlouhodobého majetku)
2. Smlouva o poskytnutí dotace
3. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace
4. Počet lůžek akutní lůžkové péče vykazovaných jednotlivými
poskytovateli akutní lůžkové péče v Ústeckém kraji v souladu se
statistickým zjišťováním Ministerstva zdravotnictví za rok 2019
k 31. 12. 2019

8

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE
Zařazení žádosti do programu
Program:

PODPORA ZVÝŠENÍ KOMFORTU PACIENTŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO
KRAJE – 2020

Žadatel - identifikační údaje
Název právnické osoby:

IČ:

Právní forma:

DIČ:

ANO

NE

Registrace:
Dopňte ve tvaru: Číslo a datum registrace, vložka a název příslušného krajského soudu nebo jiného evidenčního
rejstříku, ve kterém jste zapsáni.
Osoba zastupující právnickou osobu (statutární orgán):
Jméno a příjmení (povinné):

Právní důvod zastoupení:

Jméno a příjmení (nepovinné):

Právní důvod zastoupení:

Jméno a příjmení (nepovinné):

Právní důvod zastoupení:

Identifikace osob s podílem v právnické osobě žadatele a výše tohoto podílu:
Doplňte ve tvaru: jméno a příjmení/název; bydliště/sídlo; datum narození/IČ; telefon/e-mail; výše
podílu (%)
Identifikace právnických osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výši tohoto podílu:
Doplňte ve tvaru: jméno a příjmení/název; bydliště/sídlo; datum narození/IČ; telefon/e-mail; výše
podílu (%)

Kontaktní údaje
Telefon:

E-mail:

@

Webová stránka:
Sídlo:
Kraj:

Okres:
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Datová schránka:

Obec:

Ulice:

č.p.:

Jiná kontaktní osoba ve věci této žádosti:

č.o.:

Ano

Ne

Ano

Ne

Kontaktní osoba:
Jméno a příjmení:

Funkce:

Telefon:

E-mail:

@
Kontaktní adresa:

Kraj:

Okres:

Obec:

Ulice:

č.p.:

č.o.:

Bankovní a daňové údaje

Peněžní ústav
(banka):

Číslo účtu:

ANO

Plátce DPH:

NE

Odpočet DPH:

/

ANO

NE

Požadavek na dotaci Ústeckého kraje
Počet lůžek dle předložených informací o lůžkovém fondu za rok 2019 k 31. 12. 2019, které byly poskytnuty
Ústeckému kraji pro výpočet alokace objemu dotačního programu mezi poskytovatele zdravotních služeb na území
Ústeckého kraje, shodný s přílohami E3-13 a E3-14 „Ročního výkazu E(MZ)3-01 o složkách mezd, personálním
a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb“ (dále jen „výkaz“) ČV 113/19 ze dne 17. 10. 2018 v souladu
se statistickým zjišťováním Ministerstva zdravotnictví na rok 2019 k 31. 12. 2019:
Počet lůžek akutní péče intenzivní a standardní (sl. č. 1 přílohy E3-14 a E3-13 výkazu, pozn. bez doprovodných lůžek)
Celkový počet lůžek akutní lůžkové péče intenzivní:
Celkový počet lůžek akutní lůžkové péče standardní:

A. Předmět podpory I. – vybavení akutní lůžkové péče (v případě zájmu o tuto podporu zaškrtněte)
Z dotace pořizované vybavení a odhadované náklady (přehled nákladů):
Přepokládaný
počet (ks)

Specifikace vybavení

Předpokládané
celkové náklady
na položku (Kč)

Pacientská lůžka
Mechanicky polohovatelná

0,00

Elektricky polohovatelná

0,00

V případě potřeby zde můžete vypsat další typy
pacientských lůžek (další řádek přidáte pomocí tlačítka
"+")

0,00

Matrace k pacientským lůžkům (i stávajícím)
Zdravotní matrace standardní

0,00
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Zdravotní matrace antidekubitní

0,00

V případě potřeby zde můžete vypsat další typy matrací
k pacientským lůžkům (další řádek přidáte pomocí
tlačítka "+")

0,00

Pacientské stolky
Noční stolek s jídelní deskou

0,00

Noční stolek

0,00

Jídelní stolek samostatně stojící

0,00

V případě potřeby zde můžete vypsat další typy
pacientských stolků (další řádek přidáte pomocí tlačítka
"+")

0,00

Nezbytné příslušenství pacientských lůžek i samostatně použitelné
Zde můžete vypsat nezbytné příslušenství (další řádek
přidáte pomocí tlačítka "+")

0,00

Přístrojové vybavení lůžek akutní lůžkové péče
Zde můžete vypsat přístrojového vybavení (další řádek
přidáte pomocí tlačítka "+")

0,00

Zdravotnické prostředky přístrojového a diagnostického charakteru
Zde můžete vypsat zdravotnické prostředky přístrojového
a diagnostického charakteru (další řádek přidáte pomocí
tlačítka "+")

0,00

Další vhodné vybavení akutní lůžkové péče
Zde můžete vypsat další vhodné vybavení (další řádek
přidáte pomocí tlačítka "+")

0,00

Předpokládané náklady celkem (Kč):
Výše požadované dotace (Kč):
B.

Předmět

podpory

II.

–

obnova

dlouhodobého

majetku

akutní

0,00
0,00
lůžkové

péče*

(v případě zájmu o tuto podporu zaškrtněte)
* v případě požadavku na poskytnutí dotace v rámci Předmětu podpory II. je nutné vyplnit přílohu č. 14 žádosti, pro každou
akci zvlášť (viz vzorový formulář)

Rekonstrukce, oprava a udržovaní, technické zhodnocení sociálního (hygienického/sanitárního) zařízení
(např. toalety, sprchy, umývárny, soc. zázemí pacientů aj.) v prostorách oddělení akutní lůžkové péče a určené
pro pacienty akutní lůžkové péče.
Výše
požadované
dotace (Kč)

Název akce
1.

0,00

Rekonstrukce, oprava a udržovaní, technické zhodnocení nemocničních výtahových zařízení umístěných v prostorách
oddělení akutní lůžkové péče a primárně využívaných pro převoz pacientů akutní lůžkové péče.
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Výše
požadované
dotace (Kč)

Název akce
1.

0,00
CELKOVÁ VÝŠE POŽADOVANÉ DOTACE:

0,00

Kč

Účel, na který žadatel chce dotaci použít (odůvodnění žádosti)
Oblast působnosti:
Uveďte lokalitu (obec, okres).
Popis stávajícího stavu:
Stručně zhodnoťte stávající vybavenost poskytovatele zdravotních služeb z hlediska zaměření programu.
Účel a odůvodnění podané žádosti, specifikace pořizovaného vybavení a obnovy dlouhodobého majetku akutní
lůžkové péče a jeho výsledného použití:
Uveďte účel a odůvodněte stručně výběr specifikace vybavení a uveďte (počtem ks) na jakých odděleních bude
vybavení ve vztahu ke zhodnocení stávající vybavenosti. V případě vyplnění bodu 4, pism. B žádosti, stručně uveďte
rozsah Vašeho záměru obnovy dlouhodobého majetku akutní lůžkové péče.
Doba, v níž má být dosaženo účelu:
Termín zahájení:

Termín ukončení:

Další údaje:
Uveďte případné další informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší žádosti (např.
harmonogram pořizovaného vybavení a obnovy dlouhodobého majetku akutní lůžkové péče).

Přílohy žádosti
1.

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.

Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady předmětu podpory,
a to v originále (viz vzorový formulář žádosti, nutné vyplnit příslušnou variantu formuláře);

5.

Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;

6. 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;
– 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);
7.

Čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci předmětu podpory
a nepůsobí jako prostředník, a to v originále (viz vzorový formulář);

8.

Soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let ze přispěním
kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše
poskytnuté dotace, a to v originále;

9.

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;

10. Čestné prohlášení o skutečnosti, že předložené informace o lůžkovém fondu poskytovatele akutní
lůžkové péče za rok 2019 k 31. 12. 2019, které byly poskytnuty Ústeckému kraji pro výpočet
alokace objemu dotačního programu mezi poskytovatele zdravotních služeb, odpovídají skutečnosti
a jsou takto vykazovány Ústavu zdravotnických informací a statistiky v rámci příloh E3-13 a E3-14
„Ročního výkazu E(MZ)3-01 o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele
zdravotních služeb“ ČV 113/19 ze dne 17. 10. 2018 v souladu se statistickým zjišťováním
Ministerstva zdravotnictví na rok 2019 k 31. 12. 2019 (viz vzorový formulář žádosti);
11. Potvrzení o skutečnosti, že dominantní část pacientů využívající zdravotní služby ve formě akutní
lůžkové péče v daném zdravotnickém zařízení jsou osoby z příslušné spádové oblasti žadatele,
a to v originále;
12. Informace o počtu pacientů z jiných členských států EU, kterým byla poskytnuta zdravotní péče
ve formě akutní lůžkové péče za posledních 6 let včetně procentuálního vyjádření z celkového
podílu ošetřovaných pacientů, a to v originále;
13. Plná moc v případě, že je žadatel zastoupen na základě plné moci, a to v originále;
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14. Záměr na obnovu dlouhodobého majetku včetně podrobného popisu současného stavu a doložení
fotodokumentace, která může být předložena na CD nosiči nebo jiným způsobem (vyplňuje se
pouze v případě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Předmětu podpory II., (viz vzorový formulář);

Prohlášení a podpis
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil k předložení do dotačního programu Ústeckého kraje „Podpora
zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“ 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.
Jméno a příjmení níže podepsané osoby:
V .......................... dne ..........................

(razítko a podpis osoby zastupující žadatele)

Zpracování žádosti
E-mail:

E-mail:
(kontrola)

@

Na tento email Vám, po kliknutí na tlačítko „Odeslat“, přijde vyplněný
formulář ve formátu PDF k tisku.
Do tohoto políčka, které slouží pro kontrolu správného zadání e-mailové
adresy, napište znovu e-mailovou adresu, na kterou chcete zaslat vyplněný
formulář ve formátu PDF k tisku.
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Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 25. 6. 2018)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje - 2020“

čestně prohlašuje, že

je plátcem DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace projektu „Podpora zvýšení komfortu
pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“ nemůže
uplatnit nárok na odpočet DPH, protože tyto vstupy nejsou použity k uskutečňování
ekonomické činnosti, u které je nárok na odpočet daně ve smyslu § 72 odst. 2 zákona o DPH.
Tyto pořízené vstupy v rámci realizace projektu zůstávají DPH zatíženy, tj. nebyl ani nebude
nárok na odpočet DPH u těchto vstupů uplatněn v daňovém přiznání k DPH.

V ……………………….dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 25. 6. 2018)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje - 2020“
čestně prohlašuje, že

je plátcem DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace projektu „Podpora zvýšení komfortu
pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“ neuplatní
nárok na odpočet DPH, přestože tyto vstupy jsou použity k uskutečňování ekonomické
činnosti, u které je nárok na odpočet daně ve smyslu § 72 odst. 2 zákona o DPH. Tyto pořízené
vstupy v rámci realizace projektu zůstávají DPH zatíženy, tj. nebyl ani nebude nárok na
odpočet DPH u těchto vstupů uplatněn v daňovém přiznání k DPH.

V ……………………….dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 25. 6. 2018)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje - 2020“

čestně prohlašuje, že

je plátcem DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace projektu „Podpora zvýšení komfortu
pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“ uplatní
nárok na odpočet DPH, protože tyto vstupy jsou použity k uskutečňování ekonomické činnosti,
u které je nárok na odpočet daně ve smyslu § 72 odst. 2 zákona o DPH, ale k úhradě DPH
nebudou použity prostředky dotace.

V ……………………….dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI. bodu 2) písm. d) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 25. 6. 2018)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje – 2020“
čestně prohlašuje, že

není plátcem DPH.

V ……………………….dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI bodu 2) písm. f) až j) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (ze dne 25. 6. 2018)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje - 2020“

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 zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI bodu 2) písm. k) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (ze dne 25. 6. 2018)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení:
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje - 2020“

čestně prohlašuje, že

je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu (předmětu podpory) a nepůsobí jako
prostředník.

V ……………………….. dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“

Čestné prohlášení
Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení:
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje - 2020“

čestně prohlašuje, že

předložené informace o lůžkovém fondu poskytovatele akutní lůžkové péče za rok 2019
k 31. 12. 2019, které byly poskytnuty Ústeckému kraji pro výpočet alokace objemu dotačního
programu mezi poskytovatele zdravotních služeb, odpovídají skutečnosti a jsou takto
vykazovány Ústavu zdravotnických informací a statistiky v rámci příloh E3-13 a E3-14
„Ročního výkazu E (MZ) 3-01 o složkách mezd, personálním a provozním vybavení
poskytovatele zdravotních služeb“ ČV 113/19 ze dne 17. 10. 2018 v souladu se statistickým
zjišťováním Ministerstva zdravotnictví na rok 2019 k 31. 12. 2019.

V ……………………….. dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“

ZÁMĚR NA OBNOVU DLOUHODOBÉHO MAJETKU
OBSAH:
1) Žadatel:
Název/obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
Zastoupený:
2) Název akce:
3) Místo realizace akce (adresa, název oddělení v zařízení):
4) Informace o majetkoprávních vztazích:
5) Podrobný popis současného stavu (včetně doložení fotodokumentace):
6) Věcný obsah obnovy majetku, podrobný popis cílového stavu:
7) Charakter akce (rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení):
8) Zdůvodnění nezbytnosti požadavku na obnovu majetku, její přínos:
9) Předpokládané celkové náklady:
-

celkové náklady bez DPH:
celkové náklady včetně DPH:
z toho investiční včetně DPH:
z toho neinvestiční včetně DPH:
Požadavek na dotaci v rámci programu od Ústeckého kraje ………………………

10) Předpoklad zapojení dalších finančních zdrojů mimo dotaci od Ústeckého kraje:
11) Předpokládaný časový průběh stavebních prací (stavby):
-

zahájení:
ukončení:
kolaudace:

Vysvětlivky:
Add. 2)
Pod tímto názvem bude obnova dlouhodobého majetku evidována ve všech interních
i jiných dokumentech organizace po celou dobu realizace (od zahájení, realizaci, vyúčtování
– na předávacích protokolech, příp. stavebním deníku, v účetním systému vedena pod tímto
názvem odděleně z hlediska nákladů celé akce a z hlediska nákladů hrazených z dotace, viz
Čl. III. odst. 4 Smlouvy o poskytnutí dotace).

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“

Add. 3)
Žadatel uvede úplnou adresu, na které bude obnova majetku probíhat, včetně oddělení akutní
lůžkové péče, podlaží, atd.
Add. 4)
V případě, kdy je v pozici žadatele o dotaci na obnovu majetku příspěvková organizace,
a majetek má od svého zřizovatele svěřen k hospodaření, předloží žadatel souhlas
zřizovatele s vykonáním obnovy majetku a zřizovací listinu. V případě, kdy je žadatelem
o dotaci jiný subjekt, než příspěvková organizace, uvede majetkové poměry, vlastníka
nemovitosti a další informace. Pozn.: Prostředky dotace jsou určeny pouze na úhradu
uznatelných nákladů obnovy dlouhodobého majetku, který je ve výhradním vlastnictví
příjemce dotace.
Add. 5)
Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace je podrobný popis současného stavu včetně
doložení fotodokumentace, která může být předložena na CD nosiči, nebo jiným způsobem.
Add. 6)
Žadatel kvalifikovaným odhadem, nebo na základě studie proveditelnosti, projektové
dokumentace či jiných podkladů uvede stručný rozsah prací, které by se měly v rámci
obnovy majetku uskutečnit, včetně rozsahu pořízeného vybavení. (např. umyvadlo, WC,
sprchový kout, dlaždice, aj.)
Add. 9)
Žadatel uvede předpokládanou hodnotu finanční náročnosti obnovy majetku (včetně
případných nákladů na zpracování projektové dokumentace, správní a jiné poplatky,
technický dozor stavebníka, náklady na kolaudační rozhodnutí, aj.). Žadatel požaduje dotaci
na obnovu majetku v rozsahu nezbytně nutných nákladů, obecnou podmínkou je jejich
nevyhnutelnost a přímá vazba na obnovu majetku s přihlédnutím na ceny v místě a čase
obvyklé.
Add. 10)
Žadatel uvede krytí případných dalších nákladů na obnovu majetku, které nejsou uznatelným
nákladem dle Čl. II. odst. 4. smlouvy (např. krytí nákladů na zpracování studie
proveditelnosti, projektové dokumentace, kolaudačního rozhodnutí, kolků, poplatků, atd.)

V……………...dne ……….. …..

V …………….. dne ………………...

Zpracoval:

Schválil:

…………………………………..

………………………………………..

Jméno, příjmení a podpis
zpracovatele

Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

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

20/SML…./SoPD/ZD

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ NEBO NEINVESTIČNÍ
NEBO INVESTIČNÍ A 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: 1630952/0800
(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

Varianta č. 1: SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
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Varianta č. 2: SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
Varianta č. 3: SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A

NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 schváleny Zásady pro poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (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 22. 6. 2020 byl schválen
Program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče
na území Ústeckého kraje - 2020“ (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 Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….. ze dne
……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční dotaci (v případě
varianty č. 1 a 2) ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), z toho podíl
investiční dotace je ve výši ……,- Kč (slovy: ……..korun českých) a podíl neinvestiční
dotace je ve výši …….,- Kč (slovy: …….korun českých) (uvede se v případě varianty
č. 3), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy, pod VS (variabilním symbolem) 00464, za podmínky, že ji příjemce
stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2021.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace doručené na podatelnu
Krajského úřadu Ústeckého kraje dne xx. xx. 2020, vedené pod č. j.: KUUK/…./2020,
která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Dotace je sledována v účetnictví Ústeckého kraje
pod UZ (účelovým znakem) 00464.

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci předmětu podpory v programu „Podpora zvýšení
komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje –
2020“.

4.

Poskytnutí dotace nezakládá veřejnou podporu 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
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1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle Čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem podpory
kvality zdravotních služeb na území Ústeckého kraje, v podobě zvýšení komfortu
pacientů při poskytování akutní lůžkové péče (intenzivní a standardní) na území
Ústeckého kraje, a to nákupem základního lůžkového vybavení vč. příslušenství,
přístrojového vybavení akutní lůžkové péče, zdravotnických prostředků přístrojového
a diagnostického charakteru a dalšího vhodného vybavení potřebného pro poskytování
zdravotních služeb na lůžkách akutní lůžkové péče a obnovou dlouhodobého majetku.
Předmět podpory I. zahrnuje vybavení akutní lůžkové péče v následujícím rozsahu:
a) Pacientská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná
Minimální funkční specifikace lůžka:
-

polohování zádového dílu (beder),

-

polohování stehenního dílu (nohou),

Minimální vybavenost příslušenství:
-

boční zábrany/postranice (sklopné/spustitelné),

b) Matrace k pacientským lůžkům (i stávajícím)
-

zdravotní matrace standardní,

-

zdravotní matrace antidekubitní aj.,

c) Pacientské stolky
-

noční stolek s jídelní deskou,

-

noční stolek,

-

jídelní stolek samostatně stojící aj.,

d) Nezbytné příslušenství pacientských lůžek i samostatně použitelné (např.
samostatná hrazda s madlem, stojan na infuze aj.),
e) Přístrojové vybavení lůžek akutní lůžkové péče (např. infuzní pumpy,
zvlhčovače, monitory (vč. modulu anestetických plynů), intraoseální vrtačky,
neurostimulátory aj.),
f)

Zdravotnické prostředky přístrojového a diagnostického charakteru, jejichž
pořízení není hrazeno ze zdravotního pojištění,

g) Další vhodné vybavení potřebné pro poskytování zdravotních služeb
na lůžkách akutní lůžkové péče (např. pokojová WC křesla, sprchovací křesla,
zvedáky pacientů, motodlahy, chodítka, rehabilitační přístroje, vozíky pro
převoz pacientů aj.).
Předmětem podpory II. zahrnuje obnovu dlouhodobého majetku akutní lůžkové péče
v následujícím rozsahu:

a) Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení sociálního
(hygienického/sanitárního) zařízení (např. toalety, sprchy, umývárny, sociální
zázemí pacientů) v prostorách oddělení akutní lůžkové péče určené pro
pacienty akutní lůžkové péče,

b) Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení nemocničních
výtahových zařízení umístěných v prostorách oddělení akutní lůžkové péče
a primárně využívaných pro převoz pacientů akutní lůžkové péče.
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2. Plánovaný přehled nákladů na pořízení zdravotnického vybavení a/nebo obnovu
dlouhodobého majetku dle Čl. II. odst. 1 smlouvy je součástí žádosti o poskytnutí
dotace z programu podané příjemcem poskytovateli, která je nedílnou součástí této
smlouvy jako její příloha č. 1. Změny v rámci plánovaného přehledu nákladů
u konkrétní dotace (investiční/neinvestiční) je možné provádět pouze za předpokladu
předchozího písemného souhlasu odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého
kraje v případě, kdy změna neovlivní celkové předpokládané náklady předmětu
podpory a nebude mít žádný vliv na základní účel, na který je dotace poskytnuta.
3. Termínem ukončení realizace předmětu podpory v programu je 31. 12. 2021. Pro
příjemce je tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz Čl. II. odst. 1 smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací předmětu podpory a vzniklých
v době od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2021 (účinnost uznatelných nákladů), což je zároveň
doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo.
5. V případě, kdy je příjemce dotace na obnovu dlouhodobého majetku příspěvková
organizace, a majetek má od svého zřizovatele svěřen k hospodaření, součástí žádosti
dle Čl. I odst. 2 je také souhlas zřizovatele s vykonáním obnovy majetku. V případě,
kdy je žadatelem o dotaci jiný subjekt, než příspěvková organizace, budou přílohou
žádosti uvedeny majetkové poměry vlastníka nemovitosti a další informace. Pozn.:
Prostředky dotace jsou určeny pouze na úhradu uznatelných nákladů obnovy
dlouhodobého majetku, který je ve výhradním vlastnictví příjemce dotace nebo jej má
příjemce svěřen od svého zřizovatele.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním předmětu podpory v období dle Čl.
II. odst. 4 smlouvy,
- byl skutečně vynaložen a uhrazen do termínu ukončení realizace programu (viz Čl.
II. odst. 3 smlouvy) a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních dokladech, je
identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady,
- byl vynaložen na zvýšení komfortu pacientů vybavením akutní lůžkové péče
a obnovu dlouhodobého majetku, který je ve výhradním vlastnictví příjemce dotace,
nebo který byl zařazen do majetku příjemce dotace.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce, bankovní poplatky,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.),
odpisy majetku,
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,
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-

-

pořízení, obnova atd., které nebyly uplatněny v rámci podané žádosti, na které
nebyla dotace poskytnuta, nebyly doplněny v rámci změny plánovaného rozpočtu
písemně odsouhlasené odborem ZD nebo schváleny příslušným orgánem
Ústeckého kraje,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc),
záruční a pozáruční servis,
zpracování studie proveditelnosti, zpracování projektové dokumentace včetně
inženýrské činnosti, náklad na výběrová řízení, správní a jiné poplatky, technický
dozor stavebníka, náklady na vydání kolaudačního rozhodnutí.

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech předmětu podpory v maximální výši 100 %. Závazný ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům předmětu podpory 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 předmětu podpory, 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 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 nákladů hrazených z dotace, tak
i z hlediska nákladů celého předmětu podpory, tzn. příjemce dotace je povinen vést
související výnosy a náklady s jednoznačnou vazbou k předmětu podpory odděleně
od ostatních nákladů a výnosů.
5. Originály účetních dokladů týkající se předmětu podpory označovat účelovým
znakem kraje 00464 a informací o tom, že „Předmět podpory je spolufinancován
Ústeckým krajem ve výši ….. Kč v souladu se smlouvou č. 20/SML…./SoPD/ZD.“
6. Na dobu minimálně tří let ode dne ukončení realizace předmětu podpory dle Čl. II.
odst. 3 smlouvy zajistit udržitelnost předmětu podpory. Po tuto dobu je příjemce
povinen zachovat výsledky předmětu podpory včetně veškerých originálních
dokumentů souvisejících s předmětem podpory (tj. především dokumentaci
zadávacích a výběrových řízení na dodavatele, smlouvy s dodavateli, účetní
písemnosti a doklady, inventurní soupisy hmotného majetku, veškerá související
potvrzení a průvodní materiály) v písemné nebo elektronické podobě.
7. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení termínu realizace předmětu podpory, včetně provedení vratky
prostředků dotace dle Čl. III. odst. 12 smlouvy. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
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prodloužen. Pokud byl předmět podpory 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 (vzorový formulář k vyúčtování):

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace předmětu podpory,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy předmětu podpory,

-

přínos předmětu podpory pro cílovou skupinu,

-

celkové zhodnocení předmětu podpory,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

sestava z oddělené účetní evidence z hlediska nákladů a výnosů celého
předmětu podpory,

-

sestava z oddělené účetní evidence z hlediska nákladů hrazených z dotace,

-

vnitropodnikový číselník (zkrácený rozsah – použití střediska, zakázky, org.
UZ, čísla akce aj. pro oddělené sledování nákladů předmětu podpory a nákladů
hrazených z dotace)

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

doklady o provedených platbách, tj. výpis z účtu nebo výdajový pokladní
doklad,

-

kopie účetních dokladů včetně podkladů pro vystavení těchto dokladů
(objednávky nebo smlouvy o dílo vč. specifikace pořízeného zdravotnického
vybavení dle Čl. II. odst. 1 smlouvy),

-

shrnutí o průběhu a výsledku výběrového/zadávacího řízení veřejné zakázky
předmětu podpory,

-

v případě čerpání prostředků dotace v rámci předmětu podpory II. předložit
popis výsledného stavu obnovy dlouhodobého majetku včetně
fotodokumentace.

8. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet předmětu podpory a v této souvislosti
jim umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu,
tak i po ukončení realizace předmětu podpory.
9. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví
Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného předmětu podpory.
10. Nakládat s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z dotace s péčí řádného
hospodáře. Příjemce nesmí tento majetek ani jeho části prodat, vypůjčit, zatěžovat
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva a nesmí jej pronajmout
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či převést na jinou osobu po dobu udržitelnosti předmětu podpory, bez předchozího
písemného souhlasu Ústeckého kraje.
11. Při použití dotace zajistit, aby nedošlo k duplicitnímu použití finančních prostředků
z více zdrojů na stejný uznatelný náklad.
12. 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 přehledu nákladů, současně s předložením závěrečné
zprávy.
13. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace
na realizaci předmětu podpory poskytnuta, v případě, že tento se neuskuteční,
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl,
současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
14. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle Čl. XI. Zásad.
15. 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.
16. 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.
17. 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. 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:
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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 ve znění Čl. III. odst. 4
smlouvy – výše odvodu činí 10 %,
f)

nedodržení povinnosti vést celkové uznatelné náklady předmětu podpory
v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 20 %,

g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
předmět podpory je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %
h) nedodržení povinnosti uvádět na originálních účetních dokladech týkající se
předmětu podpory účelový znak (00464) – výše odvodu činí 5 %,
i)

nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %,

j)

nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek
či jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %,

k) nedodržení povinnosti publicity neumístění tabulky se „sponzorským vzkazem“
na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto Čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve
výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými
z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
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Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi.
Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy, a to zejména
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 předmětu
podpory uvést fakt, že předmět podpory byl podpořen Ústeckým krajem
(poskytovatelem).

2.

Na výstupech předmětu podpory typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů
uvede příjemce skutečnost, že předmět podpory 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 (předmětu
podpory), bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se
„Sponzorským vzkazem“ v provedení respektující logomanuál poskytovatele.

4.

Označit na viditelném místě pořízené zdravotnické vybavení v rámci realizace
předmětu podpory logem v provedení respektující logomanuál poskytovatele.

5.

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

6.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu 3 let od realizace předmětu podpory:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na všech materiálech
související s realizací předmětu podpory,
b) prezentace poskytovatele u příležitostí spojených s propagací a realizací
předmětu podpory,
c) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání předmětu
podpory v počtu odpovídajícím rozsahu a významu předmětu podpory,
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d) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s realizací předmětu podpory,
7. 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: ……@........ .
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., dále správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího
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
Příjemce
Ústecký kraj
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek
hejtmana Ústeckého kraje (na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 016/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019)
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Příloha:
Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace včetně čestného prohlášení o lůžkovém fondu
a záměru na obnovu dlouhodobého majetku, pozn. uvede se pouze v případě žádosti
o poskytnutí dotace na Předmět podpory II. (bez dalších povinných příloh)
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
v rámci programu "Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020"
Příjemce dotace:
Číslo smlouvy poskytovatele:
20/SML/SoPD/ZD
Sídlo:
IČ:
Účelový znak:
00464
Výše přidělené dotace (po případných změnách):
Výše vlastních prostředků:

z toho INV:

z toho NIV:

z toho INV:

z toho NIV:

A) Předmět podpory I. - vybavení akutní lůžkové péče intenzivní a standardní
tab.1) Akutní lůžková péče intenzivní a akutní lůžková péče standardní

-

Předpokládaný počet pořízeného zdrav. vybavení dle smlouvy (příp. ve znění dodatku)
Počet pořízeného zdrav. vybavení-skutečné náklady
Specifikace vybavení:
Předpokládaný Předpokládané náklady INV/ Skutečný počet
Skutečné náklady
Kč/ks
∑
Kč/ks
∑
z toho dotace
počet
NEIV
Pacientská lůžka

Matrace

*
*
*
*

0

*

0

*
*
*
*

INV

0

0,00

0,00

INV

0
0,00

*
*

Pacientské stolky

0,00

0,00
0,00

INV

0

INV

0,00

INV

0

INV

0,00

INV

0,00

INV

0,00

INV

0,00

INV

0,00

INV

0,00

INV

0,00

0,00

0,00

0

0,00

INV

0

0,00

0,00

INV

0

0,00

INV
INV

INV

0,00

INV

0

INV

0

Konečný
stav
(dotace)

INV

INV

0

INV/
NEIV

INV

0

*
*
*
*
*

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

*
*
*
*
*

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

*
Zdravotnické prostředky
*
přístrojového a diagnostického
*
charakteru (*vypište jednotlivé
*
druhy)
*

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

*
*
*
*
*

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

Nezbytné příslušenství
pacientských lůžek i
samostatně použitelné (*vypište
jednotlivé druhy)

Přístrojové vybavení lůžek
akutní lůžkové péče (*vypište
jednotlivé druhy)

Další vhodné vybavení akutní
lůžkové péče (*vypište jednotlivé
druhy)

INV

Pořízení set (lůžko, matrace, stolek, přístrojové vybavení)

Náklady celkem:
Výše celkových nákladů

0

0,00

0,00

0,00 z toho INV
z toho NEIV

0,00
0,00
0,00

0,00

B)Předmět podpory II. - obnova dlouhodobého majetku akutní lůžkové péče intenzivní a standardní
B1) Obnova dlouhodobého majetku (sociálního zařízení)
Název akce:
Místo realizace:
Podrobný popis výsledného stavu:

Charakter akce:
Celková výše nákladů:
z toho z dotace
z toho vlastní prostředky organizace

0,00 Kč
0,00 Kč

z dotace

inv.

0,00 Kč

neinv.

0,00 Kč

z dotace

inv.

0,00 Kč

neinv.

0,00 Kč

0,00 Kč

B2)Obnova dlouhodobého majetku (výtahových zařízení)
Název akce:
Místo realizace:
Podrobný popis výsledného stavu:

Charakter akce:
Celková výše nákladů:
z toho z dotace
z toho vlastní prostředky organizace

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

tab. 2) Výše celkových nákladů vynaložených na obnovu dlouhodobého majetku

0,00 z toho INV

0,00

z toho NEIV

0,00

C) Čerpáno z dotace celkem:
poskytnuto
Finanční náročnost (tab.1)
Finanční náročnost (tab.2)
Celkem
Výše prostředků dotace
z toho INV část
z toho NEIV část

Akutní lůžková péče intenzivní a standardní
Obnova dlouhodobého majetku

D) Popis realizace předmětu podpory:

E) Kvalitativní a kvantitativní výstupy předmětu podpory:

F) Přínos předmětu podpory pro cílové skupiny:

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

čerpána dotace Prostředky org.
0,00 Kč
0,00
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

vratka

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

G) Celkové zhodnocení předmětu podpory:

H) Prohlášení příjemce dotace:
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.

V

dne
(Podpis a razítko statutárního zástupce)

Přílohy:
1) sestava z oddělené účetní evidence z hlediska nákladů a výnosů celého předmětu podpory,
2) sestava z oddělené účetní evidence z hlediska nákladů hrazených z dotace,
3) vnitropodnikový číselník (zkrácený rozsah - použití střediska, zakázky, org. UZ, čísla akce aj. pro sledování nákladů předmětu podpory a nákladů hrazených z dotace),
4) přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,
5) doklady o provedených platbách, tj. výpis z účtu nebo výdajový pokladní doklad,
6) kopie účetních dokladů včetně podkladů pro vystavení těchto dokladů (objednávky nebo smlouvy o dílo vč. specifikace pořízeného zdravotnického vybavení,
7) shrnutí o průběhu a výsledku výběrového/zadávacího řízení veřejné zakázky předmětu podpory,
8) v rámci předmětu podpory II. předložit popis výsledného stavu obnovy dlouhodobého majetku včetně fotodokumentace.

Lůžková zdravotnická zařízení
v Ústeckém kraji

Ústecký kraj

Počet lůžek (k 31. 12. 2019)
Poskytovatel ZS lůžková odd.

Interna
Kardiologie
Gastroenterol.
Infekční
Pneumol., ftiz.
Neurologie
Psychiatrie
Pediatrie
Gyn.-porodnické
Novorozenecké
Chirurgie
Neurochirurgie
Traumatologie
ARO
Ortopedie
Urologie
ORL
Oční
Maxilofaciální chir.
Kožní
Radiač. onkologie
Dětská chirurgie
Ortoped. protet.
Rehab. a fyz.m.
Hrudní chirurgie
Intenzívní medicína
Kardiochirurgie
CELKEM

Akutní lůžková péče intenzivní

Akutní lůžková péče standardní

Sloupec č.1 přílohy E3-14 (bez
doprovodných lůžek)

Sloupec č.1 přílohy E3-13 (bez
doprovodných lůžek)

Krajská zdravotní, a.s.
50
14
15
29
3
56
16
20
42

36
6

24
7
318

397
39
25
60
93
169
83
171
262
121
329
38
60
116
94
56
34
13
36
95
29
30
134
23
18
2 525

Dotační program "Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje - 2020"

Lůžková zdravotnická zařízení
v Ústeckém kraji
VITA, s.r.o. - Městská nemocnice Duchcov
3
Interna
Chirurgie
3
CELKEM
Nemocnice Litoměřice, a.s.
Interna
10
Kardio./koronární jed.
15
Intenzívní medicína
Neurologie
Pediatrie
Gyn.-por.
Chirurgie
ARO
Ortopedie
Urologie
ORL
Rehab. a fyz.m.
CELKEM
Interna
Pediatrie
Gyn.-por.
Chirurgie
Ortopedie
Intenzívní medicína
CELKEM

Ústecký kraj

40
12
52
90

30
46
40
60

7

7

39
Nemocnice Kadaň, s.r.o.

30
20
10
30
356
35
42
40
43
28

12
12
Nemocnice Žatec, o.p.s.
4
3

188

Interna
41
Pediatrie
28
Gyn.-por.
28
4
Chirurgie
36
11
CELKEM
133
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o.
4
49
Interna
20
Pediatrie
33
Gyn.-por.
4
43
Chirurgie
8
CELKEM
145

CELKEM - druh
lůžek

CELKEM

391

3 399

3 790

Dotační program "Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje - 2020"
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Krajský úřad
ČJ:
Číslo smlouvy u poskytovatele: 19/SML3843/01-SoPD/ZD
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
z Fondu Ústeckého kraje
uzavřená dle 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:
PhDr. Martinem Klikou, MBA, DBA, 1. náměstkem hejtmana Ústeckého
kraje, na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 016/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019
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: 2500762/0800
a
Příjemce: Město Kadaň
Sídlo:
Mírové náměstí 1, 43201 Kadaň
Zastoupený:
PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou Města Kadaň
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Vaško, tajemník Městského úřadu Kadaň
E-mail/telefon: tajemnik@mesto-kadan.cz/474319525
IČ:
00261912
DIČ:
CZ00261912
Bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-1215441/0710
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
k realizaci projektu

„Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“
(dále jen „smlouva“)
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1.

Poskytovatel a příjemce se dohodli na následujícím navýšení dotace dle smlouvy
o poskytnutí investiční dotace za účelem realizace akce či činnosti uvedené
v předložené žádosti: „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví (Úprava pokojů
na šestinedělí v Nemocnici Kadaň)“ (dále jen „Projekt“), uzavřené dne 9. 12. 2019
na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 025/25Z/2019 ze dne
9. 12. 2019 (dále jen „smlouva“):
„Poskytovatel poskytuje příjemci na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
ze dne 22. 6. 2020 dotaci (doplatek dotace) ve výši 10 000 000,- Kč (slovy:
desetmilionů korun českých), která bude převedena nejpozději do 20 dnů ode dne
uzavření tohoto dodatku bezhotovostně, na účet příjemce, č. ú. 94-1215441/0710, pod
UZ (účelovým znakem) 00265. Dotace bude použita v souladu se všemi podmínkami
smlouvy na úhradu nákladů vzniklých v době od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021.“

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. 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: uaybdrx. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho
uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

5.

O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. …………. ze dne 22. 6. 2020.

6.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Kadaně
č. …………. ze dne ……………… .

V Ústí nad Labem dne ……………….

V Kadani dne ………………..…

……………………………………..
Poskytovatel
Ústecký kraj
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA,
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje,
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 016/69R/2019
ze dne 22. 5. 2019

………………………………………….
Příjemce
Město Kadaň
PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta

strana 2 / 2

bod 12.6 priloha 6.pdf k usnesení č. 037/30Z/2020

Krajský úřad
ČJ: KUUK/093428/2020
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML3523-SoPD/ZD
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ
A NEINVESTIČNÍ DOTACE
z Fondu Ústeckého kraje
uzavřená dle 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:
PhDr. Martinem Klikou, MBA, DBA, 1. náměstkem hejtmana Ústeckého
kraje, na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 016/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019
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: 2500762/0800
a
Příjemce: Město Žatec
Sídlo:
Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec
Zastoupený:
Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou Města Žatec
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje města Městského
úřadu Žatec
E-mail/telefon: mazankova@mesto-zatec.cz/415736260
IČ:
00265781
DIČ:
CZ00265781
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9005-422481/0100
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ
A NEINVESTIČNÍ DOTACE
„Podpora vytváření podmínek pro uspokojování
potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví - plnění základních úkolů
obce – rozvoj zdraví“ (dále jen „smlouva“)
k realizaci projektu
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Preambule
Pro účely poskytování podpory byly schváleny Zásady pro poskytování účelových
finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje, a to usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 044/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dále jen „Zásady“). Smlouva se
uzavírá v souladu s výše uvedenými Zásadami, ve znění jejich pozdějších změn, které
jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou neupravených.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Účel, na který je dotace určena, a výše dotace
1.

Poskytovatel na základě této smlouvy a v souladu s usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 22. 6. 2020 poskytuje příjemci dotaci ve výši 10 000 000 Kč
(slovy: desetmilionůkorun českých), z Fondu Ústeckého kraje za účelem realizace
akce či činnosti uvedené v předložené žádosti „Podpora vytváření podmínek
pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví - plnění základních úkolů
obce – rozvoj zdraví“ (dále jen „Projekt“), z toho podíl investiční dotace je ve výši
5 000 000 Kč (slovy: pětmilionůkorun českých) a podíl neinvestiční dotace je ve výši
5 000 000 Kč (slovy: pětmilionůkorun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod VS (variabilním symbolem)
00265 za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději
do 30. 9. 2021.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace doručené na podatelnu
Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 5. 6. 2020, vedené pod ČJ:
KUUK/093660/2020.

3.

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
Článek II.
Doba realizace, účinnost uznatelných nákladů

Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do 30. 9. 2021 (termín finančního
ukončení Projektu). Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich vynaložení a uhrazení
příjemcem v období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2021.
Článek III.
Financování
1.

2.

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“). Plánovaný
nákladový rozpočet je součástí Žádosti o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
předložené příjemcem.
Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech Projektu v maximální výši 100 %. Závazný finanční ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Projektu za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. Celková výše dotace, kterou
poskytovatel příjemci podle této smlouvy poskytuje, je uvedena v čl. I. smlouvy.
Změny
v rámci
plánovaného
přehledu
nákladů
u konkrétní
dotace
(investiční/neinvestiční) je možné provádět pouze za předpokladu předchozího
písemného souhlasu odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje
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v případě, kdy změna neovlivní celkové předpokládané náklady předmětu podpory
a nebude mít žádný vliv na základní účel, na který je dotace poskytnuta
3.

Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. I.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných
nákladů přímo souvisejících s realizací Projektu. Dotaci nelze použít na úhradu DPH,
je-li příjemce plátcem DPH. Plátcům DPH je dotace poskytnuta pouze na plnění bez
DPH.

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 uhrazen v období realizace Projektu
byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho
účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními
podpůrnými doklady.

Neuznatelný náklad je zejména náklad na:
-

4.

jakékoliv provize pro příjemce dotace,
odměna 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,
alkohol jako součást občerstvení resp. cateringových služeb,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc),
záruční a pozáruční servis,
zpracování studie proveditelnosti, zpracování projektové dokumentace
včetně inženýrské činnosti, náklad na výběrová řízení, správní a jiné
poplatky, technický dozor stavebníka, náklady na vydání kolaudačního
rozhodnutí.

Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem do 20 dnů od uzavření této
smlouvy na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
Článek IV.
Povinnosti příjemce

Příjemce je povinen:
a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého Projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
b) Vynaložit prostředky určené na realizaci Projektu hospodárně, účelně a efektivně.
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c) Vést a sledovat prostředky poskytnuté dotace v odděleném účetnictví, vedeném
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého Projektu.
d) Dodržovat veškeré právní předpisy včetně zákona o veřejných zakázkách
v platném a účinném znění včetně veškerých povinností vyplývajících z pravidel
EU pro oblast veřejné podpory.
e) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen:
- poskytnout poskytovateli veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny,
které mohou dle poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace,
- zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci nebo přeměně podle
příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu
poskytovatele
f) Předložit poskytovateli závěrečnou zprávu a finanční vypořádání (závěrečné
vyúčtování) všech nákladů a výnosů souvisejících s realizací projektu včetně
poskytnuté dotace na elektronicky vyplněném formuláři „Závěrečná zpráva a
finanční vypořádání dotace“ který je k dispozici na webových stránkách
poskytovatele www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace a granty – Fond Ústeckého krajeIndividuální dotace“, a to do 3 měsíců od uplynutí lhůty stanovené v článku II.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace
číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně této smlouvy)
popis realizace Projektu
přínos Projektu
celkové zhodnocení Projektu
finanční vypořádání poskytnuté dotace
doložení splnění publicity dle čl. VII.
fotodokumentaci realizace Projektu

Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
-

přehled nákladů Projektu hrazených z dotace
přehled o vrácení nepoužitých prostředků do Fondu Ústeckého kraje

g) Uvádět na všech dokladech včetně originálů účetních dokladů souvisejících
s realizací Projektu účelový znak kraje 00265 a větu „Projekt podpořen
Ústeckým krajem ve výši „doplní se konkrétní částka“ Kč v souladu se
smlouvou č. 20/SML3523-SoPD/ZD“.
h) Plnit Publicitu dle článku VII. vyjma akcí, které byly ukončeny před podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace.
i) 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 a to i v případě zajištění Projektu dle Čl. IV. odst. e), přitom příjemce
předloží na vyžádání:
-

přehled všech výnosů Projektu
přehled všech uznatelných nákladů Projektu, včetně kopií účetních dokladů
a podkladů pro vystavení těchto dokladů a dokladů o provedených platbách,
tj. výpis z účtu nebo výdajový pokladní doklad,
kopie vydaných rozhodnutí správních úřadů, souvisejících s realizací Projektu
doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu)
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-

dokumentaci ke všem realizovaným zadávacím řízením v souvislosti
s Projektem dle zákona o veřejných zakázkách
účetní doklad prokazující uvedení do stavu způsobilého k užívání v souladu
s příslušnou vyhláškou MF ČR provádějící zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (pozn.: u investiční dotace).

j) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 15 dnů, odbor zdravotnictví o
všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo realizace podpořeného
Projektu.
k) 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 žádosti příjemce o poskytnutí Příspěvku, a to současně s předložením
závěrečné zprávy.
l) Vrátit dotaci/její část na výzvu zpět na účet poskytovatele, z něhož byla poskytnuta,
v případě, že Projekt vykáže zisk, a to v termínu určeném ve výzvě.
Článek V.
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 či Výzvou k provedení opatření k nápravě dle odst. 2 tohoto článku –
výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou či Výzvou k provedení opatření k nápravě dle odst. 2 tohoto článku –
výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve Výzvě poskytovatele k provedení opatření k nápravě
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 k provedení opatření k nápravě
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 podpořen Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
g) nedodržení povinnosti publicity dle čl. VII. této smlouvy – 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.
Článek VI.
Výpověď a zrušení smlouvy

1.

Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 1 měsíc ode dne doručení výpovědi
příjemci.

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.
Článek VII.
Publicita

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu,
a to nejméně po dobu trvání projektu:
a) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
b) 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),
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6.

Logo Kraje je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003
Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VIII.
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. 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. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

2.

Využití dotace podléhá režimu veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů, ze strany poskytovatele. Příjemce je povinen umožnit
pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.

3.

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

4.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, zákona č. 250/2000 Sb., případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu. Příslušným správním orgánem k rozhodování sporů z právních poměrů při
poskytnutí dotace dle této smlouvy je Ministerstvo financí ČR.

5.

Poskytovatel potvrzuje, že tato smlouva je uzavírána v souladu s usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……………. ze dne 22. 6. 2020.

6.

Příjemce potvrzuje, že tato smlouva je uzavírána v souladu s usnesením
Zastupitelstva města Žatce č. ………. ze dne ……………. 2020.

7.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne ………………..

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

……………………………………..
Poskytovatel
Ústecký kraj
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA,
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje,
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 016/69R/2019
ze dne 22. 5. 2019

………………………………………….
Příjemce
Město Žatec
Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka
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Číslo smlouvy: 17/SML2628/03/SOVS/ZD

JID: xxxxx/2020/KUUK

DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2628/SOPD/ZD
uzavřené dne 26. 6. 2017
(dále také „dodatek“)

UZAVŘENÝ MEZI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI:

(1)

Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 311/48, PSČ 400 02, IČO 708 921 56,
DIČ CZ 708 921 56 („Kraj"), zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

a
(2)

Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO 254 88 627,
DIČ CZ 254 88 627, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1550 („Nemocnice“), zastoupená Ing. Jiřím Novákem, předsedou představenstva
a Mgr. Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva

(společně též „Strany")

I.
Strany tohoto dodatku se dohodly na změně článku II. odst. 2. Smlouvy o poskytování veřejné služby
a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017, kdy se
odst. 2. nahrazuje následujícím zněním:

2.

Pro účely této smlouvy se za služby obecného hospodářského zájmu považuji tyto vymezené
zdravotní služby:
a.
Adiktologie
b.
Alergologie a klinická imunologie
c.
Algeziologie
d.
Anesteziologie a intenzivní medicína
e.
Angiologie
f.
Cévní chirurgie
g.
Cytologie
h.
Dermatovenerologie
i.
Dětská endokrinologie a diabetologie
j.
Dětská gastroenterologie a hepatologie
k.
Dětská gynekologie
l.
Dětská chirurgie
m.
Dětská kardiologie
n.
Dětské lékařství
o.
Dětská nefrologie
p.
Dětská neurologie
q.
Dětská onkologie a hematologie
r.
Dětská pneumologie

s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.
gg.
hh.
ii.
jj.
kk.
ll.
mm.
nn.
oo.
pp.
qq.
rr.
ss.
tt.
uu.
vv.
ww.
xx.
yy.
zz.
aaa.
bbb.
ccc.
ddd.
eee.
fff.
ggg.
hhh.
iii.
jjj.
kkk.
lll.
mmm.
nnn.
ooo.
ppp.
qqq.
rrr.
sss.

Dětská revmatologie
Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
Endokrinologie a diabetologie
Ergoterapie
Foniatrie
Fyzioterapie
Gastroenterologie
Geriatrie
Gynekologie a porodnictví
Hematologie a transfuzní lékařství
Hrudní chirurgie
Chirurgie
Infekční lékařství
Kardiologie
Kardiochirurgie
Klinická biochemie
Klinická farmakologie
Klinická logopedie
Klinická onkologie
Klinická psychologie
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
Koloproktologie
Léčebně rehabilitační péče
Lékařská genetika
Lékařská mikrobiologie
Lékárenská péče – nemocniční lékárenství
Následná intenzivní péče
Následná ošetřovatelská péče
Nefrologie
Neonatologie
Neurochirurgie
Neurologie
Neurologie – cerebrovaskulární centrum
Neurologie – iktové centrum
Nutriční terapeut
Nukleární medicína
Oftalmologie
Orální a maxilofaciální chirurgie
Ortopedická protetika
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Ošetřovatelská péče
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Paliativní péče
Paliativní medicína
Patologie, mimo zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení
Pneumologie a ftizeologie
Praktické lékařství pro děti a dorost
Přeprava pacientů neodkladné péče
Psychiatrie
Radiologie a zobrazovací metody
Radiační onkologie
Rehabilitační a fyzikální medicína
Revmatologie

ttt.
uuu.
vvv.
www.
xxx.
yyy.
zzz.
aaaa.
bbbb.
cccc.
dddd.

Sexuologie
Soudní lékařství
Tělovýchovné lékařství
Toxikologie
Transfuzní lékařství
Traumatologie
Urgentní medicína
Urologie
Vnitřní lékařství
Všeobecné praktické lékařství
Všeobecná sestra (zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí
pacienta)
eeee. Zubní lékařství
(dále též „Služby“).
Bližší specifikace výše uvedených zdravotních služeb může být upravena v dodatcích této smlouvy
či ve Smlouvě o dotaci.

II.
Strany tohoto dodatku se dohodly na změně článku III. Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách
poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017, kdy se článek III.
nahrazuje následujícím zněním:

III.
Doba trváni smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022

III.
Strany tohoto dodatku se dohodly na změně článku IV. Smlouvy o poskytování veřejné služby
a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017, kdy se
článek IV. nahrazuje následujícím zněním:

Způsob výpočtu výše Vyrovnávací platby
1.

S ohledem na provedenou Analýzu a s ohledem na platnou právní úpravu účetnictví, podle
které by vyrovnávací platba určená na náklady spojené s investicemi neměla mít vliv na přímé
náklady vynaložené při poskytování služby obecného hospodářského zájmu, ani na
odpovídající podíl nákladů společných službě obecného hospodářského zájmu a jiným
činnostem (provozní náklady), nebude Vyrovnávací platba poskytována na žádné přímé
náklady vynaložené při Službě, ani na odpovídající podíl nákladů společných Službám a jiným
činnostem (provozní náklady), a je povinností Nemocnice zajistit financování těchto nákladů
z vlastních prostředků, případně z komerčně poskytovaných služeb. Vyrovnávací platba bude
poskytována pouze na náklady spojené s investicemi do majetku užívaného pro poskytování
Služeb.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Výše platby za závazek veřejné služby je omezena rozsahem nezbytným pro úhradu nákladů
na obnovu a pořízení infrastruktury (budovy a technologie) nezbytné pro výkon plnění závazku
veřejné služby dle této smlouvy.
Základ pro stanovení výše platby za závazek veřejné služby dle této smlouvy bude pro každý
kalendářní rok trvání této smlouvy stanoven dle níže uvedených pravidel, zejména pak dle
přílohy č. 1 této smlouvy, která obsahuje mimo jiné počítačovou aplikaci („Aplikace“ nebo
„Ekonomický model“), která byla Nemocnici předána na datovém nosiči v den uzavření této
smlouvy a která je výsledem spolupráce společnosti SVI AJAK, Kraje a Nemocnice, a dále i
vysvětlující manuál pro řádné vyplnění Aplikace (dále jen „ Základ pro stanovení Vyrovnávací
platby“).
Při stanovení Základu pro stanovení Vyrovnávací platby dle odst. 3 tohoto článku se zohledňují
veškeré nezbytné náklady vynaložené Nemocnicí na poskytování Služeb.
O celou částku, odpovídající vykázanému zisku Nemocnice za příslušné roční období, bude
v souladu s přílohou č. 1 Základ pro stanovení Vyrovnávací platby ponížen. Pokud je zisk nebo
jeho část po zdanění použit k úhradě ztráty minulých let, nebude tento zisk nebo jeho část po
zdanění využit na snížení nároku na obnovu majetku.
Investiční náklady spojené s jinými činnostmi Nemocnice, než je poskytování Služeb, musí být
hrazeny výhradně z výnosů, spojených s jinými činnostmi Nemocnice, než je poskytování
Služeb. Na tyto náklady se Vyrovnávací platba neposkytuje.
S ohledem na usnesení ZÚK č. 017/24Z/2019 a usnesení ZÚK č. 017/29Z/2020 se stanovuje
pro rok 2020 a pro rok 2021 minimální výše zálohy na vyrovnávací platbu ve výši 300 mil. Kč,
pro rok 2022 pak ve výši 400 mil. Kč.
IV.

Strany tohoto dodatku se dohodly na změně článku IX. Smlouvy o poskytování veřejné služby
a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017, kdy se
článek IX. nahrazuje následujícím zněním:

Předčasné ukončení smlouvy
Tato smlouva může být před uplynutím doby trvání této smlouvy sjednané v článku III. této smlouvy
ukončena
1. písemnou dohodou smluvních stran;
2. písemnou výpovědí ze strany Kraje pouze v případě, že:
a. Nemocnice podstatným způsobem nebo opakovaně poruší kteroukoliv z povinností
vyplývajících jí z této smlouvy či obecně závazných právních předpisů;
b. Nemocnice pozbude oprávnění k poskytování Služeb nebo některé z nich;
c. z důvodu vis maior nebo pokud by pravidla EU financování služeb obecného
hospodářského zájmu za sjednaných podmínek neumožňovala;
d. výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počítá se od prvého dne kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi Nemocnici;

V.
Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za
plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017 se nemění.

VI.
1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, přičemž uzavření tohoto dodatku
bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje č. xxx/xxx/2020 ze dne xx. 06. 2020.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Kraj a jeden Nemocnice.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a jako takovou
ji obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. 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. Nemocnice souhlasí
s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku v registru smluv, resp. disponuje
souhlasem osob uvedených na své straně s uveřejněním osobních údajů v registru smluv. Smluvní
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Nemocnici do datové schránky ID 5gueuef/na
e-mail: pravni@kzcr.eu Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

___________________________
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

___________________________
Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva

___________________________
Krajská zdravotní, a.s.
Mgr. Radek Scherfer, místopředseda
představenstva
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Smlouva

o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby
(dále také „smlouva“)

UZAVŘENÁ MEZI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI:

(1)

Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 311/48, PSČ 400 02, IČ 708 921 56,
DIČ CZ 708 921 56 („Kraj") zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

a
(2)

Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ 254 88 627, DIČ CZ
254 88 627, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1550 („Nemocnice“) zastoupená Ing. Jiřím Novákem, předsedou představenstva a.s.

(společně též „Strany")

PREAMBULE
A. Smlouva je uzavřena v souladu s rozhodnutím Komise (EU), ze dne 20. prosince 2011, o použití čl.
106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu (2012/21/EU) (dále jen „Rozhodnutí“).
B. Kraj je jediným akcionářem Nemocnice a dbá a dohlíží v souladu se svými zákonnými povinnostmi
na řádné a efektivní hospodaření Nemocnice.
C. Kraj jako vyšší územní samosprávný celek má rovněž zájem na zajištění čtyřiadvacetihodinové
nepřetržité urgentní (neodkladné) akutní lůžkové a ambulantní nemocniční péče na území
Ústeckého kraje, jejichž podrobná specifikace je uvedena v čl. II této smlouvy.
D. Nemocnice je poskytovatelem zdravotních služeb a je kapacitně, odborně a v souladu s příslušnými
předpisy způsobilá zajistit poskytování služeb vymezených v čl. II této smlouvy.
E. V minulosti byly některé investice či jiné náklady Nemocnice nutné pro poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu, tak jak jsou specifikovány v čl. II této smlouvy, ze strany Kraje
kofinancovány různými metodami (mimo jiné zvyšováním základního kapitálu Nemocnice
či účelovými dotacemi), a to převážně na základě aplikace doktríny soukromého investora, jejíž
použití bylo na místě vzhledem k postavení Kraje jako jediného akcionáře Nemocnice.
F. Mimo jiné s ohledem na potřebu zajištění financování nákupu zdravotnické technicky, resp.
realizace některých investic v rámci Nemocnice, za využití kofinancování ze zdrojů IROP bylo
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 4. 9. 2016 č. 19/31Z/2016 schváleno uzavření /
vydání Pověřovacího aktu dle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy
o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu uveřejněného
v Úředním věstníku EU dne 11. 1. 2012 ve formě právního jednání – smlouvy (dále také „Pověření
I“), které bylo mezi Krajem a Nemocnicí uzavřeno dne 5. 9. 2016.
G. Pověření I však bylo pouze provizorním řešením financování služeb obecného hospodářského
zájmu poskytovaných ze strany Nemocnice, čemuž odpovídala i výše v Pověření I stanovené
maximální výše vyrovnávací platby, která činí 5.000.000,- Kč ročně (čl. III odst. 11 Pověření I),

a která by bez dalších jiných transferů ze strany Kraje na zajištění služeb obecného hospodářského
zájmu definovaných v čl. II odst. 2 Pověření I zřejmě postačovala. Přijetím Pověření I se však zúžila
možnost využití doktríny soukromého investora pro kofinancování i investic do majetku, který bude
sloužit i pro poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.
H. Proto Kraj již při jednání se zástupci Nemocnice o podobě Pověření I, vyjádřil jednoznačný záměr
zajistit do budoucna kofinancování odůvodněných potřeb Nemocnice na základě jednotné
a transparentní metodiky, která bude vycházet z důkladné analýzy hospodaření Nemocnice, která
bude odpovídat podmínkám Rozhodnutí a zároveň zajistí, aby Kraj jako jediný akcionář Nemocnice
umožnil představenstvu a managementu Nemocnice správu majetku Nemocnice v souladu
s povinností řádného hospodáře.
I. Na základě analýzy hospodaření Nemocnice nazvané „Vyhodnocení systému financování
investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s.“ ze dne 28. 3. 2017 (dále také „Analýza"),
kterou provedla společnost SVI AJAK services s.r.o., se sídlem Palackého třída 283, 288 02
Nymburk, IČ: 27447014 (dále také „SVI AJAK“), byly identifikovány tři pro přípravu této smlouvy a
výpočet příslušné výše vyrovnávací platby stěžejní skutečnosti:
 zdroje veřejného zdravotního pojištění jsou dlouhodobě nedostatečné pro řádné a úplné
financování obnovy majetku Nemocnice, který je nutný pro řádné poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu specifikovaných v čl. II smlouvy;
 ostatní provozní náklady na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
specifikované v čl. II smlouvy jsou ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění takřka zcela
kryty;
 vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu, v jakém ekonomickém stavu byla
Nemocnice Krajem převzata v minulosti, vykazuje Nemocnice poměrně významnou část
svého majetku na hranici či za hranicí jak účetní, tak i reálné životnosti, což vede
k potřebě vyšších reprodukčních investic v následujícím desetiletém období.
I když Analýza není součástí smluvních ujednání založených touto smlouvou, vzhledem k tomu, že
smlouva je uzavřena na základě závěrů a doporučení Analýzy a vzhledem k tomu, že obě smluvní
strany jsou s Analýzou detailně seznámeny, tvoří Analýza významnou interpretační pomůcku pro
jednotlivá ustanovení této smlouvy.
J.

V návaznosti na shora uvedené byla dne 26. 6. 2017 mezi Krajem a Nemocnicí uzavřena Smlouva
o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby (dále také „Pověření II“), přičemž dle tohoto Pověření II je Krajem Nemocnici od roku
2017 poskytována investiční podpora, přičemž v každém roce jsou posuzovány objemy
požadované investiční podpory a jednotlivé investiční akce zahrnované v dotačních žádostech.
K. Kraj je nadále připraven Nemocnici za podmínek stanovených touto smlouvou poskytnout příspěvek
na obnovu a pořízení infrastruktury, nutné k dodržení závazku poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu specifikovaných v čl. II smlouvy.
L. Aktuálně, s ohledem na řešení akutních investičních potřeb společnosti, kdy je nezbytné napravit
nevyhovující stav klíčové technické infrastruktury jednotlivých zdravotnických zařízení Nemocnice
a který s ohledem na současné nevyhovující dispoziční uspořádání a zdravotnický provoz poskytování zdravotních služeb - lze realizovat pouze rozsáhlou investiční výstavbou (zejména
operační sály, urgentní příjmy, jednotky intenzivní péče), jsou současné potřeby vysoce nad
rámcem předpokládané roční investiční podpory. V případě uvedených oblastí se jedná o zcela
zásadní, strategické investice, bez kterých je poskytování současné době odpovídajících
zdravotních služeb neudržitelné, přičemž jejich souhrnná výše dosahuje více než 3 mld. Kč, přičemž
takovýto objem investic je zcela mimo rámec možností finančního krytí ze zdrojů Nemocnice.
M. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 21. 10. 2019 bodem B) rozhodnutí č. 017/24Z/2019
konstatovalo, že dále v této smlouvě označené investiční potřeby Nemocnice jsou považovány za
významné investiční akce a jsou v zájmu občanů Ústeckého kraje a v zájmu zajištění dostupnosti
zdravotních služeb pro obyvatele Ústeckého kraje. Bodem C) téhož rozhodnutí dále Zastupitelstvo
Ústeckého kraje rozhodlo mimo jiné o schválení realizace dotčených významných investičních akcí,

N.

O.

P.
Q.

o uvolnění prostředků na investiční podporu v rámci plnění závazku služeb obecného
hospodářského zájmu v objemu alespoň 250 mil. Kč ročně pro období let 2023 až 2032 a o úpravě
právního základu poskytování vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřením této
smlouvy v případě, že Nemocnice bude financovat významné investiční akce prostřednictvím
investičního úvěru, o jehož vzetí bude rozhodovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 20. 4. 2020 bodem A) rozhodnutí č. 017/29Z/2020 souhlasilo
ve smyslu předchozího bodu preambule této smlouvy s uzavřením smlouvy o úvěru mezi
Nemocnicí a Komerční bankou, a.s. Předmětná smlouva o úvěru byla uzavřena dne XX. XX. XXXX.
Tato smlouva nejen pokračuje v transparentním modelu kofinancování Nemocnice a zajišťuje
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu specifikovaných v čl. II smlouvy na území
Ústeckého kraje, nýbrž na základě této smlouvy Kraj rovněž dále disponuje dalšími nástroji kontroly
řádnosti a efektivnosti hospodaření Nemocnice.
V návaznosti na výše uvedené s cílem naplnit rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne
21. 10. 2019, č. 017/24Z/2019, uzavírají Kraj a Nemocnice tuto smlouvu.
Tato smlouva je zároveň pověřovacím aktem (dále též „Pověření“) v souladu s Rozhodnutím
Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním
služeb obecného hospodářského zájmu uveřejněného v Úředním věstníku EU dne 11. 1. 2012 ve
formě právního jednání – smlouvy.

I.
Předmět smlouvy
Nemocnice se touto smlouvou zavazuje po dobu trvání této smlouvy a za podmínek dále v této smlouvě
stanovených provozovat níže specifikované zdravotní služby jako služby obecného hospodářského zájmu,
přičemž Kraj se naproti tomu zavazuje poskytovat Nemocnici na provozování těchto služeb vyrovnávací
platbu za závazek veřejné služby (dále jen „Vyrovnávací platba“) způsobem níže v této smlouvě
dohodnutým.

II.
Vymezení zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a vymezení
některých pojmů
1.

Nemocnice poskytuje Služby prostřednictvím svých odštěpných závodů – Nemocnice Děčín,
o.z., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnice Teplice, o.z., Nemocnice Most,
o.z. a Nemocnice Chomutov, o.z., a to na území Ústeckého kraje.

2.

Pro účely této smlouvy se za služby obecného hospodářského zájmu považuji tyto vymezené
zdravotní služby:








Adiktologie
Alergologie a klinická imunologie
Algeziologie
Anesteziologie a intenzivní medicína
Angiologie
Cévní chirurgie
Cytologie




















































Dermatovenerologie
Dětská endokrinologie a diabetologie
Dětská gastroenterologie a hepatologie
Dětská gynekologie
Dětská chirurgie
Dětská kardiologie
Dětské lékařství
Dětská nefrologie
Dětská neurologie
Dětská onkologie a hematologie
Dětská pneumologie
Dětská revmatologie
Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
Dorostové lékařství
Endokrinologie a diabetologie
Ergoterapie
Foniatrie
Fyzioterapie
Gastroenterologie
Geriatrie
Gynekologie a porodnictví
Hematologie a transfuzní lékařství
Hrudní chirurgie
Chirurgie
Infekční lékařství
Kardiologie
Kardiochirurgie
Klinická biochemie
Klinická farmakologie
Klinická logopedie
Klinická onkologie
Klinická psychologie
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
Koloproktologie
Léčebně rehabilitační péče
Lékařská genetika
Lékařská mikrobiologie
Lékárenská péče – nemocniční lékárenství
Následná intenzivní péče
Následná ošetřovatelská péče
Nefrologie
Neonatologie
Neurochirurgie
Neurologie
Neurologie – cerebrovaskulární centrum
Neurologie – iktové centrum
Nutriční terapeut
Nukleární medicína
Oftalmologie
Orální a maxilofaciální chirurgie





























Ortopedická protetika
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Ošetřovatelská péče
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Paliativní péče
Paliativní medicína
Patologie, mimo zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení
Pneumologie a ftizeologie
Praktické lékařství pro děti a dorost
Přeprava pacientů neodkladné péče
Psychiatrie
Radiologie a zobrazovací metody
Radiační onkologie
Rehabilitační a fyzikální medicína
Revmatologie
Sexuologie
Soudní lékařství
Tělovýchovné lékařství
Toxikologie
Transfuzní lékařství
Traumatologie
Urgentní medicína
Urologie
Vnitřní lékařství
Všeobecné praktické lékařství
Všeobecná sestra (zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta)
Zubní lékařství
(dále též „Služby“).

Bližší specifikace výše uvedených zdravotních služeb může být upravena v dodatcích této smlouvy či ve
Smlouvě o dotaci.
3.

Následující pojmy mají s odkazem na Analýzu v rámci smluvních ujednání dle této smlouvy
následující význam:
 obnovovací investicí se rozumí investice do majetku Nemocnice (náklady spojené
s pořízením majetku Nemocnice), který zcela nahrazuje účetně a funkčně zcela identický
účetně odepsaný a již reálně nevyužitelný majetek Nemocnice, který slouží pro poskytování
Služeb;
 rozvojovou investicí se rozumí investice do majetku Nemocnice (náklady spojené
s pořízením majetku Nemocnice), který sice funkčně nahrazuje účetně a funkčně zcela
účetně odepsaný a již reálně nevyužitelný majetek Nemocnice, který slouží pro poskytování
Služeb, nicméně který nelze považovat vzhledem k jeho komplexnosti, technické vyspělosti
či dalším vlastnostem za identický s majetkem, který je rozvojovou investicí nahrazován.
Rozvojová investice by zpravidla měla zlepšit standard poskytovaných Služeb;
 novou investicí se rozumí investice do majetku Nemocnice (náklady spojené s pořízením
majetku Nemocnice), který Nemocnice do okamžiku realizace nové investice nevlastnila a
za pomocí něhož Nemocnice bude realizovat nové výkony (do okamžiku realizace nové

4.

investice nerealizované), které nicméně budou poskytovány v rámci Služeb definovaných
v odst. 2 tohoto článku.
Strategickými investicemi Krajské zdravotní, a.s. se rozumí:

Zkrácený název

Název - Žádost o inv. Podporu strat investic

Název smlouva o úvěru

Dovybavení KOC KZ

Obnova a doplnění vybavení Komplexního
onkologického centra, Krajská zdravotní,
a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,
o.z.

Obnova a doplnění vybavení
Komplexního onkologického centra v
Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem

Objekt Kardiocentra MNUL

Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a
standardními lůžkovými odděleními vč.
umístění kardiochirurgie (objekt Kardiocentra),
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.

Nový pavilon s operačními sály,
odděleními JIP a kardiochirurgie
včetně vybavení v Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem

Urgentní příjem a op. sály DC

Nový pavilon Emergency včetně operačních
Nový pavilon Emergency včetně
sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní
operačních sálů, centrální sterilizace a
péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín,
JIP v Nemocnici Děčín
o.z.

Urgentní příjem a op. sály CV

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a
nadzemní spojovací koridor se stávajícím
pavilonem G, Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z.

Nový pavilon Emergency, COS včetně
JIP v Nemocnici Chomutov

III.
Doba trváni smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2032.

IV.
Způsob vypočtu výše Vyrovnávací platby
1.

S ohledem na provedenou Analýzu a s ohledem na platnou právní úpravu účetnictví, podle
které by vyrovnávací platba určená na náklady spojené s investicemi neměla mít vliv na přímé
náklady vynaložené při poskytování služby obecného hospodářského zájmu, ani na
odpovídající podíl nákladů společných službě obecného hospodářského zájmu a jiným
činnostem (provozní náklady), nebude Vyrovnávací platba poskytována na žádné přímé
náklady vynaložené při Službě, ani na odpovídající podíl nákladů společných Službám a jiným
činnostem (provozní náklady), a je povinností Nemocnice zajistit financování těchto nákladů
z vlastních prostředků, případně z komerčně poskytovaných služeb. Vyrovnávací platba bude
poskytována pouze na náklady spojené s investicemi do majetku užívaného pro poskytování
Služeb.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Výše platby za závazek veřejné služby je omezena rozsahem nezbytným pro úhradu výdajů na
obnovu a pořízení infrastruktury (budovy a technologie) nezbytné pro výkon plnění závazku
veřejné služby dle této smlouvy.
Základ pro stanovení výše platby za závazek veřejné služby dle této smlouvy bude pro každý
kalendářní rok trvání této smlouvy stanoven dle níže uvedených pravidel, zejména pak dle
přílohy č. 1 této smlouvy, která obsahuje mimo jiné počítačovou aplikaci („Aplikace“ nebo
„Ekonomický model“), která byla Nemocnici předána na datovém nosiči v den uzavření této
smlouvy a která je výsledem spolupráce společnosti SVI AJAK, Kraje a Nemocnice, a dále i
vysvětlující manuál pro řádné vyplnění Aplikace (dále jen „ Základ pro stanovení Vyrovnávací
platby“).
Při stanovení Základu pro stanovení Vyrovnávací platby dle odst. 3 tohoto článku se zohledňují
veškeré nezbytné náklady vynaložené Nemocnicí na poskytování Služeb.
O celou částku, odpovídající vykázanému zisku Nemocnice za příslušné roční období, bude
v souladu s přílohou č. 1 Základ pro stanovení Vyrovnávací platby ponížen. Pokud je zisk nebo
jeho část po zdanění použit k úhradě ztráty minulých let, nebude tento zisk nebo jeho část po
zdanění využit na snížení nároku na obnovu majetku.
Investiční náklady spojené s jinými činnostmi Nemocnice, než je poskytování Služeb, musí být
hrazeny výhradně z výnosů, spojených s jinými činnostmi Nemocnice, než je poskytování
Služeb. Na tyto náklady se Vyrovnávací platba neposkytuje.
S ohledem na usnesení ZÚK č. 017/24Z/2019 a usnesení ZÚK č. 017/29Z/2020 se stanovuje
pro každý rok trvání této smlouvy minimální výše zálohy na vyrovnávací platbu ve výši 250
mil. Kč.
Vyrovnávací platba, poskytnutá v jednotlivých letech trvání této smlouvy může být použita na
úhradu splátky jistiny investičního úvěru k zajištění realizace strategických investic, a to dle
Smlouvy o úvěru uzavřené s Komerční bankou, a.s. v souladu s usnesením ZÚK č.
017/29Z/2020.

V.
Splatnost Vyrovnávací platby a skutečná výše
1.

2.

Nemocnice je povinna vždy nejpozději do konce února kalendářního roku, za který bude
Vyrovnávací platba dle této smlouvy Krajem Nemocnici poskytována, zpracovat předběžnou
kalkulaci Základu pro stanovení Vyrovnávací platby pro příslušný kalendářní rok, a to způsobem
stanoveným v příloze č. 1 a Aplikaci (dále jen „Předběžná kalkulace“) a takto zpracovanou
Předběžnou kalkulaci v uvedené lhůtě předložit Kraji. Pro vyloučení veškerých pochybností,
musí být součástí Předběžné kalkulace rovněž veškeré dokumenty specifikované v Aplikaci, tj.
Písemná žádost o Vyrovnávací platbu pro příslušný kalendářní rok spojená se specifikací
obnovovacích investic s odůvodněním jejich účelnosti a hospodárnosti v souladu s touto
smlouvou, seznam náhradních investic (viz odst. 6 tohoto článku), specifikace rozvojových a
nových investic s detailním odůvodněním jejich potřebnosti pro poskytování Služeb.
Nebude-li Předběžná kalkulace Nemocnicí zpracována v souladu s touto smlouvou, popřípadě
pokud údaje v ní budou nedostatečné pro posouzení účelnosti a hospodárnosti investic
financovaných na základě této smlouvy, je Kraj oprávněn Předběžnou kalkulaci vrátit Nemocnici
k opravě či doplnění. Nemocnice je v takovém případě povinna nejpozději do 7 dnů Předběžnou
kalkulaci v souladu s požadavky Kraje opravit a takto opravenou Předběžnou kalkulaci v této
lhůtě předložit Kraji. Stejným způsobem bude postupováno i v případě, bude-li i po opravě
provedené dle předchozí věty tohoto odstavce Předběžná kalkulace stále vykazovat jiné
formální či obsahové nedostatky.

3.

4.

5.

6.

7.

Pokud nebude ze strany Kraje postupováno dle odst. 2 tohoto článku, případně bude-li
předběžná kalkulace postupem dle odst. 2 tohoto článku Nemocnicí řádně opravena Kraj
Předběžnou kalkulaci schválí a o této skutečnosti Nemocnici písemně vyrozumí. Předběžná
kalkulace schválená ze strany Kraje bude podkladem pro uzavření Smlouvy o dotaci dle odst. 5
tohoto článku.
Smluvní strany se dohodly, že Kraj bude poskytovat Nemocnici zálohy na Vyrovnávací platbu.
Výše zálohy Vyrovnávací platby vyplývající z Předběžné kalkulace schválené Krajem dle odst.3
tohoto článku bude splatná jednorázově nebo ve splátkách dle možností rozpočtu Kraje,
přičemž však první splátka zálohy bude Nemocnici na účet Nemocnice uvedený v záhlaví této
smlouvy poskytnuta nejpozději do 15. 7. příslušného kalendářního roku.
Vyrovnávací platba bude poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace pro příslušný
kalendářní rok („Smlouva o dotaci“), která bude uzavřena v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů („Zákon“). Smlouva o dotaci bude uzavřena nejpozději do 30. 6. příslušného
kalendářního roku a bude kromě zákonných náležitostí obsahovat zejména:
a) výši poskytované Vyrovnávací platby,
b) případnou detailnější úpravu způsobu a termínů uvolňování záloh na Vyrovnávací
platbu a samotné Vyrovnávací platby,
c) specifikace obnovovacích, rozvojových a nových investic, které by měly být
(ko)financovány z Vyrovnávací platby a specifikace způsobů minimalizace výdajů
(nákladů) spojených s realizací těchto investic,
d) specifikace možných náhradních investic (viz odst. 6 tohoto článku),
e) detailnější podmínky a náležitosti Výsledného vyúčtování,
f) podmínky vrácení neoprávněně využité nebo nadměrné Vyrovnávací platby,
g) výši odvodu za porušení rozpočtové kázně ukládaného za jednotlivá porušení
povinností Nemocnice vyplývající z této smlouvy a ze Smlouvy o poskytnutí dotace –
uvedení nepravdivých či jakkoliv zavádějících či neúplných informací v Předběžné
kalkulaci, ve Výsledné kalkulaci (viz odst. 9 tohoto článku) jakékoliv porušení povinností
Pověřené společnosti poskytnout součinnost Ústeckému kraji při kontrole plnění
povinností Pověřené společnosti vyplývající z Pověření či Smlouvy o poskytnutí dotace,
h) další detailnější úpravu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.
Součástí Předběžné kalkulace a následně i Smlouvy o dotaci může být i specifikace tzv.
náhradních investic, kterými se rozumí investice do majetku používaného pro poskytování
Služeb, které Nemocnice nehodlá realizovat v příslušném kalendářním roce, anebo je hodlá
realizovat bez užití prostředků z Vyrovnávací platby za předpokladu, že hospodárnost a
účelnost těchto náhradních investic bude v Předběžné kalkulaci a Smlouvě o dotaci náležitě
specifikována v souladu s pravidly stanovenými v odst. 1 tohoto článku, a v případě, že některé
z investic, které měly být realizovány v souladu se Smlouvou o dotaci v příslušném kalendářním
roce, v tomto kalendářním roce nebudou realizovány, může Nemocnice použít prostředky
z Vyrovnávací platby na (ko)financování těchto náhradních investic.
Pokud Nemocnice nerealizuje vůbec či pouze z části jakoukoliv investici předvídanou
v Předběžné kalkulaci, resp. v příslušné Smlouvě o dotaci a (ko)financovanou z finančních
prostředků Vyrovnávací platby v příslušném kalendářním roce (dále také „odložená investice“)
a na místo ní nebude realizovat žádnou náhradní investici a pokud zároveň tuto odloženou
investici bude realizovat, resp. pokud ji dokončí, v následujícím kalendářním roce, je Nemocnice
oprávněna nevyčerpanou část finančních prostředků z Vyrovnávací platby použít v souladu
s detailními pravidly Smlouvy o dotaci na financování odložené investice v následujícím
kalendářním roce, a to vše za předpokladu, že odložená investice, důvody její (částečné)
nerealizace a výše tomu odpovídajících nevyčerpaných finančních prostředků z Vyrovnávací
platby bude řádně specifikována ve Výsledné kalkulaci dle odst. 9 a 10 tohoto článku.

8.

9.

10.

11.

V případě, že v průběhu příslušného kalendářního roku nastane potřeba realizovat nenadálou
investici do majetku užívaného pro poskytování Služeb, která v době schvalování Předběžné
kalkulace nemohla být předvídatelná (jedná se například o nutnou investici do majetku, který
byl poškozen havárií apod.), je Nemocnice oprávněna užít v nutné míře prostředky
z Vyrovnávací platby na financování takové nenadálé investice. Před užitím finančních
prostředků z Vyrovnávací platby dle předchozí věty je však Nemocnice povinna Kraj o nutnosti
realizace takové investice za užití prostředků z Vyrovnávací platby písemně informovat,
přičemž v této písemné informaci je Nemocnice povinna minimálně specifikovat výši finančních
prostředků z Vyrovnávací platby, kterou hodlá na financování předmětné nenadálé investice
užít, a dále veškerá opatření, která zajistí, že finanční prostředky z Vyrovnávací platby budou
užity hospodárně a účelně. V případě, že Kraj do 10 dnů od doručení této písemné informace
vyjádří nesouhlas s financováním předmětné nenadálé investice z prostředků Vyrovnávací
platby, není Nemocnice oprávněna jakékoliv prostředky z Vyrovnávací platby na předmětnou
nenadálou investici použít. Pro vyloučení veškerých pochybností je stanoveno, že v případě,
že Nemocnice bude financovat nenadálé a nepředvídatelné investice v souladu s tímto
odstavcem, nezvýší se celková výše Vyrovnávací platby dle Smlouvy o dotaci, tzn., že
financování z Vyrovnávací platby některých investic předvídaných ve Smlouvě o dotaci nebude
moci být z Vyrovnávací platby zrealizováno, a to minimálně ve výši výdajů na nepředvídatelnou
a nenadálou investici financovanou z prostředků Vyrovnávací platby.
Nemocnice se zavazuje vždy nejpozději do konce března kalendářního roku následujícího po
kalendářním roce, za který Vyrovnávací platba přísluší, zpracovat výslednou kalkulaci výše
Vyrovnávací platby pro uplynulý kalendářní rok (dále jen „Výsledná kalkulace“), přičemž
Výsledná kalkulace bude obsahovat, pokud Smlouva o dotaci nestanoví další nutné náležitosti,
minimálně
i.
údaje o skutečných nákladech (výdajích) spojených s realizací obnovovacích,
rozvojových a nových investic, jejichž realizace měla být a skutečně byla
(ko)financována z Vyrovnávací platby;
ii.
odůvodnění účelnosti a hospodárnosti realizovaných investic, tj. zejména informaci o
systémových opatřeních pro zajištění minimalizace nákladů spojených s investicí
(výběrové řízení, srovnání cen možných substitutů apod.);
iii.
specifikaci investic předvídaných v Předběžné kalkulaci a Smlouvě o dotaci
(obnovovacích, rozvojových a nových investic), které nebyly v příslušném kalendářním
roce zcela či částečně realizovány a odůvodnění jejich plného/částečného
neuskutečnění v příslušném kalendářním roce;
iv.
specifikaci náhradních investic, které byly realizovány namísto investic uvedených pod
bodem (iii), a to včetně odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti v souladu s bodem
(ii);
v.
specifikaci odložených investic, jejichž financování z prostředků Vyrovnávací platby
bude realizováno v následujícím kalendářním roce;
vi.
specifikace nevyhnutelných havarijních investic do majetku sloužícího pro poskytování
Služeb realizovaných v souladu s pravidly odst. 8 tohoto článku.
Nebude-li Výsledná kalkulace Nemocnicí zpracována v souladu s touto smlouvou, případně
Smlouvou o dotaci, je Kraj oprávněn Výslednou kalkulaci vrátit Nemocnici k opravě či doplnění.
Nemocnice je v takovém případě povinna nejpozději do 7 dnů Výslednou kalkulaci v souladu s
požadavky Kraje opravit a takto opravenou Výslednou kalkulaci v této lhůtě předložit Kraji.
Shodně bude postupováno i v případě, bude-li i po opravě provedené dle předchozí věty tohoto
odstavce Výsledná kalkulace stále vykazovat jiné formální či obsahové nedostatky.
Pokud nebude ze strany Kraje postupováno dle odst. 10 tohoto článku, případně bude-li
Výsledná kalkulace postupem dle odst. 10 tohoto článku Nemocnicí řádně opravena, Kraj
Výslednou kalkulaci schválí a o této skutečnosti Nemocnici písemně vyrozumí, a to nejpozději

12.

13.

14.

15.

do 30. 6., resp. do 14 dnů ode dne předložení řádně opravené Výsledné kalkulace podle odst.
10 tohoto článku.
V případě, že bude souhrn záloh na Vyrovnávací platbu poskytnutých Krajem Nemocnici dle
odst. 4 tohoto článku vyšší než výše Vyrovnávací platby vyplývající z Výsledné kalkulace
schválené Krajem dle odst. 11 tohoto článku, bude takto vzniklý rozdíl představovat nadměrnou
Vyrovnávací platbu, kterou je Nemocnice povinna vrátit na účet Kraje uvedený v záhlaví této
smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne schválení Výsledné kalkulace.
V případě předčasného ukončení této smlouvy se Nemocnice zavazuje nejpozději do jednoho
měsíce ode dne předčasného ukončení této smlouvy zpracovat Výslednou kalkulaci výše
Vyrovnávací platby za období od 1. ledna kalendářního roku, v němž k předčasnému ukončení
této smlouvy dojde, do dne předčasného ukončení této smlouvy, a v uvedené lhůtě takto
zpracovanou Výslednou kalkulaci předložit Kraji. Ve vztahu k výši a způsobu výpočtu
Vyrovnávací platby za období uvedené v předchozí větě tohoto odstavce a ve vztahu ke
kontrole a případným opravám Výsledné kalkulace platí přiměřeně předchozí ustanovení tohoto
článku této smlouvy. Podrobnosti může upravit Smlouva o dotaci.
Kraj je oprávněn pozastavit placení záloh na Vyrovnávací platbu v případě, že Nemocnice
nebude provozovat Služby v souladu s touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy,
a to až do doby, kdy dojde ze strany Nemocnice k odstranění veškerých zjištěných nedostatků.
Podrobnosti může upravit Smlouva o dotaci.
V závislosti na aktuální ekonomické situaci Kraje je Kraj oprávněn jednostranně upravit
splatnost záloh na Vyrovnávací platbu, jakož i případných doplatků Vyrovnávací platby,
případně Vyrovnávací platbu či zálohy na ni jednostranně snížit, případně Vyrovnávací platbu
či zálohy na ni Nemocnici vůbec neposkytnout. O opatřeních dle předchozí věty tohoto odstavce
je Kraj povinen Nemocnici bez zbytečného odkladu písemně informovat. Pro vyloučení
veškerých pochybností je stanoveno, že Nemocnici nevznikne v důsledku jednání Kraje
předvídaného v předchozí větě žádný nárok na náhradu škody či jiné újmy. Částka odpovídající
rozdílu mezi částkou odpovídající Vyrovnávací platbě dle Smlouvy o dotaci (stanovená na
základě ze strany Kraje schválené Předběžné kalkulace) a skutečně uhrazenou částkou
vyrovnávací platby za příslušný kalendářní rok bude v ekonomickém modelu dle přílohy č. 1
označena na řádku XII jako „Rozdíl mezi původním základem a skutečně vyplacenou
Vyrovnávací platbou za rok XXX“ (v textu modelu bude konkrétní rok přesně označen). Kraj
v následujícím /následujících období(ch), zejména pokud mu to jeho ekonomické možnosti
dovolí, může o tuto částku maximální limit výše Vyrovnávací platby zvýšit.

VI.
Kontrola výše Vyrovnávací platby
1.

2.

3.

Nemocnice je povinna umožnit Kraji nebo jím určenému subjektu kdykoliv na vyžádání Kraje
provedení kontroly veškerých dat, účetních dokladů a dalších dokumentů potřebných pro
posouzení správnosti výpočtu Vyrovnávací platby v rámci Předběžné kalkulace a v rámci
Výsledné kalkulace. Při těchto kontrolách je Nemocnice povinna poskytnout Kraji veškerou
nezbytnou součinnost.
Kraj je dále oprávněn provést srovnání, zda náklady na provozování Služeb Nemocnicí
vykázané v rámci Předběžné kalkulace nebo v rámci Výsledné kalkulace odpovídají nákladům
obvykle vynakládaným na provozování shodných služeb subjekty srovnatelnými s Nemocnicí.
Dospěje-li Kraj na základě srovnání nákladů provedeného podle odst. 2 tohoto článku k závěru,
že náklady vykázané Nemocnicí v rámci Předběžné kalkulace nebo v rámci Výsledné kalkulace
převyšují náklady obvykle vynakládané na provozování shodných služeb subjekty
srovnatelnými s Nemocnicí, je oprávněn Vyrovnávací platbu za příslušný kalendářní rok

4.

způsobem odpovídajícím zjištěnému rozdílu snížit. Bude-li Vyrovnávací platba v době zjištění
rozdílu dle předchozí věty tohoto odstavce již Nemocnici vyplacena, bude takto zjištěný rozdíl
představovat nadměrnou Vyrovnávací platbu, kterou je Nemocnice povinna vrátit na účet Kraje
uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do jednoho měsíce ode dne, v němž bude k vrácení
této nadměrné Vyrovnávací platby Krajem vyzvána, pokud Smlouva o dotaci nestanoví jinak.
Nemocnice je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení výzvy Kraje vrátit na
účet Kraje uvedený v záhlaví této smlouvy rovněž vyplacenou vyrovnávací platbu, která byla ve
skutečnosti Nemocnicí použita za jiným účelem, než je úhrada nákladů, které mohou být ve
smyslu článku IV. odst. 2 této smlouvy zohledněny při stanovení výše Vyrovnávací platby, a to
vždy v rozsahu, v jakém byla Vyrovnávací platba takto nesprávně Nemocnicí použita.

VII.
Další povinnosti Nemocnice
Nemocnice je nad rámec ostatních svých povinností vyplývajících z této smlouvy zejména povinna:
a) používat prostředky z vyplacených Vyrovnávacích plateb výlučně na úhradu nákladů, které mohou
být ve smyslu článku IV. této smlouvy zohledněny při stanovení výše Vyrovnávací platby;
b) poskytovat Služby v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy a veškerými obecně závaznými
právními předpisy na náležité odborné úrovni;
c) zajistit dostatečné personální zabezpečení, technické a věcné vybavení nezbytné pro provozování
Služeb;
d) zajistit, aby po celou dobu trvání této smlouvy byla Nemocnice ve smyslu příslušných právních
předpisů řádně oprávněna provozovat veškeré Služby v souladu s touto smlouvou;
e) vykazovat výnosy a náklady spojené s poskytováním Služeb na straně jedné a s jinými činnostmi
Nemocnice na straně druhé ve svém účetnictví odděleně a zároveň vždy uvést, podle jakých
měřítek byly jednotlivé výnosy a náklady Nemocnicí zařazeny do té či oné skupiny;
f) vést účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy, tedy zejména tak, aby bylo správné,
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a aby zaručovalo trvalost účetních záznamů;
g) uchovávat veškeré účetní doklady prokazující správnost výpočtu výše Vyrovnávací platby po dobu
deseti let od konce kalendářního roku, za který byla Vyrovnávací platba Krajem Nemocnici
poskytnuta;
h) postupovat při provozování Služeb, jakož i v rámci své veškeré další činnosti, s péčí řádného
hospodáře, to je zejména nezvyšovat náklady na svoji činnost nad míru obvyklou a nesnižovat
bezdůvodně výnosy ze své činnosti. V tomto směru je Nemocnice především povinna při nákupu
zdravotnického materiálu, zařízení jakož i dalšího zboží a služeb dbát důsledně na to, aby náklady
s tím spojené byly při zachování nezbytné kvality pořizovaného zboží a služeb minimalizovány, a
postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy o zadávání veřejných zakázek v
rozsahu těmito právními předpisy vyžadovaném;
i) na vyžádání Kraje prokázat, že jakékoliv náklady na činnost Nemocnice byly vynaloženy účelně, a
že odpovídají obvyklé tržní ceně zboží či služeb srovnatelných se zbožím či službami, které byly za
tyto náklady Nemocnicí pořízeny;
j) bez předchozího písemného souhlasu Kraje neprovozovat Služby či některou z nich
prostřednictvím třetího subjektu;
k) nepřevést žádná práva ani povinnosti z této smlouvy na jiný subjekt bez souhlasu Kraje.

VIII.
Kontrola plnění povinností Nemocnice
1. Kraj má právo kontrolovat plnění povinností Nemocnice při provozování Služeb sjednaných v této
smlouvě nebo vyplývajících z příslušných právních předpisů, a to sám nebo prostřednictvím
pověřeného subjektu. Pověří-li Kraj prováděním kontroly jiný subjekt, má tento subjekt všechna
práva Kraje uvedená v tomto článku a Nemocnice má vůči němu tytéž povinnosti, jako vůči Kraji,
nebude-li Krajem určeno jinak.
2. Za účelem provádění kontroly má Kraj právo přístupu do všech prostor, v nichž Nemocnice
provozuje své činnosti, pokud to nevylučují právní předpisy.
3. Nemocníce je povinna poskytnout Kraji součinnost při provádění všech kontrol a zejména
poskytnout Kraji veškeré nezbytné doklady, elektronicky i v listinné podobě.
4. Nemocnice je povinna poskytnout na výzvu Kraje dle jeho požadavku ústní nebo písemné
vysvětlení k dotazům Kraje.
5. V případě, že Kraj zjistí, že Nemocnice Službu neposkytuje, nebo že Služba není dostupná sedm
dní v týdnu, dvacet čtyři hodin denně, anebo že Služba není poskytována řádně, oznámí Kraj tato
svá zjištění neprodleně Nemocnici („Oznámení“). Oznámeni musí obsahovat popis zjištění Kraje,
důvody, z nichž Kraj vyvozuje porušeni povinností Nemocníce, návrhy opatření k nápravě a lhůtu
pro provedení nápravy. Lhůta pro nápravu nedostatků v poskytování Služby Nemocnicí musí být
přiměřená finanční a časové náročnosti implementace nápravných opatření, přičemž nesmí být
kratší než 30 dní.
6. Nemocnice je oprávněna se k Oznámení vyjádřit a navrhnout nápravná opatření odlišná od těch,
která navrhuje Kraj v Oznámení. Kraj je povinen nápravná opatření navržená Nemocnicí akceptovat
místo nápravných opatření uvedených v Oznámení, pokud nápravná opatření navržená Nemocnicí
vedou k nápravě závadného stavu ve lhůtě uvedené v Oznámení.
7. V případě, že Nemocnice neimplementuje nápravná opatření navržená Krajem v Oznámení nebo
nápravná opatření navržená Nemocnicí a akceptovaná Krajem ve lhůtě uvedené v Oznámení, je
Kraj oprávněn tuto smlouvu vypovědět dle článku X. odst. 2 písm. a) této smlouvy.
8. Další práva Kraje týkající se kontroly výše Vyrovnávací platby jsou sjednána v článku VII. této
smlouvy.

IX.
Předčasné ukončení smlouvy
Tato smlouva může být před uplynutím doby trvání této smlouvy sjednané v článku III. této smlouvy
ukončena
1. písemnou dohodou smluvních stran;
2. písemnou výpovědí ze strany Kraje pouze v případě, že:
a. Nemocnice podstatným způsobem nebo opakovaně poruší kteroukoliv z povinností
vyplývajících jí z této smlouvy či obecně závazných právních předpisů;
b. Nemocnice pozbude oprávnění k poskytování Služeb nebo některé z nich;
c. z důvodu vis maior nebo pokud by pravidla EU financování služeb obecného
hospodářského zájmu za sjednaných podmínek neumožňovala;
d. výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počítá se od prvého dne kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi Nemocnici;

X.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2023, přičemž uzavření této smlouvy bylo
schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje č. ……… ze dne ……………
2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze na základě dohody smluvních stran, a to
formou písemných změn čí dodatků.
3. Stane-li se po uzavření této smlouvy v důsledku přijetí nového zákona, jiného obecně závazného
právního předpisu nebo jiné normy či předpisu vztahujícího se k této smlouvě plnění jakéhokoliv
závazku z této smlouvy vyplývajícího zakázaným, nebo budou-li to zejména pravidla EU vyžadovat,
zavazují se smluvní strany ve vzájemné součinnosti neprodleně zahájit jednáni o uzavření dodatku
k této smlouvě, kterým bude tato smlouva s takovým předpisem či normou uvedena do souladu.
4. Nemocnice bere podpisem této smlouvy na vědomí, že Kraj je jakožto územní samosprávný celek
povinen poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
5. Nemocnice bere dále podpisem této smlouvy na vědomí, že poskytování peněžních prostředků
Nemocnici ze strany Kraje dle této smlouvy podléhá finanční kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a že se tedy na každé případné neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků Kraje poskytnutých Nemocnicí dle této smlouvy vztahuje ustanovení § 22
Zákona)
6. Pro vyloučení pochybností je Vyrovnávací platba dle této smlouvy dotací ve smyslu § 10a odst. 1
písm. b) Zákona, přičemž na právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy budou přiměřeně
aplikována ustanovení Zákona.
7. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Kraj a jeden Nemocnice.
8. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a jako takovou
ji obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
9. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Nemocnice souhlasí
s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě v registru smluv, resp. disponuje
souhlasem osob uvedených na své straně s uveřejněním osobních údajů v registru smluv. Smluvní
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Nemocnici do datové schránky ID 5gueuef / na
e-mail: pravni@kzcr.eu

Přílohy:
1. Způsob stanovení Základu pro stanovení Vyrovnávací platby (ekonomický model včetně manuálu)

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

___________________________
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

___________________________
Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva

___________________________
Krajská zdravotní, a.s.
Mgr. Radek Scherfer, místopředseda
představenstva

bod 12.8 priloha 2.pdf k usnesení č. 039/30Z/2020

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:
IČO:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
Datová schránka:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví
severa.p@kr-ustecky.cz / 475 657 435
t9zbsva

(dále jen „dárce“)
a
Obdarovaný:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
Datová schránka:
(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU:
(dále jen „smlouva“)
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I.
Předmět daru
1. Dárce je na základě Smlouvy o bezúplatném převodu zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID-19 č. ………….. uzavřené s Českou republikou – Ministerstvem zdravotnictví dne ………….. (dále jen „smlouva o bezúplatném
převodu“), vlastníkem níže uvedených hmotných movitých věcí:
- ……………………………. v jednotkové ceně ………………….
- ……………………………. v jednotkové ceně ………………….
- ……………………………. v jednotkové ceně ………………….
(dále jen jako „předmět daru“)
2. Účelem této smlouvy je bezúplatné převedení prostředků určených k řešení a prevenci epidemie onemocnění COVID-19 ve veřejném zájmu tak, aby tyto prostředky mohly být efektivně využívány subjekty zapojenými do řešení související s výše uvedenou epidemiologickou situací.
II.
Projevy vůle
Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k předmětu daru popsanému
v článku I. odst. 1 této smlouvy a obdarovaný předmět daru popsaný v článku I. odst. 1 této
smlouvy přijímá od dárce do svého výlučného vlastnictví.
III.
Prohlášení smluvních stran
1. Dárce prohlašuje, že je oprávněn nakládat s předmětem daru dle smlouvy o bezúplatném
převodu, s jejímž obsahem obdarovaného seznámil, což obdarovaný stvrzuje svým podpisem pod touto smlouvou.
2. Obdarovaný prohlašuje, že si předmět daru řádně prohlédl, a tento nabývá ve stavu, v
jakém se ke dni uzavření této smlouvy nachází.
IV.
Nabytí vlastnictví, platnost a účinnost smlouvy
1. Předmět daru bude obdarovanému předán dárcem nejpozději do 2 týdnů od dne uzavření
této smlouvy, a to na základě předávacího protokolu. Vlastnické právo k předmětu daru
přechází na obdarovaného okamžikem jeho předání dárcem.
2. Tato darovací smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
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. 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
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o uveřejnění této smlouvy byla zaslána obdarovanému do datové schránky ID: …………
nebo na e-mail: …………………………..
V.
Ostatní ujednání
1. Obdarovaný se zavazuje, že bude předmět daru používat ve veřejném zájmu a k ochraně
zdraví v rámci ochrany a prevence před epidemií onemocnění COVID-19.
2. Vzhledem k tomu, že dárce je vázán dodržením účelu smlouvy o bezúplatném převodu pod
hrozbou sankce, zakazuje tímto obdarovanému ve smyslu § 1761 občanského zákoníku
předmět daru zcizit, a to na dobu, po kterou bude předmět daru schopen plnit svůj účel,
nejméně však a dobu 5 let ode dne uzavření této smlouvy.
3. V případě, že obdarovaný zákaz zcizení předmětu daru dle předchozího odstavce této
smlouvy poruší, je povinen zaplatit dárci smluvní pokutu ve výši hodnoty předmětu daru
uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí předmětu daru obdarovanému bylo rozhodnuto
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 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 2 vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom.
5. Dárce i obdarovaný 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 Ústí nad Labem dne ………………

V …………………… dne………................

_____________________________
dárce
Oldřich Bubeníček, hejtman

_________________________________
obdarovaný
……………………………………………….

strana 3 / 3

bod 13.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 041/30Z/2020

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:
Jaroslavem Komínkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru DS
E-mail/telefon: franek.j@kr-ustecky.cz / 475 657 525
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(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 V RÁMCI
DOTAČNÍHO PROGRAMU „NA OCHRANNÉ CHEMICKÉ
PROSTŘEDKY A OCHRANNÉ POMŮCKY PRO DOPRAVCE
VEŘEJNÉ DOPRAVY V ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY“
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 schváleny Zásady pro poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Smlouva se
uzavírá v souladu s těmito Zásadami a dotačním programem, které jsou pro příjemce
závazné ve věcech touto smlouvou neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, výše dotace
1.

Ústecký kraj obdržel neinvestiční účelovou dotaci na základě rozhodnutí Ministerstva
dopravy ČR ze dne 5. 5. 2020 z rozpočtu České republiky na ochranné chemické
prostředky a ochranné pomůcky a služby spojené s desinfekcí prostoru pro cestující
ve vozidlech veřejné dopravy pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby
k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
způsobené novým koronavirem SARS-CoV2 ve výši 2 552 000,- Kč. Dotace je zcela
kryta těmito prostředky státního rozpočtu.

2.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje poskytuje
příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci (dále jen ,,dotace“) ve výši ………….,Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) ………………

3.

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

4.

Finanční prostředky poskytnuté formou dotace jsou slučitelnou podporou ve smyslu
článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o založení Evropského
společenství).

Článek II.
Podmínky a účel dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 2 smlouvy za účelem úhrady
nákladů na zajištění ochranných chemických prostředků a ochranných pomůcek a
služeb spojených s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy,
k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 (uznatelné
náklady .
2. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) na úhradu uznatelných
nákladů vzniklých v době od 1. března 2020 do 30. dubna 2020 (doba, v níž má být
dosaženo účelu).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splnil všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
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b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s účelem poskytované dotace a v rámci
stanovené doby (datum zdanitelného plnění od 1. 3. do 30. 4: 2020),
c) byl skutečně uhrazen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Ochrannými chemickými prostředky a ochrannými pomůckami se rozumí:
- prostředky na mytí rukou pro personál a cestující,
- desinfekční prostředky na desinfekci prostor pro cestující a personál,
- ochranné roušky pro personál, případně jiné součásti oblečení potřebné pro snížení
rizika nákazy a
- obdobné prostředky a ochranné pomůcky.
Personálem se pro účely dotace rozumí pracovníci dopravce, kteří jsou při výkonu
své funkce ve styku s cestující veřejností.
Neuznatelný náklad je náklad na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

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 náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.),
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,
i) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
j) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek)
k) výdaj na nákup ochranných chemických prostředků a ochranných pomůcek
v případě, že tyto jsou dále přeprodány, či jinak distribuovány dalším subjektům.
3. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem 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 dotačním
programem a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví vedeném v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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5. Předat poskytovateli finanční vypořádání dotace, a to do 7 dní od poskytnutí dotace.
Součástí finančního vypořádání bude soupis všech prvotních dokladů (faktury,
paragony aj.) prokazujících uznatelné náklady, pokrývajících celý rozsah poskytnuté
dotace, ev. přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele
6. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor dopravy a
silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách
týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce.
8. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
9. 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.
10. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
11. Příjemce je povinen uchovat písemné doklady prokazující účelové čerpání dotace
(žádost včetně příloh, smlouvu, originály faktur a paragonů) po dobu 10 let ode dne
jejího poskytnutí.

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. 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 po lhůtě stanovené smlouvou či dle odst. 6) čl.
XII Zásad – výše odvodu činí max. 5 %.
b) vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %.
c) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
3. 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. 2 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
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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.
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

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
do 31. 12. 2020
a) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných v souvislosti s poskytnutou dotací či jejím účelem,
b) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s poskytnutou dotací či jejím účelem..

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)
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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 každá
ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
5.

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj

Příjemce

Jaroslav Komínek
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č.
038/21R/2017 ze dne 16. 8. 2017
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bod 13.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 042/30Z/2020

Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské
dopravní obslužnosti, a o podmínkách úhrady finančního
příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou mezi Středočeským a Ústeckým krajem
SK: číslo smlouvy …………………
ÚK: číslo smlouvy 20/SML1936/SoVS/DS

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. a
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Středočeský kraj
zastoupený: Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou, hejtmankou Středočeského kraje
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
DIČ: CZ 70891095
bankovní spojení: PPF Banka, ul. Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
Číslo účtu:
4440009090/6000
(dále jen jako „Středočeský kraj“)
a
Ústecký kraj
zastoupený: Jaroslavem Komínkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 70892156
DIČ: CZ 70892156
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen jako „Ústecký kraj“, nebo společně též jako „smluvní strany“)

PREAMBULE
1. Středočeský kraj a Ústecký kraj si uvědomují potřeby neustálého zkvalitňování nabídky
veřejných služeb v přepravě cestujících a rozvoje infrastruktury všech druhů veřejné
dopravy, na jejichž základě uzavírají tuto Smlouvu o spolupráci k zajištění mezikrajské
dopravní obslužnosti, a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Středočeským krajem a Ústeckým
krajem (dále jen „Smlouva“). Smlouva je uzavírána se záměrem přispět k udržitelnému
rozvoji ve Středočeském kraji a v Ústeckém kraji vzájemným propojením všech druhů
dopravy provozovaných na jejich území, s cílem dále zlepšovat a rozvíjet veřejné služby v
přepravě cestujících a optimalizovat náklady vynakládané na tyto služby.
2. Smluvní zakotvení spolupráce Středočeského kraje a Ústeckého kraje v oblasti veřejných
služeb v přepravě cestujících povede k prohloubení koordinace dopravní obslužnosti všemi
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druhy veřejné dopravy, a tím ke zkvalitnění a k zatraktivnění této služby pro cestující a ke
zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči individuální automobilové dopravě.
3. Středočeský kraj podle § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve spojení s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č.129/2000 Sb., o krajích
zřídil příspěvkovou organizaci Integrovaná doprava Středočeského kraje (dále jen
„IDSK“), jejímž hlavním účelem je podle její zřizovací listiny zabezpečení zájmů a potřeb
Středočeského kraje při vytváření, organizování a kontrole funkce systému hromadné
přepravy osob ve Středočeském kraji a se souhlasem sousedních krajů v jejich územním
obvodu, pokud je to potřeba pro zajištění dopravní obslužnosti Středočeského kraje.
4. Ústecký kraj pověřil Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého
kraje plněním funkce organizátora systému integrovaných veřejných služeb v přepravě
cestujících v Ústeckém kraji (dále jen „Odbor DS“), který plánuje, řídí a kontroluje
integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje zajišťovaný smluvními dopravci, jenž je
označován jako „Doprava Ústeckého kraje“ (dále jen „DÚK“).
5. Středočeský kraj a Ústecký kraj zajišťují dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou
linkami, které jsou provozovány přes hranice Středočeského a Ústeckého kraje (dále jen
„Mezikrajské linky“) a je jimi zajišťována dopravní obslužnost jak Středočeského kraje,
tak Ústeckého 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.
6. Jak Středočeský kraj, tak Ústecký 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.
7. Středočeský kraj a Ústecký kraj mají oboustranný zájem na zachování poskytovaných
služeb na mezikrajských linkách.
8. 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.
9. Středočeský kraj i Ústecký 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.
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I.
Předmět a účel smlouvy
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem koordinace činností IDSK a Odboru DS ve
věcech přípravy a rozvoje mezikrajské dopravy, dále za účelem dohody o spolupráci a
podmínkách úhrady finančního příspěvku mezi Středočeským krajem a Ústeckým krajem při
vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.
2. Předmětem smlouvy je vymezení oblastí spolupráce IDSK a Odboru DS při přípravě a rozvoji
mezikrajské dopravy za účelem dosažení efektivního fungování této dopravy zejména
v souvislosti s územním provázáním veřejných služeb v přepravě cestujících nabízených na
území Ústeckého kraje a Středočeského kraje v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o
veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.
3. K dosažení účelu uvedeného v čl. I odst. 1 a naplnění předmětu Smlouvy v čl. I odst. 2 se
Středočeský kraj a Ústecký kraj zavazují vzájemně zabezpečit, aby IDSK a Odbor DS v rámci
svých předmětů činnosti navzájem spolupracovaly při přípravě a rozvoji mezikrajské
dopravy, který je vytvářen činnostmi zahrnujícími smluvní, ekonomické, dopravně
inženýrské, tarifní a technické zajištění systému, včetně dalších organizačních činností
potřebných k fungování veřejných služeb v přepravě cestujících ve všech druzích veřejné
dopravy, které jsou součástí tohoto systému.
4. Smluvní strany shodně deklarují, že spolupráce mezi IDSK a Odborem DS za účelem
zajištění výše uvedených veřejných služeb bude vedena výhradně s cílem zajištění
efektivního naplňování těchto veřejných služeb a ve veřejném zájmu.
5. 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 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.

Středočeský kraj se zavazuje zajistit dopravní obslužnost Ústeckého kraje v rozsahu částí
linek a spojů vymezených Přílohou č. 1 - Objednávka 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 „Středočeská smlouva“) s dopravcem
vybraným Středočeským krajem (dále jen „Středočeský dopravce“), a dále kontrolovat
a případně vymáhat plnění takto uzavřené smlouvy o veřejných službách dopravcem.

2.

Objednávkou Ústeckého kraje se rozumí písemný soupis/přehled linek či spojů Ústeckého
kraje, které se Ústecký kraj zavazuje v souladu s touto smlouvou finančně podporovat, a
který je vymezen Přílohou č. 1. Konečná objednávka Ústeckého kraje, včetně jejího
finančního rámce, předjednaná v orgánech Ústeckého kraje, pro období platnosti
příslušného jízdního řádu bude zaslána Středočeskému kraji nejpozději 60 dní před
zahájením platnosti příslušného jízdního řádu pro oblast linkové autobusové dopravy.
Středočeský kraj je povinen ve lhůtě do 14 dní od doručení Přílohy č. 1 Ústeckého kraje
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potvrdit Ústeckému kraji její přijetí, případně sdělit důvody pro nemožnost její akceptace
a projednat je s Ústeckým krajem s cílem nalezení shody.
3.

Ústecký kraj se zavazuje zajistit dopravní obslužnost Středočeského kraje v rozsahu částí
linek a spojů vymezených Přílohou č. 2 - Objednávka Středočeského kraje, které jsou
vedeny po území Středočeského 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.

4.

Objednávkou Středočeského kraje se rozumí písemný soupis/přehled linek či spojů
Středočeského kraje, které se Středočeský kraj zavazuje v souladu s touto smlouvou
finančně podporovat, a který je vymezen Přílohou č. 2. Konečná objednávka
Středočeského kraje, včetně jejího finančního rámce, projednaná v Radě Středočeského
kraje, pro období platnosti příslušného jízdního řádu bude zaslána Ústeckému kraji
nejpozději 60 dní před zahájením platnosti příslušného jízdního řádu pro oblast linkové
autobusové dopravy. Ústecký kraj je povinen ve lhůtě do 14 dní od doručení Přílohy č. 2
potvrdit přijetí Objednávky Středočeského kraje, případně sdělit důvody pro nemožnost
její akceptace a projednat je se Středočeským krajem s cílem nalezení shody.

5.

Středočeský kraj a Ústecký kraj jsou povinny si vzájemně písemně odsouhlasit nejpozději
60 dnů před termínem změny jízdních řádů konečnou podobu jízdních řádů mezikrajských
linek a spojů pro oblast linkové autobusové dopravy. Po vzájemném odsouhlasení IDSK a
Odborem DS bude aktualizován přehled linek a spojů, Příloha č. 1 a Příloha č. 2, 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 aktualizovaná Objednávka Ústeckého kraje, Příloha č. 1 a
Objednávka Středočeského kraje, Příloha č. 2.

6.

Středočeský 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.

7.

Ústecký kraj se zavazuje, že se bude za podmínek stanovených v čl. III této smlouvy
a při splnění podmínek dle čl. II odst. 9 finančně podílet na úhradě kompenzace, kterou
bude Středočeský kraj hradit Středočeskému dopravci za provozování veřejné linkové
dopravy dle Středočeské smlouvy.

8.

Středočeský kraj se u Středočeského dopravce zavazuje zajistit stanovení povinnosti
zapojení výkonů dle Objednávky Ústeckého kraje, Příloha č. 1, v rozsahu územní platnosti
do systému Pražské a Středočeské integrované dopravy (dále jen "PID"). 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
Středočeského dopravce do Centrálního dispečinku DÚK - CED.

9.

Ústecký kraj se u Ústeckého dopravce zavazuje zajistit stanovení povinnosti zapojení
výkonů dle Objednávky Středočeského kraje, Příloha č. 2 v rozsahu dle územní platnosti
do 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 PID a zapojení Ústeckého dopravce do dispečinku PID.
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III.
Podmínky pro úhradu finančního příspěvku – mezikrajské linky
1.

Ústecký kraj vypočítá ve vztahu ke každému kalendářnímu čtvrtletí příslušného roku výši
finančního příspěvku (dále jen „Finanční příspěvek Ústeckému kraji“), kterým se
Středočeský kraj bude finančně podílet na kompenzaci, kterou hradí Ústecký kraj
Ústeckému dopravci za provozování dopravy na části linek a spojů uvedených
v Objednávce Středočeského kraje na území Středočeského kraje.

2.

Středočeský kraj vypočítá ve vztahu ke každému kalendářnímu čtvrtletí příslušného roku
výši finančního příspěvku (dále jen „Finanční příspěvek Středočeskému kraji“),
kterým se Ústecký kraj bude finančně podílet na kompenzaci, kterou hradí Středočeský
kraj Středočeskému dopravci za provozování dopravy na části linek a spojů uvedených
v Objednávce Ústeckého kraje na území Ústeckého kraje.

3.

Středočeský a Ústecký kraj se dohodly, 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.

Finanční plnění spojené s úhradou finančních příspěvků mezi Ústeckým krajem a
Středočeským krajem bude provedeno za dopravní výkony od 15. 12. 2019.

5.

Za účelem naplnění čl. III. odst. 2. této smlouvy Středočeský kraj předloží Ústeckému kraji
požadavek na Finanční příspěvek Středočeskému kraji za příslušné čtvrtletí, a to vždy do
28. dne následujícího měsíce po skončení tohoto čtvrtletí. Ústecký kraj nejpozději do 10
pracovních dnů od doručení výpočtu informuje Středočeský kraj (kontaktní osoby ve věci
vyúčtování finančních příspěvků budou uvedeny v Objednávkách krajů), zda uvedený
výpočet akceptuje. Pokud nedojde Ústeckým krajem k akceptaci uvedeného výpočtu, sdělí
důvody svého postupu Středočeskému kraji prostřednictvím kontaktní osoby. Jestliže
Středočeský kraj důvody pro změnu výpočtu akceptuje, zašle bezodkladně Ústeckému
kraji opravený výpočet.

6.

Za účelem naplnění čl. III. odst. 1. této smlouvy Ústecký kraj předloží Středočeskému kraji
požadavek na Finanční příspěvek Ústeckému kraji za příslušné čtvrtletí, a to vždy
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do 28. dne následujícího měsíce po skončení tohoto čtvrtletí. Středočeský 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 Středočeským krajem k akceptaci uvedeného výpočtu,
sdělí důvody svého postupu Ústeckému kraji prostřednictvím kontaktní osoby. Jestliže
Ústecký kraj důvody pro změnu výpočtu akceptuje, zašle bezodkladně Středočeskému
kraji opravený výpočet.
7.

Smluvní strany se dohodly na tom, že si budou vzájemně hradit finanční příspěvky uvedené
v článku III. odst. 5. a 6. této smlouvy. Smluvní strany si vzájemně vystaví faktury, na
základě nichž budou Smluvní strany povinny realizovat 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.

Středočeský kraj a Ústecký kraj se zavazují vzájemně se informovat o navrhovaných
a schvalovaných změnách ceny dopravního výkonu na linkách a spojích dle Objednávky
Středočeského a Ústeckého kraje, které mají dopad na finanční příspěvky dle této smlouvy
bezodkladně po jejich zjištění.

IV.
Činnosti realizované ve spolupráci IDSK a Odboru DS při přípravě a rozvoji
mezikrajské dopravní obslužnosti
Předmět činnosti IDSK je definován zřizovací listinou vydanou pro IDSK jejím zřizovatelem
Středočeským krajem.
Činnosti, které budou v souladu s touto Smlouvou zajišťovány ve spolupráci IDSK a Odboru
DS:
a) dopravně inženýrské činnosti:
- zpracovávání
plánů
dopravní
obslužnosti
území
Ústeckého
kraje
a Středočeského kraje s vazbou na strategické dokumenty Ústeckého kraje
a Středočeského kraje a se zaměřením na mezikrajské regionální linky a jejich
provázání;
- příprava trvalých i výlukových jízdních řádů veřejné linkové dopravy;
- spolupráce na přípravě větším tarifním provázání mezikrajských oblastí;
- projednávání návrhů a projektů dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje
a Středočeského kraje s dotčenými obcemi, s příslušnými orgány Ústeckého kraje a
Středočeského kraje, v jejichž působnosti je zajišťování činnosti v oblasti dopravy a
rovněž s dopravci;
- koordinace jízdních řádů mezikrajských regionálních linek na území Středočeského
kraje a Ústeckého kraje;
- zpracovávání stanovisek pro vydání licencí dopravcům v linkové autobusové
dopravě;
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- zpracovávání zadání pro tvorbu jízdních řádů a vlastní zpracování jízdních řádů;
- tvorba koncepce rozvoje sítě mezikrajských regionálních linek z hlediska
infrastruktury a dopravní obsluhy v souladu s plánem dopravní obslužnosti území a
zájmy Ústeckého kraje, Středočeského kraje a dotčených obcí;
- navrhování a projednávání technických řešení vedoucích
veřejné hromadné dopravy a technicko-organizačních modelů

k preferenci

b) marketingové činnosti:
- zajištění společné prezentace systému mezikrajské regionální dopravy v tištěných
i elektronických výstupech;
- spolupráce v realizaci přenosu dat v internetových a intranetových stránkách IDSK
a Odboru DS a dalších informačních elektronických aplikacích pro veřejnost;
komunikace s médii, propagace systému mezikrajské regionální dopravy;
- zastávková služba – koordinace při vyvěšování jízdních řádů a dalších provozních
informací na zastávkách linek mezikrajské regionální dopravy
- příprava a distribuce informačních materiálů, informování cestujících v terénu
v rámci mezikrajské regionální dopravy;
- informování cestujících prostřednictvím informačních středisek;
- vyřizování telefonických a písemných stížností a podnětů cestujících, komunikace
s veřejností prostřednictvím sociálních sítí a dalších elektronických aplikací;
c) oblast technického rozvoje a projektů:
- zajištění rozvoje odbavovacího a informačního systému veřejné dopravy;
- zajištění provozu odbavovacího a informačního systému a inovativních technologií
ve veřejné dopravě;
- rozvoj systému sledování vozidel zabezpečujících veřejnou linkovou osobní dopravu
na území Ústeckého kraje a Středočeského kraje na základě smluv s dopravci
v reálném čase;
- navrhování a projednávání technických projektů vedoucích k prohlubování integrace
mezikrajské regionální veřejné dopravy, zajištění rozvoje a využití výpočetní techniky
a sdílení dat o přepravě cestujících;
- rozvoj informačních technologií pro cestující;
- zajištění a koordinace interních a EU projektů organizace;
d) ekonomické činnosti v rámci mezikrajské regionální dopravy:
- tvorby tarifní politiky mezikrajské regionální dopravy
- spolupráce na vyhodnocování vlivů realizace mezikrajské regionální dopravy do
rozpočtů krajů
- spolupráce a koordinace v přípravě výběrových řízení na dopravce
e) oblast kvality služeb a průzkumy:
- spolupráce v provádění přepravních průzkumů pro potřeby plánování mezikrajské
regionální dopravy;
- příprava, vyhodnocování přepravních průzkumů v mezikrajské regionální dopravě;
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- sledování kvality služeb a kontrola plnění smluvních podmínek dopravců a tarifní
kázně cestujících na mezikrajských linkách;
- sledování a vyhodnocování standardů kvality na určených linkách;
- řešení operativních změn a mimořádností na mezikrajských linkách prostřednictvím
koordinačního dispečinku včetně řízení součinnosti dopravců;
- stanovení objízdných tras v mimořádných situacích prostřednictvím koordinačního
dispečinku na bázi spolupráce dispečinků IDSK a Odboru DS

V.
Podmínky pro úhradu finančního příspěvku - příprava a rozvoj společného
integrovaného dopravního systému
1.

Finanční plnění za činnosti IDSK uvedené v článku IV. této smlouvy ve prospěch dopravců
a obcí je započteno v ceně dopravních výkonů jednotlivých dopravců na území
Středočeského kraje a Ústeckého kraje, která zahrnuje v režijních položkách platbu IDSK,
kteří ji dopravcům fakturují jménem svého zřizovatele.

2.

IDSK v případě potřeby naplnění čl. V. odst. 1. uzavře smlouvu o službách IDS se všemi
smluvními dopravci tak, aby došlo k úhradě za plnění této smlouvy s měsíční fakturací.

3.

V případě dalších činností Odboru DS a IDSK, které vyplynou v průběhu trvání smlouvy
z důvodu rozvoje nebo změny systému IDS, bude ve věci úhrady za tato plnění
postupováno obdobně.

VI.
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.
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4.

Středočeský kraj a Ústecký 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
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).

5.

Středočeský kraj a Ústecký 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.

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.

7.

Středočeský kraj a Ústecký kraj jsou povinny vzájemně se informovat o změnách tarifů
na mezikrajských linkách, a to v termínu 60 dnů před jejich účinností.

8.

Jednotlivý závazek vzniklý z této smlouvy může zaniknout na základě dohody smluvních
stran.

VII.
Závěrečná ustanovení
1.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uveřejněna Ústeckým 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 dnem uveřejnění v registru.

2. Tato smlouva splňuje všechny podmínky právního jednání stanovené v zákoně
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č.
194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících.
3.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

4.

Změny této smlouvy lze provádět formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.

5.

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží
Středočeský kraj a dvě vyhotovení obdrží Ústecký kraj.

6.

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.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

7.
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Příloha č. 1 – Objednávka Ústeckého kraje
Příloha č. 2 – Objednávka Středočeského kraje

VIII.
Doložky
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje na …. zasedání, konaném
dne ………… 2020, usnesením č. ……………………../ZK.
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje na …. zasedání, konaném dne
………., usnesením č. ……………….

V Praze dne

……………………………..............
Středočeský kraj
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka kraje

V Ústí dne

…………………………………………
Ústecký kraj
Jaroslav Komínek
náměstek hejtmana ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 038/21R/2017 ze dne 16. 8. 2017
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Příloha č.1
Objednávka Ústeckého kraje dle smlouvy č. ……………
Seznam mezikrajských linek a spojů, které jsou po území Ústeckého kraje zajištěny Středočeskými krajem (Středočeskými dopravci)

Linka
100369
100369
156389
109389
250464
250464
260467
260467
260467
260467
261467
261467
250468
250468
250475
250475
250475
250475
220592
220595
220650
220619
311583
311585
310585
100369
109389
250464
260467
260467
261467
250468
250475
250475
220592
220595
220650
Celkem

SID/PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID
PID

Odkud
Praha
Praha
Praha
Praha
Mělník
Mělník
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Mělník
Mělník
Mělník
Mělník
Mělník
Mělník
Slaný
Velvary
Slaný
Kladno
Řevničov
Rakovník
Rakovník
Praha
Praha
Mělník
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Mladá Boleslav
Mělník
Mělník
Mělník
Slaný
Velvary
Slaný

Kam
Štětí
Štětí
Louny
Louny
Horní Beřkovice
Horní Beřkovice
Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem
Černouček
Černouček
Bechlín
Bechlín
Bechlín
Bechlín
Panenský Týnec
Peruc
Radešín
Vinařice
Ročov
Ročov
Vinařice
Štětí
Louny
Horní Beřkovice
Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem
Černouček
Bechlín
Bechlín
Panenský Týnec
Peruc
Radešín

Období od-do

Počet spojů za
období

Délka spoje na
území ÚK

1.1.2020-12.12.2020
13.12.2020-31.12.2020
1. 1. 2020 - 31. 3. 2020
1. 4. 2020 - 31. 12. 2020
1.1.2020-12.12.2020
13.12.2020-31.12.2020
1.1.2020-12.12.2020
13.12.2020-31.12.2020
1.1.2020-12.12.2020
13.12.2020-31.12.2020
1.1.2020-12.12.2020
13.12.2020-31.12.2020
1.1.2020-12.12.2020
13.12.2020-31.12.2020
1.1.2020-31.7.2020
1.1.2020-31.7.2020
1.8.2020-12.12.2020
13.12.2020-31.12.2020
1.1.2020 - 31. 12. 2020
1.1.2020 - 31. 12. 2020
1.1.2020 - 31. 12. 2020
1.1.2020-31.12.2020
1.1.2020-31.12.2020
1.1.2020-31.12.2020
1.1.2020-31.12.2020
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019 - 31. 12. 2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019 - 31.12.2019
15.12.2019 - 31.12.2020
15.12.2019 - 31.12.2020

7480
399
1496
4444
2053
98
3030
155
594
39
3346
168
2390
120
2352
294
368
48
3514
2008
6526
3514
251
1807
2259
340
236
73
121
45
126
81
144
18
126
72
234

5,3
5,3
16,1
15,6
6,0
6,0
11,9
11,9
10,1
10,1
11,9
11,9
5,6
5,6
4,8
1,9
1,9
1,9
3,6
3,4
1,5
0,6
1,9
1,9
0,6
5,3
15,6
6,0
11,9
10,1
11,9
5,6
4,8
1,9
3,6
3,4
1,5

celkový rozsah
km u
objednávaných
spojů na území
39 756,20
2 120,69
24 085,60
69 326,40
12 256,41
585,06
35 905,50
1 836,75
5 981,58
392,73
39 650,10
1 990,80
13 372,05
671,40
11 248,44
571,10
714,84
93,24
12 650,40
6 827,20
9 789,00
2 108,40
476,90
3 433,30
1 355,40
1 807,10
3 681,60
435,81
1 433,85
453,15
1 493,10
453,20
688,68
34,97
453,60
244,80
351,00
308 730,33

Dopravce
ČSAD Střední Čechy
ČSAD Střední Čechy
ČSAD Česká Lípa
ČSAD Česká Lípa
ČSAD Střední Čechy
ČSAD Střední Čechy
ČSAD Česká Lípa
ČSAD Česká Lípa
ČSAD Česká Lípa
ČSAD Česká Lípa
ČSAD Střední Čechy
ČSAD Střední Čechy
ČSAD Česká Lípa
ČSAD Česká Lípa
ČSAD Střední Čechy
ČSAD Střední Čechy
ČSAD Střední Čechy
ČSAD Střední Čechy
ČSAD Slaný
ČSAD Slaný
ČSAD Slaný
ČSAD Kladno
ČSAD Česká Lípa
ČSAD Česká Lípa
Anexia
ČSAD Střední Čechy
ČSAD Česká Lípa
ČSAD Střední Čechy
ČSAD Česká Lípa
ČSAD Česká Lípa
ČSAD Střední Čechy
ČSAD Česká Lípa
ČSAD Střední Čechy
ČSAD Střední Čechy
ČSAD Slaný
ČSAD Slaný
ČSAD Slaný

CDV na 1 km

Tržby na 1 km

Kompenzace

42,31
42,31
41,63
41,63
42,31
42,31
41,63
41,63
41,63
41,63
42,31
42,31
41,63
41,63
42,31
42,31
42,31
42,31
42,39
42,39
42,39
44,28
41,63
41,63
43,09
42,31
41,63
42,31
41,63
41,63
42,31
41,63
42,31
42,31
42,39
42,39
42,39

23,6
23,6
12,65
12,65
23,6
23,6
12,65
12,65
12,65
12,65
23,6
23,6
12,65
12,65
23,6
23,6
23,6
23,6
13,2
13,2
13,2
16,6
12,65
12,65
26
23,6
12,65
23,6
12,65
12,65
23,6
12,65
23,6
23,6
13,2
13,2
13,2

18,71
18,71
28,98
28,98
18,71
18,71
28,98
28,98
28,98
28,98
18,71
18,71
28,98
28,98
18,71
18,71
18,71
18,71
29,19
29,19
29,19
27,68
28,98
28,98
17,09
18,71
28,98
18,71
28,98
28,98
18,71
28,98
18,71
18,71
29,19
29,19
29,19

CDV za období
743 838,50 Kč
39 678,02 Kč
698 000,69 Kč
2 009 079,07 Kč
229 317,43 Kč
10 946,47 Kč
1 040 541,39 Kč
53 229,02 Kč
173 346,19 Kč
11 381,32 Kč
741 853,37 Kč
37 247,87 Kč
387 522,01 Kč
19 457,17 Kč
210 458,31 Kč
10 685,19 Kč
13 374,66 Kč
1 744,52 Kč
369 265,18 Kč
199 285,97 Kč
285 740,91 Kč
58 360,51 Kč
13 820,56 Kč
99 497,03 Kč
23 163,79 Kč
33 810,84 Kč
106 692,77 Kč
8 154,01 Kč
41 552,97 Kč
13 132,29 Kč
27 935,90 Kč
13 133,59 Kč
12 885,20 Kč
654,20 Kč
13 240,58 Kč
7 145,71 Kč
10 245,69 Kč
7 769 418,89

Poznámka
výkony objednávané městem Štětí odečteny
výkony objednávané městem Štětí odečteny
výluka Hořešovičky - Panenský Týnec

spoje do zast. Roudnice n.L.,ČSAD
spoje do zast. Roudnice n.L.,ČSAD
spoje do zast. Roudnice n.L.,Purkyňovo nám.
spoje do zast. Roudnice n.L.,Purkyňovo nám.

spoje jedoucí do zast. Račice
spoje jedoucí do zast. Bechlín,ObÚ
spoje jedoucí do zast. Bechlín,ObÚ
spoje jedoucí do zast. Bechlín,ObÚ

výkony objednávané městem Štětí odečteny

spoje do zast. Roudnice n.L.,ČSAD
spoje do zast. Roudnice n.L.,Purkyňovo nám.

spoje jedoucí do zast. Račice
spoje jedoucí do zast. Bechlín,ObÚ

Příloha č. 2
Objednávka Středočeského kraje dle smlouvy č. 20/SML 1936/SoVS/DS
Seznam mezikrajských linek a spojů, které jsou po území Středočeského kraje zajištěny Ústeckým krajem
období:

15.12.2019-31.12.2019

Linka

Spoj

552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646

101
102
104
108
109
110
114
115
116
117
118
119
120
121
123
126
127
132
133
154
203
101
102
104
105
106
107
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
151

Odkud

Úštěk,žel.st.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Úštěk,žel.st.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Úštěk,žel.st.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Úštěk,nám.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Úštěk,nám.
Úštěk,žel.st.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Úštěk,žel.st.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Drahobuz
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Hoštka
Roudnice n.L.,žel.st.
Ledčice
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,žel.st.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.

Kam

Roudnice n.L.,aut.nádr.
Úštěk,žel.st.
Úštěk,žel.st.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Úštěk,žel.st.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Úštěk,nám.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Úštěk,nám.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Úštěk,nám.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Hoštka,nám.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Hoštka
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Hoštka,nám.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,žel.st.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice
Roudnice n.L.,žel.st.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.

Období od-do

15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019

Počet
spojů za
období

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
7
7
8
5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Objedna
Celková
ná délka
délka
spoje na
spoje
území SK

54,8
55,3
55,3
25,7
54,8
25,7
55,3
25,4
58,3
54,8
54,5
54
54,5
54
54,8
38,1
54,8
37,2
43,8
38,1
36,9
17,8
16,8
17,2
17,4
14,1
17,4
16,4
17,8
16,4
16,8
16,4
16,8
17,4
13,1
16,4
17,8
17,4
16,8
17,4
17,8
17,4
17,8
17
17,2
16,4
17,8
17,4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1,25
1,25
1,25
2,25
2,25
2,25
1,25
2,25
1,25
1,25
1,25
1,25
2,25
1,25
1,25
2,25
1,25
2,25
2,25
2,25
2,25
1,25
1,25
1,25
1,25
2,25
2,25

Celkový
rozsah
objednan
ých
spojů na
území SK
za
období
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
21
24
21
21
24
15
10
10
10
18
18
18
10
18
10
10
10
10
18
10
10
18
10
18
18
18
18
10
10
10
10
18
18

Dopravce

DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.

Cena
dopravní
ho
výkonu
na 1 km
47,66
47,66
47,66
47,66
47,66
47,66
47,66
47,66
47,66
47,66
47,66
47,66
47,66
47,66
47,66
47,66
47,66
47,66
47,66
47,66
47,66
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41

Cena
dopravního
výkonu za
období

1 143,84 Kč
1 143,84 Kč
1 143,84 Kč
1 143,84 Kč
1 143,84 Kč
1 143,84 Kč
1 143,84 Kč
1 143,84 Kč
1 143,84 Kč
1 143,84 Kč
1 143,84 Kč
1 143,84 Kč
1 143,84 Kč
1 143,84 Kč
1 143,84 Kč
1 000,86 Kč
1 143,84 Kč
1 000,86 Kč
1 000,86 Kč
1 143,84 Kč
714,90 Kč
284,10 Kč
284,10 Kč
284,10 Kč
511,38 Kč
511,38 Kč
511,38 Kč
284,10 Kč
511,38 Kč
284,10 Kč
284,10 Kč
284,10 Kč
284,10 Kč
511,38 Kč
284,10 Kč
284,10 Kč
511,38 Kč
284,10 Kč
511,38 Kč
511,38 Kč
511,38 Kč
511,38 Kč
284,10 Kč
284,10 Kč
284,10 Kč
284,10 Kč
511,38 Kč
511,38 Kč

Kompenz
Odhad
ace (CDV- Celková výše
tržeb na
tržby) na kompenzace
1km
1km

8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18

47,66
38,69
38,69
38,69
38,69
38,69
38,69
38,69
38,69
38,69
38,69
38,69
38,69
38,69
38,69
38,69
38,69
38,69
38,69
38,69
38,69
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23

1 143,84 Kč
928,56 Kč
928,56 Kč
928,56 Kč
928,56 Kč
928,56 Kč
928,56 Kč
928,56 Kč
928,56 Kč
928,56 Kč
928,56 Kč
928,56 Kč
928,56 Kč
928,56 Kč
928,56 Kč
812,49 Kč
928,56 Kč
812,49 Kč
812,49 Kč
928,56 Kč
580,35 Kč
182,30 Kč
182,30 Kč
182,30 Kč
328,14 Kč
328,14 Kč
328,14 Kč
182,30 Kč
328,14 Kč
182,30 Kč
182,30 Kč
182,30 Kč
182,30 Kč
328,14 Kč
182,30 Kč
182,30 Kč
328,14 Kč
182,30 Kč
328,14 Kč
328,14 Kč
328,14 Kč
328,14 Kč
182,30 Kč
182,30 Kč
182,30 Kč
182,30 Kč
328,14 Kč
328,14 Kč

552646
552646
552646
552646
552646
552646
552675
552675
552675
552675
552675
552675
552675
552675

152
153
154
155
156
158
101
103
105
109
111
113
115
117

Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,nemocnice
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,sídliště

Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,žel.st.
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,nemocnice
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,sídliště

15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019

8
8
8
8
8
6
8
8
8
8
8
8
8
8

17,8
17,4
17,8
17,4
17,8
18,2
29,6
30,9
28,7
31,3
31,3
31,3
31,3
31,3

2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
3
3
3
3
3
3
3
3

18
18
18
18
18
13,5
24
24
24
24
24
24
24
24

ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.

28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
28,41
47,66
47,66
47,66
47,66
47,66
47,66
47,66
47,66

511,38 Kč
511,38 Kč
511,38 Kč
511,38 Kč
511,38 Kč
383,54 Kč
1 143,84 Kč
1 143,84 Kč
1 143,84 Kč
1 143,84 Kč
1 143,84 Kč
1 143,84 Kč
1 143,84 Kč
1 143,84 Kč

10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97

18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
18,23
38,69
38,69
38,69
38,69
38,69
38,69
38,69
38,69

328,14 Kč
328,14 Kč
328,14 Kč
328,14 Kč
328,14 Kč
246,11 Kč
928,56 Kč
928,56 Kč
928,56 Kč
928,56 Kč
928,56 Kč
928,56 Kč
928,56 Kč
928,56 Kč

562713
562713
562713
562713
562715
562715
562715
562715
562715
562715
562715
562715
562715
562715
562715
562715
562715
562715
562715
562715
562715
562715
562715
562715
562715
562715
562715
562715
562715
562715
562741
562741
562741
562741
562741
562741

103
106
111
114
101
102
103
104
106
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
151
152
153
154
155
156
157
158
101
104
105
109
110
114

Louny,aut.nádr.
Kozojedy
Louny,aut.nádr.
Kozojedy
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Žatec,aut.nádr.
Pnětluky
Žatec,aut.nádr.
Žatec,aut.nádr.
Pnětluky
Pnětluky

Kozojedy
Louny,aut.nádr.
Kozojedy
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Třeboc
Louny,aut.nádr.
Pnětluky
Žatec,aut.nádr.
Pnětluky
Pnětluky
Žatec,aut.nádr.
Žatec,aut.nádr.

15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019
15.12.2019-31.12.2019

5
5
5
5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5
5
8
8
8
8
8
8
7
6
5
8
8
7
7
2
2
5
5
5
5
5
5

12,8
13
12,8
13
18,3
18,5
18,3
18,5
18,5
18,3
18,5
18,3
18,5
18,3
25,9
18,3
18,5
18,3
18,5
18,3
18,5
18,3
18,3
18,5
18,3
18,5
18,3
18,5
18,3
18,5
26,2
36
36,2
36,2
31
29,8

0,6
0,6
0,6
0,6
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
5,35
8,3
8,35
8,35
5,35
5,35

562766

101

Podbořany,aut.nádr.

Jesenice,žel.st.

15.12.2019-31.12.2019

8

23

5,15

562766

102

Jesenice,žel.st.

Podbořany,aut.nádr.

15.12.2019-31.12.2019

8

23,2

3
3
3
3
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
9,25
9,25
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
12,95
11,1
9,25
14,8
14,8
12,95
12,95
3,7
3,7
26,75
41,5
41,75
41,75
26,75
26,75

ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.
ARRIVA CITY s.r.o.

45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59
45,59

136,77 Kč
136,77 Kč
136,77 Kč
136,77 Kč
674,73 Kč
674,73 Kč
674,73 Kč
674,73 Kč
674,73 Kč
674,73 Kč
674,73 Kč
674,73 Kč
674,73 Kč
421,71 Kč
421,71 Kč
674,73 Kč
674,73 Kč
674,73 Kč
674,73 Kč
674,73 Kč
674,73 Kč
590,39 Kč
506,05 Kč
421,71 Kč
674,73 Kč
674,73 Kč
590,39 Kč
590,39 Kč
168,68 Kč
168,68 Kč
1 219,53 Kč
1 891,99 Kč
1 903,38 Kč
1 903,38 Kč
1 219,53 Kč
1 219,53 Kč

15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54
15,54

30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05

90,15 Kč
90,15 Kč
90,15 Kč
90,15 Kč
444,74 Kč
444,74 Kč
444,74 Kč
444,74 Kč
444,74 Kč
444,74 Kč
444,74 Kč
444,74 Kč
444,74 Kč
277,96 Kč
277,96 Kč
444,74 Kč
444,74 Kč
444,74 Kč
444,74 Kč
444,74 Kč
444,74 Kč
389,15 Kč
333,56 Kč
277,96 Kč
444,74 Kč
444,74 Kč
389,15 Kč
389,15 Kč
111,19 Kč
111,19 Kč
803,84 Kč
1 247,08 Kč
1 254,59 Kč
1 254,59 Kč
803,84 Kč
803,84 Kč

Autobusová doprava
41,2 s.r.o. Podbořany

42,9

1 767,48 Kč

14,32

28,58

1 177,50 Kč

5,25

Autobusová doprava
42 s.r.o. Podbořany

42,9

1 801,80 Kč

14,32

28,58

1 200,36 Kč

42,9

1 767,48 Kč

14,32

28,58

1 177,50 Kč

562766

103

Podbořany,aut.nádr.

Jesenice,žel.st.

15.12.2019-31.12.2019

8

23

5,15

Autobusová doprava
41,2 s.r.o. Podbořany

562766

104

Jesenice,žel.st.

Podbořany,aut.nádr.

15.12.2019-31.12.2019

8

23,2

5,25

Autobusová doprava
42 s.r.o. Podbořany

42,9

1 801,80 Kč

14,32

28,58

1 200,36 Kč

42,9

1 767,48 Kč

14,32

28,58

1 177,50 Kč

562766

105

Podbořany,aut.nádr.

Jesenice,žel.st.

15.12.2019-31.12.2019

8

23

5,15

Autobusová doprava
41,2 s.r.o. Podbořany

562766

106

Jesenice,žel.st.

Podbořany,aut.nádr.

15.12.2019-31.12.2019

8

23,2

5,25

Autobusová doprava
42 s.r.o. Podbořany

42,9

1 801,80 Kč

14,32

28,58

1 200,36 Kč

562766

107

Podbořany,aut.nádr.

Jesenice,žel.st.

15.12.2019-31.12.2019

8

23

5,15

Autobusová doprava
41,2 s.r.o. Podbořany

42,9

1 767,48 Kč

14,32

28,58

1 177,50 Kč

5,25

Autobusová doprava
42 s.r.o. Podbořany

42,9

1 801,80 Kč

14,32

28,58

1 200,36 Kč

562766

108

Jesenice,žel.st.

Podbořany,aut.nádr.

15.12.2019-31.12.2019

8

23,2

562773

103

Podbořany,aut.nádr.

Kolešov

15.12.2019-31.12.2019

8

18,7

1,6

Autobusová doprava
12,8 s.r.o. Podbořany

42,9

549,12 Kč

14,32

28,58

365,82 Kč

562773

105

Podbořany,aut.nádr.

Kolešov

15.12.2019-31.12.2019

8

26,1

1,65

Autobusová doprava
13,2 s.r.o. Podbořany

42,9

566,28 Kč

14,32

28,58

377,26 Kč

42,9

549,12 Kč

14,32

28,58

365,82 Kč

562773

106

Kolešov

Podbořany,aut.nádr.

15.12.2019-31.12.2019

8

26,2

1,6

Autobusová doprava
12,8 s.r.o. Podbořany

562773

107

Podbořany,aut.nádr.

Kolešov

15.12.2019-31.12.2019

8

26,1

1,65

Autobusová doprava
13,2 s.r.o. Podbořany

42,9

566,28 Kč

14,32

28,58

377,26 Kč

1,7

Autobusová doprava
13,6 s.r.o. Podbořany

42,9

583,44 Kč

14,32

28,58

388,69 Kč

42,9

583,44 Kč
88 581,36 Kč

14,32

28,58

388,69 Kč
63 427,24 Kč

562773

562773
Celkem

108

110

Kolešov

Kolešov

Podbořany,aut.nádr.

Podbořany,aut.nádr.

15.12.2019-31.12.2019

15.12.2019-31.12.2019

8

8

18,9

12,9

1,7

Autobusová doprava
13,6 s.r.o. Podbořany
2 113,45

Příloha č. 2
Objednávka Středočeského kraje dle smlouvy č. 20/SML1936/SoVS/DS
Seznam mezikrajských linek a spojů, které jsou po území Středočeského kraje zajištěny Ústeckým krajem
období:

1.1.2020-12.12.2020

Linka

Spoj

552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635

101
101
101
102
102
102
104
104
104
105
106
108
108
109
109
109
110
110
114
114
114
115
115
115
116
116
116
117
117
117
118
118
118
119
119
119
120
120
120
121
121
121
123
123
123
126
126
126
127
127

Odkud

Úštěk,nám.
Úštěk,nám.
Úštěk,žel.st.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Úštěk,nám.
Úštěk,nám.
Úštěk,žel.st.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Štětí,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Úštěk,nám.
Úštěk,nám.
Úštěk,žel.st.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Úštěk,nám.
Úštěk,nám.
Úštěk,nám.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Úštěk,nám.
Úštěk,nám.
Úštěk,žel.st.
Úštěk,nám.
Úštěk,nám.
Úštěk,žel.st.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Úštěk,nám.
Úštěk,nám.

Kam

Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Úštěk,žel.st.
Úštěk,žel.st.
Úštěk,žel.st.
Úštěk,žel.st.
Úštěk,žel.st.
Úštěk,žel.st.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Úštěk,nám.
Úštěk,nám.
Úštěk,nám.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Úštěk,nám.
Úštěk,nám.
Úštěk,nám.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Úštěk,nám.
Úštěk,nám.
Úštěk,nám.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Úštěk,nám.
Úštěk,nám.
Úštěk,žel.st.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Hoštka,nám.
Hoštka,nám.
Hoštka,nám.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.

Období od-do

1.1.2020 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.6.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.1.2020 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.6.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.1.2020 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.6.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.1.2020 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.6.2020
1.1.2020 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.6.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.1.2020 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.6.2020
1.1.2020 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.6.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.1.2020 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.6.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.1.2020 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.6.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.1.2020 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.6.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.1.2020 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.6.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.1.2020 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.6.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.1.2020 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.6.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.1.2020 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.6.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.1.2020 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.6.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.1.2020 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.6.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.1.2020 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.6.2020

Počet
spojů za
období
64
61
114
64
61
114
64
61
114
114
114
64
61
64
61
114
64
61
64
61
114
64
61
114
64
61
114
64
61
114
64
61
114
64
61
114
64
61
114
64
61
114
64
61
114
64
61
114
64
61

Celkový
Objedna
rozsah
Celková
ná délka objednanýc
délka
spoje na h spojů na
spoje
území SK území SK za
období
54,8
3
192
54,8
3
183
40,2
3
342
55,3
3
192
55,3
3
183
39,9
3
342
55,3
3
192
55,3
3
183
39,9
3
342
16,4
3
342
16,2
3
342
25,7
3
192
25,7
3
183
54,8
3
192
54,8
3
183
40,2
3
342
25,7
3
192
25,7
3
183
55,3
3
192
55,3
3
183
39,1
3
342
25,4
3
192
25,4
3
183
18
3
342
58,3
3
192
58,3
3
183
42,9
3
342
54,8
3
192
54,8
3
183
40,2
3
342
54,5
3
192
54,5
3
183
39,1
3
342
54
3
192
54
3
183
40,2
3
342
54,5
3
192
54,5
3
183
39,9
3
342
54
3
192
54
3
183
40,2
3
342
54,8
3
192
54,8
3
183
40,2
3
342
38,1
3
192
38,1
3
183
22,7
3
342
54,8
3
192
54,8
3
183

Dopravce

DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.

Cena
dopravního
výkonu na
1 km
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73

Cena
dopravního
výkonu za
období
9 356,16 Kč
8 917,59 Kč
16 665,66 Kč
9 356,16 Kč
8 917,59 Kč
16 665,66 Kč
9 356,16 Kč
8 917,59 Kč
16 665,66 Kč
16 665,66 Kč
16 665,66 Kč
9 356,16 Kč
8 917,59 Kč
9 356,16 Kč
8 917,59 Kč
16 665,66 Kč
9 356,16 Kč
8 917,59 Kč
9 356,16 Kč
8 917,59 Kč
16 665,66 Kč
9 356,16 Kč
8 917,59 Kč
16 665,66 Kč
9 356,16 Kč
8 917,59 Kč
16 665,66 Kč
9 356,16 Kč
8 917,59 Kč
16 665,66 Kč
9 356,16 Kč
8 917,59 Kč
16 665,66 Kč
9 356,16 Kč
8 917,59 Kč
16 665,66 Kč
9 356,16 Kč
8 917,59 Kč
16 665,66 Kč
9 356,16 Kč
8 917,59 Kč
16 665,66 Kč
9 356,16 Kč
8 917,59 Kč
16 665,66 Kč
9 356,16 Kč
8 917,59 Kč
16 665,66 Kč
9 356,16 Kč
8 917,59 Kč

Odhad
tržeb na
1km
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97

Kompenzac
e (CDVtržby) na
1km
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76

Celková výše
kompenzace

7 633,92 Kč
7 276,08 Kč
13 597,92 Kč
7 633,92 Kč
7 276,08 Kč
13 597,92 Kč
7 633,92 Kč
7 276,08 Kč
13 597,92 Kč
13 597,92 Kč
13 597,92 Kč
7 633,92 Kč
7 276,08 Kč
7 633,92 Kč
7 276,08 Kč
13 597,92 Kč
7 633,92 Kč
7 276,08 Kč
7 633,92 Kč
7 276,08 Kč
13 597,92 Kč
7 633,92 Kč
7 276,08 Kč
13 597,92 Kč
7 633,92 Kč
7 276,08 Kč
13 597,92 Kč
7 633,92 Kč
7 276,08 Kč
13 597,92 Kč
7 633,92 Kč
7 276,08 Kč
13 597,92 Kč
7 633,92 Kč
7 276,08 Kč
13 597,92 Kč
7 633,92 Kč
7 276,08 Kč
13 597,92 Kč
7 633,92 Kč
7 276,08 Kč
13 597,92 Kč
7 633,92 Kč
7 276,08 Kč
13 597,92 Kč
7 633,92 Kč
7 276,08 Kč
13 597,92 Kč
7 633,92 Kč
7 276,08 Kč

552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552635
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552646
552675
552675
552675
552675
552675
552675
552675
552675

127
132
132
132
133
133
133
135
154
154
154
156
201
202
203
203
101
102
104
105
106
107
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
151
152
153
154
155
156
158
101
103
105
109
111
113
115
117

Úštěk,žel.st.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Drahobuz
Drahobuz
Drahobuz
Hoštka,nám.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Drahobuz
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Hoštka
Hoštka
Roudnice n.L.,žel.st.
Ledčice
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,žel.st.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,nemocnice
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,sídliště

Roudnice n.L.,aut.nádr.
Hoštka
Hoštka
Drahobuz
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Hoštka,nám.
Hoštka,nám.
Hoštka,nám.
Úštěk,žel.st.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Drahobuz
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,žel.st.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice
Roudnice n.L.,žel.st.
Ledčice
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Ledčice,Rozc.
Roudnice n.L.,aut.nádr.
Roudnice n.L.,žel.st.
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,nemocnice
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,sídliště
Roudnice n.L.,sídliště

1.7.2020-12.12.2020
1.1.2020 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.6.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.1.2020 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.6.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.1.2020 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.6.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.7.2020-12.12.2020
1.1.2020 - 31.3.2020
1.4.2020 - 30.6.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 11.12.2020
2.1.2020 - 30.6.2020
2.1.2020 - 30.6.2020
2.1.2020 - 30.6.2020
2.1.2020 - 30.6.2020
2.1.2020 - 30.6.2020
2.1.2020 - 30.6.2020
2.1.2020 - 30.6.2020
2.1.2020 - 30.6.2020

114
64
61
114
64
61
114
114
64
61
114
114
25
25
14
13
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
108
108
108
108
108
62
62
125
125
125
125
125
125
125
125

40,2
37,2
37,2
28,7
43,8
43,8
29,2
22,7
38,1
38,1
22,7
40,2
29,2
28,7
36,9
36,9
17,8
16,8
17,2
17,4
14,1
17,4
16,4
17,8
16,4
16,8
16,4
16,8
17,4
13,1
16,4
17,8
17,4
16,8
17,4
17,8
17,4
17,8
17
17,2
16,4
17,8
17,4
17,8
17,4
17,8
17,4
17,8
18,2
29,6
30,9
28,7
31,3
31,3
31,3
31,3
31,3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1,25
1,25
1,25
2,25
2,25
2,25
1,25
2,25
1,25
1,25
1,25
1,25
2,25
1,25
1,25
2,25
1,25
2,25
2,25
2,25
2,25
1,25
1,25
1,25
1,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
3
3
3
3
3
3
3
3

342
192
183
342
192
183
342
342
192
183
342
342
75
75
42
39
298,75
298,75
298,75
537,75
537,75
537,75
298,75
537,75
298,75
298,75
298,75
298,75
537,75
298,75
298,75
537,75
298,75
537,75
537,75
537,75
537,75
298,75
298,75
298,75
298,75
537,75
243
243
243
243
243
139,5
139,5
375
375
375
375
375
375
375
375

DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.
DSÚK p.o.

48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73
48,73

16 665,66 Kč
9 356,16 Kč
8 917,59 Kč
16 665,66 Kč
9 356,16 Kč
8 917,59 Kč
16 665,66 Kč
16 665,66 Kč
9 356,16 Kč
8 917,59 Kč
16 665,66 Kč
16 665,66 Kč
3 654,75 Kč
3 654,75 Kč
2 046,66 Kč
1 900,47 Kč
14 558,09 Kč
14 558,09 Kč
14 558,09 Kč
26 204,56 Kč
26 204,56 Kč
26 204,56 Kč
14 558,09 Kč
26 204,56 Kč
14 558,09 Kč
14 558,09 Kč
14 558,09 Kč
14 558,09 Kč
26 204,56 Kč
14 558,09 Kč
14 558,09 Kč
26 204,56 Kč
14 558,09 Kč
26 204,56 Kč
26 204,56 Kč
26 204,56 Kč
26 204,56 Kč
14 558,09 Kč
14 558,09 Kč
14 558,09 Kč
14 558,09 Kč
26 204,56 Kč
11 841,39 Kč
11 841,39 Kč
11 841,39 Kč
11 841,39 Kč
11 841,39 Kč
6 797,84 Kč
6 797,84 Kč
18 273,75 Kč
18 273,75 Kč
18 273,75 Kč
18 273,75 Kč
18 273,75 Kč
18 273,75 Kč
18 273,75 Kč
18 273,75 Kč

8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97
8,97

39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
38,55
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76
39,76

13 597,92 Kč
7 633,92 Kč
7 276,08 Kč
13 597,92 Kč
7 633,92 Kč
7 276,08 Kč
13 597,92 Kč
13 597,92 Kč
7 633,92 Kč
7 276,08 Kč
13 597,92 Kč
13 597,92 Kč
2 982,00 Kč
2 982,00 Kč
1 669,92 Kč
1 550,64 Kč
11 516,81 Kč
11 516,81 Kč
11 516,81 Kč
20 730,26 Kč
20 730,26 Kč
20 730,26 Kč
11 516,81 Kč
20 730,26 Kč
11 516,81 Kč
11 516,81 Kč
11 516,81 Kč
11 516,81 Kč
20 730,26 Kč
11 516,81 Kč
11 516,81 Kč
20 730,26 Kč
11 516,81 Kč
20 730,26 Kč
20 730,26 Kč
20 730,26 Kč
20 730,26 Kč
11 516,81 Kč
11 516,81 Kč
11 516,81 Kč
11 516,81 Kč
20 730,26 Kč
9 367,65 Kč
9 367,65 Kč
9 367,65 Kč
9 367,65 Kč
9 367,65 Kč
5 377,73 Kč
5 377,73 Kč
14 910,00 Kč
14 910,00 Kč
14 910,00 Kč
14 910,00 Kč
14 910,00 Kč
14 910,00 Kč
14 910,00 Kč
14 910,00 Kč

562713

103

Louny,aut.nádr.

Kozojedy

6.1.2020 - 11.12.2020

562713

106

Kozojedy

Louny,aut.nádr.

6.1.2020 - 11.12.2020

562713

111

Louny,aut.nádr.

Kozojedy

6.1.2020 - 11.12.2020

562713

114

Kozojedy

Louny,aut.nádr.

6.1.2020 - 11.12.2020

562715

101

Louny,aut.nádr.

Třeboc

2.1.2020 - 11.12.2020

562715

102

Třeboc

Louny,aut.nádr.

2.1.2020 - 11.12.2020

562715

103

Louny,aut.nádr.

Třeboc

2.1.2020 - 11.12.2020

562715

104

Třeboc

Louny,aut.nádr.

2.1.2020 - 11.12.2020

562715

106

Třeboc

Louny,aut.nádr.

2.1.2020 - 11.12.2020

562715

109

Louny,aut.nádr.

Třeboc

2.1.2020 - 11.12.2020

562715

110

Třeboc

Louny,aut.nádr.

2.1.2020 - 11.12.2020

562715

111

Louny,aut.nádr.

Třeboc

2.1.2020 - 11.12.2020

562715

112

Třeboc

Louny,aut.nádr.

2.1.2020 - 11.12.2020

562715

113

Louny,aut.nádr.

Třeboc

6.1.2020 - 11.12.2020

562715

114

Třeboc

Louny,aut.nádr.

6.1.2020 - 11.12.2020

562715

115

Louny,aut.nádr.

Třeboc

2.1.2020 - 11.12.2020

562715

116

Třeboc

Louny,aut.nádr.

2.1.2020 - 11.12.2020

562715

117

Louny,aut.nádr.

Třeboc

2.1.2020 - 11.12.2020

562715

118

Třeboc

Louny,aut.nádr.

2.1.2020 - 11.12.2020

562715

119

Louny,aut.nádr.

Třeboc

2.1.2020 - 11.12.2020

562715

120

Třeboc

Louny,aut.nádr.

2.1.2020 - 11.12.2020

562715

121

Louny,aut.nádr.

Třeboc

2.1.2020 - 11.12.2020

562715

151

Louny,aut.nádr.

Třeboc

1.1.2020 - 6.12.2020

562715

152

Třeboc

Louny,aut.nádr.

5.1.2020 - 6.12.2020

562715

153

Louny,aut.nádr.

Třeboc

1.1.2020 - 12.12.2020

562715

154

Třeboc

Louny,aut.nádr.

1.1.2020 - 12.12.2020

562715

155

Louny,aut.nádr.

Třeboc

1.1.2020 - 12.12.2020

562715

156

Třeboc

Louny,aut.nádr.

1.1.2020 - 12.12.2020

562715

157

Louny,aut.nádr.

Třeboc

4.1.2020 - 12.12.2020

562715
562741

158
101

Třeboc
Žatec,aut.nádr.

Louny,aut.nádr.
Pnětluky

4.1.2020 - 12.12.2020
6.1.2020 - 11.12.2020

185

12,8

0,6

185

13

0,6

185

12,8

0,6

185

13

0,6

239

18,3

1,85

239

18,5

1,85

239

18,3

1,85

239

18,5

1,85

239

18,5

1,85

239

18,3

1,85

239

18,5

1,85

239

18,3

1,85

239

18,5

1,85

185

18,3

1,85

185

25,9

1,85

239

18,3

1,85

239

18,5

1,85

239

18,3

1,85

239

18,5

1,85

239

18,3

1,85

239

18,5

1,85

239

18,3

1,85

58

18,3

1,85

57

18,5

1,85

108

18,3

1,85

108

18,5

1,85

108

18,3

1,85

108

18,5

1,85

50

18,3

1,85

50

18,5

1,85

190

26,2

5,35

ARRIVA CITY
111 s.r.o.
ARRIVA CITY
111 s.r.o.
ARRIVA CITY
111 s.r.o.
ARRIVA CITY
111 s.r.o.
ARRIVA CITY
442,15 s.r.o.
ARRIVA CITY
442,15 s.r.o.
ARRIVA CITY
442,15 s.r.o.
ARRIVA CITY
442,15 s.r.o.
ARRIVA CITY
442,15 s.r.o.
ARRIVA CITY
442,15 s.r.o.
ARRIVA CITY
442,15 s.r.o.
ARRIVA CITY
442,15 s.r.o.
ARRIVA CITY
442,15 s.r.o.
ARRIVA CITY
342,25 s.r.o.
ARRIVA CITY
342,25 s.r.o.
ARRIVA CITY
442,15 s.r.o.
ARRIVA CITY
442,15 s.r.o.
ARRIVA CITY
442,15 s.r.o.
ARRIVA CITY
442,15 s.r.o.
ARRIVA CITY
442,15 s.r.o.
ARRIVA CITY
442,15 s.r.o.
ARRIVA CITY
442,15 s.r.o.
ARRIVA CITY
107,3 s.r.o.
ARRIVA CITY
105,45 s.r.o.
ARRIVA CITY
199,8 s.r.o.
ARRIVA CITY
199,8 s.r.o.
ARRIVA CITY
199,8 s.r.o.
ARRIVA CITY
199,8 s.r.o.
ARRIVA CITY
92,5 s.r.o.
ARRIVA CITY
92,5 s.r.o.
ARRIVA CITY
1016,5 s.r.o.

45,59

5 060,49 Kč

10,88

34,71

3 852,81 Kč

45,59

5 060,49 Kč

10,88

34,71

3 852,81 Kč

45,59

5 060,49 Kč

10,88

34,71

3 852,81 Kč

45,59

5 060,49 Kč

10,88

34,71

3 852,81 Kč

45,59

20 157,62 Kč

10,88

34,71

15 347,03 Kč

45,59

20 157,62 Kč

10,88

34,71

15 347,03 Kč

45,59

20 157,62 Kč

10,88

34,71

15 347,03 Kč

45,59

20 157,62 Kč

10,88

34,71

15 347,03 Kč

45,59

20 157,62 Kč

10,88

34,71

15 347,03 Kč

45,59

20 157,62 Kč

10,88

34,71

15 347,03 Kč

45,59

20 157,62 Kč

10,88

34,71

15 347,03 Kč

45,59

20 157,62 Kč

10,88

34,71

15 347,03 Kč

45,59

20 157,62 Kč

10,88

34,71

15 347,03 Kč

45,59

15 603,18 Kč

10,88

34,71

11 879,50 Kč

45,59

15 603,18 Kč

10,88

34,71

11 879,50 Kč

45,59

20 157,62 Kč

10,88

34,71

15 347,03 Kč

45,59

20 157,62 Kč

10,88

34,71

15 347,03 Kč

45,59

20 157,62 Kč

10,88

34,71

15 347,03 Kč

45,59

20 157,62 Kč

10,88

34,71

15 347,03 Kč

45,59

20 157,62 Kč

10,88

34,71

15 347,03 Kč

45,59

20 157,62 Kč

10,88

34,71

15 347,03 Kč

45,59

20 157,62 Kč

10,88

34,71

15 347,03 Kč

45,59

4 891,81 Kč

10,88

34,71

3 724,38 Kč

45,59

4 807,47 Kč

10,88

34,71

3 660,17 Kč

45,59

9 108,88 Kč

10,88

34,71

6 935,06 Kč

45,59

9 108,88 Kč

10,88

34,71

6 935,06 Kč

45,59

9 108,88 Kč

10,88

34,71

6 935,06 Kč

45,59

9 108,88 Kč

10,88

34,71

6 935,06 Kč

45,59

4 217,08 Kč

10,88

34,71

3 210,68 Kč

45,59

4 217,08 Kč

10,88

34,71

3 210,68 Kč

45,59

46 342,24 Kč

10,88

34,71

35 282,72 Kč

562741
562741

104
105

Pnětluky
Žatec,aut.nádr.

Žatec,aut.nádr.
Pnětluky

6.1.2020 - 11.12.2020
6.1.2020 - 11.12.2020

562741

109

Žatec,aut.nádr.

Pnětluky

6.1.2020 - 11.12.2020

562741

110

Pnětluky

Žatec,aut.nádr.

6.1.2020 - 11.12.2020

562741

114

Pnětluky

Žatec,aut.nádr.

6.1.2020 - 11.12.2020

562766

101

Podbořany,aut.nádr.

Jesenice,žel.st.

2.1.2020 - 11.12.2020

562766

102

Jesenice,žel.st.

Podbořany,aut.nádr.

2.1.2020 - 11.12.2020

562766

103

Podbořany,aut.nádr.

Jesenice,žel.st.

2.1.2020 - 11.12.2020

562766

104

Jesenice,žel.st.

Podbořany,aut.nádr.

2.1.2020 - 11.12.2020

562766

105

Podbořany,aut.nádr.

Jesenice,žel.st.

2.1.2020 - 11.12.2020

562766

106

Jesenice,žel.st.

Podbořany,aut.nádr.

2.1.2020 - 11.12.2020

562766

107

Podbořany,aut.nádr.

Jesenice,žel.st.

2.1.2020 - 11.12.2020

190

36

8,3

190

36,2

8,35

190

36,2

8,35

190

31

5,35

190

29,8

5,35

239

23

5,15

239

23,2

5,25

239

23

5,15

239

23,2

5,25

239

23

5,15

239

562766

108

Jesenice,žel.st.

Podbořany,aut.nádr.

2.1.2020 - 11.12.2020

562766

151

Podbořany,aut.nádr.

Jesenice,žel.st.

10.4.2020 - 28.9.2020

562766

152

Jesenice,žel.st.

Podbořany,aut.nádr.

10.4.2020 - 28.9.2020

562766

153

Podbořany,aut.nádr.

Jesenice,žel.st.

10.4.2020 - 28.9.2020

562766

154

Jesenice,žel.st.

Podbořany,aut.nádr.

10.4.2020 - 28.9.2020

155

Podbořany,aut.nádr.

Jesenice,žel.st.

10.4.2020 - 28.9.2020

562766

156

Jesenice,žel.st.

Podbořany,aut.nádr.

10.4.2020 - 28.9.2020

562766

157

Podbořany,aut.nádr.

Jesenice,žel.st.

10.4.2020 - 28.9.2020

562766

158

Jesenice,žel.st.

Podbořany,aut.nádr.

10.4.2020 - 28.9.2020

562773

103

Podbořany,aut.nádr.

Kolešov

2.1.2020 - 11.12.2020

5,25

239

23

5,15

239

23,2

5,25

56

23

5,15

56

23,2

5,25

56

562766

23,2

23

5,15

56

23,2

5,25

56

23

5,15

56

23,2

5,25

56

23

5,15

56

239

23,2

18,7

5,25

1,6

ARRIVA CITY
1577 s.r.o.
ARRIVA CITY
1586,5 s.r.o.
ARRIVA CITY
1586,5 s.r.o.
ARRIVA CITY
1016,5 s.r.o.
ARRIVA CITY
1016,5 s.r.o.
Autobusová
doprava s.r.o.
1230,85 Podbořany
Autobusová
doprava s.r.o.
1254,75 Podbořany
Autobusová
doprava s.r.o.
1230,85 Podbořany
Autobusová
doprava s.r.o.
1254,75 Podbořany
Autobusová
doprava s.r.o.
1230,85 Podbořany
Autobusová
doprava s.r.o.
1254,75 Podbořany
Autobusová
doprava s.r.o.
1230,85 Podbořany
Autobusová
doprava s.r.o.
1254,75 Podbořany
Autobusová
doprava s.r.o.
288,4 Podbořany
Autobusová
doprava s.r.o.
294 Podbořany
Autobusová
doprava s.r.o.
288,4 Podbořany
Autobusová
doprava s.r.o.
294 Podbořany
Autobusová
doprava s.r.o.
288,4 Podbořany
Autobusová
doprava s.r.o.
294 Podbořany
Autobusová
doprava s.r.o.
288,4 Podbořany
Autobusová
doprava s.r.o.
294 Podbořany
Autobusová
doprava s.r.o.
382,4 Podbořany

45,59

71 895,43 Kč

10,88

34,71

54 737,67 Kč

45,59

72 328,54 Kč

10,88

34,71

55 067,42 Kč

45,59

72 328,54 Kč

10,88

34,71

55 067,42 Kč

45,59

46 342,24 Kč

10,88

34,71

35 282,72 Kč

45,59

46 342,24 Kč

10,88

34,71

35 282,72 Kč

42,9

52 803,47 Kč

10,02

32,88

40 470,35 Kč

42,9

53 828,78 Kč

10,02

32,88

41 256,18 Kč

42,9

52 803,47 Kč

10,02

32,88

40 470,35 Kč

42,9

53 828,78 Kč

10,02

32,88

41 256,18 Kč

42,9

52 803,47 Kč

10,02

32,88

40 470,35 Kč

42,9

53 828,78 Kč

10,02

32,88

41 256,18 Kč

42,9

52 803,47 Kč

10,02

32,88

40 470,35 Kč

42,9

53 828,78 Kč

10,02

32,88

41 256,18 Kč

42,9

12 372,36 Kč

10,02

32,88

9 482,59 Kč

42,9

12 612,60 Kč

10,02

32,88

9 666,72 Kč

42,9

12 372,36 Kč

10,02

32,88

9 482,59 Kč

42,9

12 612,60 Kč

10,02

32,88

9 666,72 Kč

42,9

12 372,36 Kč

10,02

32,88

9 482,59 Kč

42,9

12 612,60 Kč

10,02

32,88

9 666,72 Kč

42,9

12 372,36 Kč

10,02

32,88

9 482,59 Kč

42,9

12 612,60 Kč

10,02

32,88

9 666,72 Kč

42,9

16 404,96 Kč

10,02

32,88

12 573,31 Kč

239
562773

105

Podbořany,aut.nádr.

Kolešov

2.1.2020 - 11.12.2020

562773

106

Kolešov

Podbořany,aut.nádr.

2.1.2020 - 11.12.2020

562773

107

Podbořany,aut.nádr.

Kolešov

2.1.2020 - 11.12.2020

562773

108

Kolešov

Podbořany,aut.nádr.

2.1.2020 - 11.12.2020

562773
Celkem

110

Kolešov

Podbořany,aut.nádr.

2.1.2020 - 11.12.2020

26,1

1,65

239

26,2

1,6

239

26,1

1,65

239

239

18,9

12,9

1,7

1,7

Autobusová
doprava s.r.o.
394,35 Podbořany
Autobusová
doprava s.r.o.
382,4 Podbořany
Autobusová
doprava s.r.o.
394,35 Podbořany
Autobusová
doprava s.r.o.
406,3 Podbořany
Autobusová
doprava s.r.o.
406,3 Podbořany
61 982,95

42,9

16 917,62 Kč

10,02

32,88

12 966,23 Kč

42,9

16 404,96 Kč

10,02

32,88

12 573,31 Kč

42,9

16 917,62 Kč

10,02

32,88

12 966,23 Kč

42,9

17 430,27 Kč

10,02

32,88

13 359,14 Kč

17 430,27 Kč

10,02

32,88

42,9

2 881 083,07 Kč

13 359,14 Kč

2 262 487,74 Kč
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OT
REGISTR SMLUV

Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru
č. 1214/18/LCD ze dne 18. 12. 2018
Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171
(dále jen „Banka”)
a
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
název
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
Sídlo
06231292
IČO
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. Pr 1129
(dále jen „Klient“)
uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o úvěru č. 1214/18/LCD uzavřené dne 18. 12. 2018 mezi
Klientem a Bankou (dále jen „Smlouva“):
Článek I
Základní ustanovení
1.

Pojmy psané velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají v tomto
Dodatku význam uvedený ve Smlouvě, pokud není v tomto Dodatku uvedeno jinak.

2.

Pokud v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí při výkladu tohoto Dodatku následující:
a) nadpisy článků, odstavců a příloh v tomto Dodatku slouží pouze pro snazší orientaci;
b) odkaz na „odstavec“ nebo „článek“ nebo „přílohu“ znamená odkaz na odstavec nebo článek nebo přílohu
tohoto Dodatku;
c)
odkaz na Smlouvu nebo jinou smlouvu či dokument, je odkazem na Smlouvu nebo jinou smlouvu či dokument
ve znění všech změn, úprav, novace či dodatků, a včetně jejích součástí a příloh;
d) pracovní den znamená den (jiný než sobota nebo neděle), ve který jsou banky v České republice běžně
otevřeny pro veřejnost;
e) přílohy tohoto Dodatku jsou jeho nedílnou součástí.

3.

Klient prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto Dodatku netrvá Případ porušení.

Článek II
Změna Smlouvy
Strany se dohodly, že se Smlouva ode dne účinnosti Dodatku nebo ode Dne splnění podmínek podle toho, co nastane
později, mění následovně:
1.

článek I (Základní ustanovení), se doplňuje následujícím způsobem:
4.

Příslib poskytnutí Úvěru, zrušení příslibu. Ve vztahu k části Úvěrové částky přesahující částku 493.800.000,00
Kč (slovy: čtyři sta devadesát tři miliony osm set tisíc korun českých) (dále také „Komitovaná částka“)
představuje tato Smlouva příslib poskytnutí Úvěru. Banka má právo:
a)

odmítnout jakoukoli žádost o Čerpání;

b)

příslib odvolat bezpodmínečně, kdykoliv a bez výpovědní lhůty; anebo

c)
příslib zrušit z důvodu zhoršení úvěruschopnosti Klienta;
aniž by se vystavila riziku sankce nebo ztráty. Čerpání z příslibu lze poskytnout pouze tehdy, pokud
nezpůsobí překročení limitů angažovanosti Banky vůči Klientovi resp. ekonomicky spjaté skupině osob, do
které je Klient zahrnutý, stanovených v souladu s příslušnými právními předpisy závaznými pro Banku.
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Úvěrovou částkou se v případě, že tato Smlouva stanoví povinnost Klienta okamžitě splatit dlužnou částku
převyšující Úvěrovou částku, rozumí Úvěrová částka ponížená o nevyužitou část příslibu.
2.

Článek IV (Ceny), odst. 2 Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto:
2.

3.

Závazková odměna z Komitované částky. Sazba závazkové odměny z Komitované částky, tj. odměny za
rezervaci finančních prostředků, jejíž výše se počítá denně v průběhu Období čerpání z rozdílu mezi
Komitovanou částkou a Úvěrem se sjednává ve výši 0,2 % ročně z nevyčerpané části Komitované částky.
Závazková odměna je počítána denně od prvního dne Období čerpání do posledního dne Období čerpání
(včetně), z rozdílu mezi Komitovanou částkou a Úvěrem. Závazková odměna je splatná v poslední pracovní
den každého kalendářního měsíce v průběhu Období čerpání a k poslednímu dni Období čerpání, za období
od prvního dne příslušného kalendářního měsíce nebo od prvního dne Období čerpání (včetně), podle toho,
co nastane později, do posledního dne příslušného kalendářního měsíce (včetně) nebo do posledního dne
Období čerpání (včetně), podle toho, co nastane dříve.

článek V (Splácení Úvěru), odst. 1 Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto:
1.

Způsob splácení Komitované částky, Den konečné splatnosti. Klient se zavazuje splácet poskytnutý Úvěr
následovně:
i)

čtvrtletními splátkami k datu 31. 3. 2020 a 30. 6. 2020 ve výši 15.179.158,00 Kč (slovy: patnáct milionů
jedno sto sedmdesát devět tisíc jedno sto padesát osm korun českých);

ii)

pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 15.401.388,00 Kč (slovy: patnáct milionů čtyři sta jeden tisíc
tři sta osmdesát osm korun českých) splatnými vždy k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí.
První taková splátka bude zaplacena dne 30. 9. 2020. Poslední splátka ve výši nesplacené části
poskytnutého Úvěru je splatná dne 31. 12. 2027 (Den konečné splatnosti).

Smluvní strany se dohodly, že v případě čerpání Úvěrové částky nad Komitovanou částku uzavřou dodatek, jehož
předmětem bude zejména způsob splácení vyčerpané Úvěrové částky nad Komitovanou částku.
4.

článek V (Splácení Úvěru), odst. 2 Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto:
2.

Odpočet DPH. Klient je povinen uplatnit na nákup autobusů financovaných touto Smlouvou odpočet DPH a
nejpozději do 31. 8. 2020 použít vyplacený vratitelný přeplatek v minimální výši 1.400.049,00 Kč (slovy: jeden
milion čtyři sta tisíc čtyřicet devět korun českých) na úhradu Úvěru.

Článek III
Závěrečná ustanovení
1.

Změna Smlouvy podle článku II (Změna Smlouvy) nastane dnem splnění poslední z odkládacích podmínek
sjednaných v tomto a následujícím odstavci (dále jen „Den splnění podmínek“):
a)

Bance bylo předloženo usnesení Rady Ústeckého kraje jakožto zřizovatele Klienta obsahující schválení tohoto
Dodatku v souladu s doložkou platnosti právního jednání uvedenou v tomto Dodatku.

2.

Klient je povinen zaplatit cenu za změnu smluvních podmínek ve výši 20.000,00 Kč (slovy: dvacet tisíc korun
českých). Tato cena je splatná do 90 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku.

3.

Veškerá ustanovení Smlouvy zůstávají, s výjimkou změn provedených tímto Dodatkem, i nadále plně platná a
účinná. Strany výslovně sjednávají, že tento Dodatek nepředstavuje zánik původního závazku sjednaného
smluvními stranami Smlouvy a není a ani nemůže být vykládán jako ukončení Smlouvy.

4.

Klient prohlašuje, že Zajištění, které poskytla jiná osoba v souvislosti se Smlouvou je nadále platné a účinné, a že
se vztahuje na veškeré pohledávky Banky vyplývající ze Smlouvy ve znění tohoto Dodatku nebo v souvislosti s ní.
Klient se zavazuje neprodleně na vlastní náklady učinit veškeré úkony a vyhotovit veškeré dokumenty rozumně
požadované Bankou tak, aby veškeré pohledávky Banky vznikající na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní
zůstaly zajištěny veškerým Zajištěním. Pokud dle názoru Banky jakékoliv Zajištění z důvodu uzavření tohoto
Dodatku přestane zajišťovat veškeré pohledávky Banky ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, zavazuje se Klient
neprodleně na vlastní náklady uzavřít (či zajistit uzavření příslušným poskytovatelem Zajištění) dodatek ke
kterémukoli existujícímu dokumentu o poskytnutí Zajištění nebo zřídit nové Zajištění tak, aby veškeré pohledávky
Banky ze Smlouvy a v souvislosti s ní byly zajištěny v plném rozsahu.

5.

Klient není oprávněn tento Dodatek vypovědět ani od něj odstoupit.

6.

Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu všech stran. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho
řádného uveřejnění v Registru smluv. Banka je oprávněna, nikoliv však povinna, tento Dodatek a s ním související
právní jednání, uveřejnit podle Zákona o registru smluv. Klient bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto
Dodatku v Registru smluv v plném znění a to s výjimkou osobních údajů, s tím, že takové uveřejnění nepředstavuje
porušení povinnosti mlčenlivosti Bankou.

7.

Tento Dodatek je uzavřen v tolika vyhotoveních tak, aby každá ze smluvních stran obdržela alespoň 1 vyhotovení.

8.

Banka je oprávněna kdykoliv započíst své splatné pohledávky za Klientem vzniklé z Dodatku (bez ohledu na jejich
měnu) vůči jakýmkoliv pohledávkám Klienta za Bankou, splatným i nesplatným. Klient může započíst své
pohledávky vůči Bance proti pohledávkám Banky za Klientem pouze na základě předchozí písemné dohody s
Bankou.
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9.

Klient prohlašuje, že uzavření tohoto Dodatku, bylo řádně a platně schváleno příslušnými orgány Ústeckého kraje
jakožto zřizovatele Klienta v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Doložka platnosti právního jednání:
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou Ústeckého kraje jako zřizovatele Klienta, a to usnesením č.
.............................. přijatým na zasedání konaném dne .............................., kterým bylo rozhodnuto o uzavření
tohoto Dodatku.

V(e)

dne

Česká spořitelna, a.s.
Titul, jméno, příjmení
Funkce
podpis
Titul, jméno, příjmení
Funkce
podpis
Vzhledem k tomu, že tento Dodatek je výsledkem vyjednávání a že Klient měl možnost ovlivnit podmínky tohoto
Dodatku, smluvní strany sjednávají, že žádný jeho článek nebo ustanovení nelze přisoudit žádné ze stran s tím, že jej v
jednání o tomto Dodatku použila jako první, a že tento Dodatek nelze považovat za smlouvu uzavřenou adhezním
způsobem. Pro případ, že by tento Dodatek byl bez ohledu na prohlášení a ujednání smluvních stran obsažené v
předchozí větě posouzen jako smlouva uzavřená adhezním způsobem, vylučují smluvní strany použití ustanovení §
1799 a § 1800 Občanského zákoníku.
V(e)

dne

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Titul, jméno, příjmení
Funkce
podpis

Čas posledního podpisu:

:

hod.

V(e)

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
Banka k dispozici.

Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka Banky a jeho podpis
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bod 14.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 045/30Z/2020
bod 14.1 příloha 1

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:
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 /+420 475 657 212
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu:
20095-8423411/0710
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
k realizaci soutěže
účelově určené na zabezpečení pořádání okresních/krajských kol soutěží a přehlídek
vyhlášených MŠMT v Ústeckém kraji pro rok 2020
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Poskytovatel je příjemcem neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na
rok 2020 na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky (dále jen „MŠMT“) č. …………… o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu České republiky na rok 2020 ze dne …………….. (dále jen „rozhodnutí“).
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s rozhodnutím poskytuje příjemci 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. převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým
znakem) 33 166, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do 31. 12. 2020.

2.

Dotace je poskytnuta na zabezpečení realizace okresních a krajských kol soutěží a
přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2020 v Ústeckém kraji, které úzce navazují na
vzdělávací oblasti a obory a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělání v souladu
s § 111 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a
vyhláškou č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání (dále jen „soutěže“).

3.

Dotace se poskytuje v následujícím členění, přičemž všechny položky jsou závaznými
ukazateli:
Druh soutěže

Dotace v Kč
celkem

4.

Z toho ONIV

Z toho OPPP

Předmětové,
umělecké a
ostatní

XXXXXXXXX
(slovy: XXXXX
korun českých)

XXXXXXXXX
(slovy:
XXXXX
korun českých)

XXXXXXXXX
(slovy:
XXXXX
korun českých)

Sportovní

XXXXXXXXX
(slovy:
XXXXX
korun českých)

XXXXXXXXX
(slovy:
XXXXX
korun českých)

XXXXXXXXX
(slovy:
XXXXX
korun českých)

Celkem

XXXXXXXXX
(slovy:
XXXXX
korun českých)

XXXXXXXXX
(slovy:
XXXXX
korun českých)

XXXXXXXXX
(slovy:
XXXXX
korun českých)

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. Účelu dotace musí být dosaženo do 31. 12. 2020. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
2. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. I. odst. 2, II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze
na úhradu uznatelných nákladů dle „Přílohy k Rozhodnutí č. …………….“, která je
nedílnou součástí Rozhodnutí přímo souvisejících s realizací účelu dotace a
prokazatelně vzniklých v době od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (termín realizace účelu
dotace), a uhrazených nejpozději do 31. 12. 2020.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s realizací účelu dotace a v rámci termínu
realizace účelu dotace,
c) byl skutečně uhrazen v rámci termínu realizace účelu dotace a zachycen
v účetnictví příjemce na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a
podložený prvotními podpůrnými doklady.
d) je v souladu s § 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a
financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
Neuznatelný náklad je zejména náklad na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

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 náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.),
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
platy a mzdy,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek)

3. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet zřizovatele
příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

Článek III.
Povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1.

Dotaci používat maximálně účelně, efektivně a hospodárně.
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2.

Dodržet účel dotace - použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v čl. I. odst. 2 tj. k
realizaci soutěže, pro kterou byla dotace poskytnuta, a to ve stanoveném termínu a
v souladu s dalšími podmínkami této smlouvy.

3.

Dotaci nepřevést na jiný subjekt. Neposkytovat prostředky dotace jiným právnickým
nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací účelu dotace.

4.

Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.

5.

Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s touto
smlouvou. Vést účetnictví v souladu s platnými právními předpisy České republiky,
zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a
výnosy a náklady související s účelem dotace sledovat v účetnictví řádně a
odděleně, pod stanoveným účelovým znakem, přičemž z vyúčtování a účetních
dokladů musí být patrno, které náklady byly hrazeny z prostředků dotace.

6.

Dodržovat závazné členění dotace podle čl. I. odst. 2 této smlouvy.

7.

Nehradit stejné náklady z více zdrojů.

8.

Zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k účelu dotace splňovaly náležitosti
účetního dokladu ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zákona o účetnictví (s výjimkou
písm. f) tohoto ustanovení), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné,
srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich
trvanlivost. Uvádět na všech účetních dokladech stanovený účelový znak.
Označovat originály účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován
z prostředků státního rozpočtu - MŠMT.

9.

Dokládat účetní záznamy vztahující se k účelu dotace při následných kontrolách
prováděných oprávněnými orgány, a tyto doklady uchovávat nejméně po dobu 10 let
od roku následujícího po roce, v němž došlo k finančnímu vypořádání dotace.

10. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu a zhodnocení soutěže v souladu
s rozhodnutím MŠMT o použití poskytnuté dotace, a to do ............ Spolu se
závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace.
11. 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. Za
účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo platných
právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k poskytnuté
dotaci, poskytnout veškeré doklady vážící se k poskytnuté dotaci a realizaci projektu,
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu se skutečným stavem
v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným
k provádění kontroly; těmito orgány jsou především Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, Ministerstvo financí, orgány finanční správy a Nejvyšší kontrolní úřad,
případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly dle platných právních předpisů
ČR a Evropské unie.
12. Informovat poskytovatele písemně o všech provedených auditech a kontrolách, které
souvisejí s poskytnutou dotací, ze strany jiných subjektů, a to bezodkladně,
nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů od ukončení kontroly či auditu.
13. Poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol včetně kopií protokolů z kontrol,
které souvisejí s poskytnutou dotací, dále o všech navrhovaných nebo uložených
nápravných opatřeních a jejich splnění, a to bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě
stanovené poskytovatelem.
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14. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů od jejich uskutečnění,
odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu o všech změnách týkajících
se tohoto smluvního vztahu, včetně změn všech identifikačních údajů příjemce nebo
realizace soutěže, jakož i o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na plnění
povinností podle této smlouvy.
15. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší, současně s
předložením závěrečné zprávy.
16. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že odpadne účel, na který se dotace
poskytla, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti
dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
17. Vrátit poskytnutou dotaci v plné výši na účet poskytovatele v případě nedodržení
účelu dotace, a to do 30 dnů od okamžiku, kdy příjemci muselo být objektivně zřejmé,
že účel dotace nebude možné naplnit.
18. Před vrácením finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovateli vyrozumět
odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu o tomto vrácení
prostřednictvím avíza.
19. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem dle této smlouvy a
postupovat podle těchto kontrolních závěrů.
20. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dodržovat v souvislosti
s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
21. Zajistit, aby případné rozhodnutí o likvidaci nebo přeměně příjemce jako právnické
osoby 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.
22. Na žádost poskytovatele poskytnout další doplňující informace, případně doložit
další dokumenty, které souvisí s plněním účelu dotace. Příjemce je povinen
s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže a Evropské komisi.
23. Uchovávat veškeré dokumenty související s realizací účelu dotace v souladu
s platnými právními předpisy ČR po dobu 10 let od roku následujícího po roce,
v němž došlo k finančnímu vypořádání dotace.
24. Vyplňovat výsledkové listiny v požadovaném rozsahu do elektronického systému na
adrese http:souteze.msmt.cz.
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
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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.
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.
Článek VI.
Publicita
1. Příjemce je povinen vhodným způsobem prezentovat finanční podporu MŠMT ve
všech informačních materiálech nebo předmětech, které souvisejí s podpořeným
projektem, a jsou určené pro veřejnost.
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.
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu.
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4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
1. 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
Mgr. Bc. Petr Šmíd,
náměstek hejtmana kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 077/16R/2017

Příjemce
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bod 14.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 047/30Z/2020

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bod 14.3 příloha 1

DODATEK Č.32
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 116/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace
se sídlem: Čelakovského 822/8, 430 01 Chomutov, IČO: 61345733
(dále jen organizace)
ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/7R/2005 ze dne 29.3.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/15R/2005 ze dne 27.7.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/27R/2006 ze dne 11.1.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.46/30R/2006 ze dne 8.2.2006 (oprava tiskové chyby),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/58R/2006 ze dne 27.9.2006 (dodatek č. 13),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 42/93R/2007 ze dne 3.10.2007 (dodatek č. 15),
úplné znění ze dne 7.1.2008,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 19),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 21),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 23),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 27),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 29),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 30),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 31),
úplné znění ze dne 11.1.2019

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/27Z/2020 ze dne 22. června 2020
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
Článek VIII. „Doplňkové činnosti organizace“, odst. 4 se doplňuje a po změně zní:
„4. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:
a) Hostinská činnost
b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. srpna 2020
V Ústí nad Labem dne 22. června 2020

Mgr. Bc. Petr Šmíd
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.34
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 163/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková organizace
se sídlem: Smetanova 225/12, 407 46 Krásná Lípa, IČO: 00412066
(dále jen organizace)
ze dne 28. listopadu 2001, usnesení č. 87/22/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 76/54/2003 ze dne 12.2.2003 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 46/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/104/2004 ze dne 22.9.2004,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/7R/2005 ze dne 29.3.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/23R/2005 ze dne 7.12.2005 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/66R/2006 ze dne 6.12.2006 (dodatek č. 13),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/132R/2008 ze dne 24.11.2008 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/10R/2009 ze dne 11.2.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/18R/2009 ze dne 3.6.2009 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 21),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 23),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 25),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 29),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 31),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 32),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 33),
úplné znění ze dne 11.1.2019

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/27Z/2020 ze dne 22. června 2020
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. Článek II. „Název organizace“ po změně zní:
Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, příspěvková organizace.
2. Článek III. „Sídlo organizace“ po změně zní:
Sídlem organizace je: Dittrichova 225/12, 407 46 Krásná Lípa.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. července 2020
V Ústí nad Labem dne 22. června 2020

Mgr. Bc. Petr Šmíd
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.37
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 177/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134,
příspěvková organizace
se sídlem: Kostelní 134, 411 08 Štětí, IČO: 46773509
(dále jen organizace)
ze dne 28. listopadu 2001, usnesení č. 87/22/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 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. 6/74/2003 ze dne 15.10.2003 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/104/2004 ze dne 22.9.2004,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (dodatek č. 11),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/85R/2007 ze dne 13.6.2007 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 42/93R/2007 ze dne 3.10.2007 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/94R/2007 ze dne 24.10.2007 (dodatek č. 15),
úplné znění ze dne 7.1.2008,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 19),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/83R/2011 ze dne 24.8.2011 (dodatek č. 22),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 25),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 29),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 32),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 26/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 34),
úplné znění ze dne 9.1.2017,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 35),
úplné znění ze dne 4.1.2018,

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 36),
úplné znění ze dne 11.1.2019

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/27Z/2020 ze dne 22. června 2020
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1.

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

Stavby nezapisované do katastru nemovitostí
bezbariérová rampa – objekt přístavby
na p.č. 307/1, katastrální území Štětí I

2.
D)

V příloze č. 2 - „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci“ zřizovací listiny se
doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – účet 022
Číslo DM
12/05-001735
12/05-001727-34
12/05-001752
12/05-001790
12/05-001772-73
12/05-001774
12/05-001775
12/05-001776
12/05-001777
12/05-001779
12/05-001780
12/05-001781
12/05-001782-88
12/05-001789
12/05-001817
12/05-001818
12/05-001819
12/05-001820
12/05-001821
12/05-001822
12/05-001823
12/05-001906
12/05-001907
12/05-001893
12/05-001894
12/05-001895
12/05-001896
12/05-001897
12/05-001898
12/05-002124-34
12/05-002135

Popis
Plasma CNC Cebora
Svařovací pulsní syn. invertor (8 ks)
Internetová konektiva
Odsávání filtrace
Soustruh stand. s digi. odměr. (2 ks)
Sloupová vrtačka s převodovkou
Stolní tabulové nůžky
Lis hydraulický
Bruska na plocho s digi. odměř.
Bruska obrušovací stojanová
Bruska obrušovací stojanová
Uni. soustruh s digi. zobraz.
Svařovací invertory AC/DC (7 ks)
Svařovací invertory AC/DC
Stacionární sušící pec
Trenažér MMA a MIG/MAG
CNC plasma
Tabulové nůžky
Soustruh s digi odměřováním
Frézka univerzální s digit. odměřováním
Ohýbačka plechu ruční
Řezací plotter X20
Řezací plotter X24
Digitální tiskový stroj
Řezačka
Brožovací stroj pro výrobu brožur se šitím vazby
Stroj na lepenou vazbu
Velkoformát. tiskový stroj na pevná media
CO2 laserový gravír. stroj
Polynová tabule (11 ks)
Polynová tabule

E)

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – účet 028
Číslo DM
22/01-007825-32
22/01-007833
22/01-007836-98
22/01-007899
22/01-007900-02
22/01-007903-05
22/01-007906-08
22/01-007909-11
22/01-007912-17
22/01-007918-23
22/01-007924-28
22/01-007929-8014
22/03-004434-38
22/03-004439-41
22/03-004442-44
22/03-003207
22/05-008588
22/05-009779-82
22/05-009783
22/05-009996-99
22/05-010000-16
22/05-010017-20
22/05-010021-23

H)

Popis
Plastová lavice do chodby (8 ks)
Pracovní čalouněná židle (3 ks)
Stůl školní dvoumístný (63 ks)
Stůl školní dvoumístný
Stůl pro učitele se zásuvkou (3 ks)
Stůl pro učitele bez zásuvky (3 ks)
Stůl pracovní (3 ks)
Přístavný kontejner s 5-ti zásuvkami (3 ks)
Skříň kombinovaná se sklem (6 ks)
Skříň policová (6 ks)
Šatní skříň (5 ks)
Sezení do posluchárny (86 ks)
Projektor BenQ MH760 (5 ks)
Tiskárna samsung SL-M2875ND (3 ks)
Projektor - plátno ELITE SCREENS (3 ks)
Kalibr.displej se správou barev
Billboard - VOŠ a SOŠ Štětí
PC sestava INTEL i5 (4 ks)
PC sestava INTEL i5
Zrcadlo sklopné pro invalidy (4 ks)
Dávkovač na ručníky (17 ks)
Nerez madlo sklopné (4 ks)
Čistící rohož cca 1600 x 800 mm (3 ks)

Operativní evidence – účet 902
021053
Projektor - plátno 265x149cm
021054
Projektor - plátno 265x149cm
021269
Pamětní deska
021745-50
Čalouněná jednací židle (6 ks)
021376-400
Zrcadlo závěsné cca 60x50cm (25 ks)
021401-543
Šatní skříň (143 ks)
021544
Šatní skříň
021545-554
Koš plastový (10 ks)
021555-568
Odpadkový koš nášlapný (14 ks)
021569-619
Dávkovač na tekuté mýdlo (51 ks)
021620-649
Zásobník na toaletní papír (30 ks)
021650-653
Nerez madlo (4 ks)
021654-744
Informační systém komplet (91 ks)
021767-021894
Židle výškově stavitelná (128 ks)
021895-021900
Židle čalouněná-učitelská (6 ks)
021901-021903
Věšáková stěna dřevěná (3 ks)

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 22. června 2020
V Ústí nad Labem dne 22. června 2020
Mgr. Bc. Petr Šmíd
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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Příloha č. 2 - Školy a školská zařízení s předpokládaným finančním podílem převyšující 200 tis. Kč

boéd 14.4 příloha 1

Organizace:
Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, p. o.

Sídlo:
Edisonova 2821, 407 47 Varnsdorf

IČO:
70698121

Počet osob:
75

Mateřská škola Písnička Krupka, Dukelských hrdinů 295

Dukelských hrdinů 295, 417 42 Krupka

61514870

45

357 703,50 Kč

Základní škola, Most, Zlatnická 186, p. o.

Zlatnická 186, 434 01 Most

49872265

150

802 824,75 Kč

Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, p. o.

Míru 152, 407 11 Děčín 32

72744448

50

284 602,50 Kč

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p. o.

Rabasova 3282/3, 400 11 Ústí nad
Labem
Přátelství 160, 435 42 Litvínov – Janov

44553145

40

232 218,00 Kč

00832502

351

Lípová 570, 431 51 Klášterec nad Ohří

72745029

48

344 097,60 Kč

Základní škola Obrnice, okres Most, p. o.

Mírová 167, 435 21 Obrnice

70982236

90

437 629,50 Kč

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova
461
Mateřská škola Obrnice, okres Most, p. o.

Masarykova 461, 417 42 Krupka

60232749

38

210 203,70 Kč

Nová výstavba 168, 435 21 Obrnice

70982210

62

491 568,00 Kč

Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova
349/19, p. o.
Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270

Husova 349/19, 400 07 Ústí nad
Labem
Karla Čapka 270, 417 42 Krupka

44553331

150

661 421,25 Kč

60232722

170

790 335,00 Kč

Základní škola Trmice, Tyršova 482

Tyršova 482/53, 400 04 Trmice

44226250

85

376 057,50 Kč

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most

Ruská 2059, 436 01 Litvínov

47326531

100

591 417,75 Kč

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803

Školní 1803, 413 01 Roudnice nad
Labem

46773592

85

454 198,50 Kč

Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160,
okres Most
Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, p. o.

Finanční podíl:
447 326,25 Kč

2 071 605,90 Kč

Příloha č. 2 - Školy a školská zařízení s předpokládaným finančním podílem převyšující 200 tis. Kč
Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o.

Hlavní 193, 403 31 Ústí nad Labem

44555211

430

1 971 784,50 Kč

Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, p. o.

Horní 195, 403 31 Ústí nad Labem

70201013

34

Mateřská škola Šluknov, p. o.

Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov

70983836

185

1 345 228,50 Kč

Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, p. o.

Zdeňka Štěpánka 2912, 434 01 Most

47326239

120

614 460,00 Kč

Základní škola Litvínov – Hamr, Mládežnická 220, okres Most

Mládežnická 220, 435 42 Litvínov

47324287

79

434 511,00 Kč

Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, p. o.

Tyršova 302, 407 82 Dolní Poustevna

70982911

55

296 882,25 Kč

Základní škola Chabařovice, p. o.

Masarykova 559, 403 17 Chabařovice

70944105

60

330 141,00 Kč

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad
Labem, p. o.

Keplerova 315/7, 400 07 Ústí nad
Labem

00082627

110

520 695, 00 Kč

240 517,20 Kč

bod 14.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 049/30Z/2020
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Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou
v Ústeckém kraji / 2021 - 2024
Podpora mládežnického sportovního hnutí prostřednictvím regionálně
významných sportovních klubů
Návrh obsahuje koncepci financování mládežnického sportovního hnutí vybraných
sportovních odvětví z rozpočtu Ústeckého kraje, vychází a je plně v souladu s platnou
dlouhodobou „Koncepcí podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na
období 2018-2028“ schválenou zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 11. 12. 2017 usnesením
č. 055/9Z/2017. Stejným a zásadním způsobem je podporována celostátní mládežnická
reprezentace z prostředků státního rozpočtu. Návrh vychází z dlouhodobých zkušeností práce
funkcionářů špičkových sportovních klubů, zkušeností jiných krajů v ČR a poznatků ze
zahraničí, kde je financování vrcholového mládežnického sportu z veřejných zdrojů jedním z
pilířů ekonomické stability sportovních klubů.
Podpora regionálně významných sportovních klubů, preferovaných sportů Ústeckého kraje v
době úbytku firemního sponzoringu je nutná především z důvodů (a je jediným cílem) zajištění
stability regionálních sportovních odvětví, které především reprezentují Ústecký kraj v
kolektivních sportech na celostátní i mezinárodní úrovni, v Ústeckém kraji mají tradici a
systematicky vykazují vysokou úroveň péče o mládež.
V zemích Evropské unie je běžné, že se na financování sportu na všech úrovních z velké části
podílí právě veřejný sektor - ministerstva, krajské samosprávy, samosprávy měst a obcí. Česká
republika se v tomto srovnání nachází ve skupině zemí, které vynakládají na podporu sportu
nejméně.
Finančně podporovat sportovní aktivity v kraji má oporu v zákoně o sportu a to podle zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu v platném znění. Koncepční dokument byl schválen Vládou
ČR usnesením č. 167 o Koncepci státní podpory sportu v České republice ze dne 9. 3. 2011.
Vláda doporučila představitelům krajů, měst a obcí vytvářet vhodné podmínky pro sportovní
činnost.

Konkrétní návrh:
Dle předem stanovených kritérií se musí zásadně jednat o podporu mládežnického hnutí u
sportovních odvětví reprezentující Ústecký kraj na celostátní a mezinárodní úrovni. Sportování
mládeže pozitivně působí při výchově mládeže a tím v potlačování sociálně patologických jevů,
ale také ve vytváření přínosné zábavy pro široké spektrum fanoušků (všechny tyto sporty se
prezentují největší návštěvnosti fanoušků ve svém odvětví v kraji). Z těchto důvodů by tyto
sportovní kluby měly být zahrnuty do dlouhodobé koncepce tzv. dlouhodobé podpory
mládežnického hnutí u tradičních sportovních odvětví reprezentující Ústecký kraj. Tato
podpora zabezpečí základní funkce chodu klubů, měla by být každoroční a její výše
garantována na stanovené období 2021 - 2024. Ústecký kraj upřesní ve smlouvě o poskytnutí
dotace svou představu o mediálním zviditelnění a prezentaci Ústeckého kraje tak, aby bylo
jednotné a zavazující pro všechny regionálně významné sportovní kluby reprezentující
Ústecký kraj.
Kritéria pro žadatele o podporu (dotaci):
Regionálně významné sportovní kluby – „Nosné kluby“, s pevnou, historicky danou
minulostí a historickými kořeny, jež měly v minulosti výrazné sportovní úspěchy, jak na
celostátní úrovni, tak i na mezinárodním klubovém poli, s velkou diváckou sledovaností, s
mediálním zájmem a vysoce početnou členskou základnou.

Ani v jednom případě nejde o kluby pouze s dospělou složkou bez odpovídající mládežnické
základny, ale naopak o kluby s prokazatelnou právní vazbou klubu a organizační provázaností
na klub s početnou mládežnickou základnou a kvalitní prací s mládeži. Právní vazbou se
rozumí propojení spolku (žadatele o dotaci) s akciovou společností / a.s. / nebo společností s
ručením omezeným / s.r.o. /.
1. V současnosti vykazují vysokou sportovní výkonnost, startují v nejvyšších soutěžích ČR a
to jak u mládežnických družstev, tak u svých „A“ týmů dospělých.
2. Jsou nebo v nedávné době byly účastníky Evropských klubových pohárů, či
nadnárodních soutěží.
3. Splňují podmínku zcela zásadní, že se jedná o kolektivní sporty a jsou zařazeny mezi
olympijské sporty a v mládežnických kategoriích spadají do systému finanční podpory od
příslušného sportovního svazu a to formou Akademií, Sportovních středisek (SpS) a
Sportovních center mládeže (SCM).
Priority (účel podpory):
(Účelem podpory je) dlouhodobá a systematická péče o mládež ve všech věkových
kategoriích u nosného klubu a navazující spolupráce s širokou základnou příslušných
menších mládežnických sportovních klubů v Ústeckém kraji. Menší mládežnické sportovní
kluby a nosný klub by v rámci spolupráce na úrovni kraje měly za úkol partnersky
spolupracovat na sportovní, organizační i personální úrovni. Následně by přecházeli
talentovaní sportovci do nosného klubu, s cílem udržet tyto hráče v Ústeckém kraji. Tedy nosný
klub vytvoří materiální, technické a personální podmínky pro činnost těchto menších
mládežnických sportovních klubů v jiných městech. Další priority jako podpora talentované
mládež v Ústeckém kraji, příprava a rozvoj sportovních talentů a reprezentantů v Ústeckém
kraji a podpora sportovních klubů plně vychází a je v souladu s platnou dlouhodobou „Koncepcí
podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018-2028“.
Dopad:


stabilizace mládežnického sportovního prostředí v kraji



minimální riziko ekonomického krachu sportovních klubů v Ústeckém kraji



optimální propagace Ústeckého kraje jak ve sdělovacích prostředcích, tak i u široké
veřejnosti



zdravá konkurenceschopnost klubů se soupeři z jiných krajů, které také podporují své
reprezentanty z rozpočtu kraje



zaručení dlouhodobé koncepční práce s mládeží v hlavních sportovních odvětvích v
kraji (olympijské sporty)



zasažení velmi výrazného počtu mládeže



zasažení obrovského spektra mládeže, přičemž zásadně pozitivně ovlivní prevenci
sociálně patologických jevů



Ústecký kraj bude první kraj, který tímto projektem celé ČR ukáže žádoucí směr v
podpoře sportu

Nosné kluby s případnou finanční podporou Ústeckého kraje budou mít zabezpečenou
ekonomickou stabilitu, důsledně vedenou koncepční strategii jak u „A" teamu nosného
klubu tak i celého podporovaného systému mládeže.

Regionálně významné sportovní kluby Ústeckého kraje se zásadním dopadem na
mládežnické hnutí v kraji - navrhovaná podpora pro:
•

•

•

Hokejové kluby
HC Litvínov, sportovní spolek
Fotbalové kluby
FK Teplice – fotbal, spolek
Sálové sporty:
Basketbalový klub Děčín z.s.
Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s.
SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s.
Asociace sportovních klubů Lovosice z.s.
Dámský házenkářský klub Baník Most z.s.
BK Chomutov, z.s.

Návrh podpory vybraných sportovních odvětví Ústeckého kraje předpokládá začlenění
finančních prostředků pro potřeby navrhované koncepce přímo do rozpočtu kraje na příslušný
kalendářní rok jako samostatnou kapitolu

Návrh rozdělení - koeficient poměru pro výpočet výše podpory pro jednotlivé sporty:
Hokejové kluby 3 (počet hokejových klubů = H)
Fotbalové kluby 2 (počet fotbalových klubů = F)
Sálové sporty 1 (počet sálových sportů = S)

Výše přidělené finanční podpory na nosný klub se vypočítá dle vzorce:

Částka z rozpočtu kraje
P = ____________________________________ . K
N

Vysvětlivky: P - konečná částka přidělená nosnému klubu (pro každý klub se
výpočet provádí samostatně)
K - koeficient dle druhu sportu
N - konstanta vypočtená součtem koeficientů a příslušného
sportovního odvětví dle aktuálního stavu počtu předmětných
klubů (N = 3 x H + 2 x F + 1 x S)

Přidělení prostředků z rozpočtu kraje:
Příjemci dotace z navrhované koncepce už nebudou moci obdržet na finanční
prostředky nejen z Fondu kraje, ale i dotačního titulu SPORT, a z titulu Volný čas.
Z návrhu koncepce financování regionálně významných sportovních klubů vyplývá
jednoznačně účelovost podpory zaměřené na činnost mládeže v rámci provozu klubů. Kluby
ovšem nebudou vyloučeny z případné podpory investic do sportovišť, které jsou významnou
součástí kvalitně odvedené práce na nejvyšší úrovni. Sportoviště musí splňovat přísné
podmínky dané jednotlivými sportovními svazy - FAČR, ČSLH, ČBF, ČVS, ČHF - a tvoří
významné tréninkové i reprezentační sportovní stánky v Ústeckém kraji.
1. Členění účelovosti přidělených prostředků:
1/3 provozní náklady klubu na mládežnickou složku
1/3 osobní náklady v klubu související s mládežnickou činností
1/3 podpora mládežnického hnutí příslušného sportovního odvětví v kraji (chlapci i dívky
do 20-ti let)
2. Pravidla přidělování finančních prostředků
-

-

-

-

-

Zařazení klubu do navrhované koncepce je na období 2021 -2024
Na základě této koncepce bude vyhlášen dotační program v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a s platnými Zásadami pro
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem. Na poskytnutí
dotace není právní nárok, o přidělení dotace rozhodnou příslušné orgány kraje,
s příjemci dotace bude uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace.
Případný sestup „A“ týmu dospělých některého současného nosného klubu z nejvyšší
soutěže nevede k odebrání přidělené dotace. Na následující rok může být takovému
klubu vyplacena poměrná část dotace na období do ukončení probíhající sezóny. Část
zbylá bude vyplacena v případě, že v nadcházející sezóně bude A tým dospělých tohoto
klubu opět soutěžit v nejvyšší soutěži. (tzv. „ochranná lhůta“). V opačném případě bude
klub z podpory v rámci koncepce vyřazen.
V případě postupu některého dalšího klubu do nejvyšší soutěže, může být postupivší
klub, který plní kritéria, zařazen mezi nosné kluby a mezi příjemce dotace
Každý klub, čerpající finanční prostředky vyplývající z koncepce je právně zodpovědný
za správné vyúčtování přidělených prostředků vůči kraji a pochybení klubu nebude mít
vliv na administraci a přidělování finančních prostředků pro ostatní partnery zařazené do
koncepce. Naopak nesprávné vyúčtování povede k jeho vyřazení z daného programu.
Všechny podpořené kluby předloží reálné náklady na provoz mládežnické složky za
poslední dvě zúčtovací období a předpokládané náklady roku následujícího.
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žadatel
Městys Brozany nad Ohří
Obec Starý Šachov
Obec Úpohlavy
Obec Strupčice
Obec Bříza
Obec Vchynice
Obec Děčany
Obec Dobříň
Obec Droužkovice
Obec Sedlec
Obec Velké Žernoseky
Obec Dušníky
Obec Vilémov u Šluknova
Obec Malé Žernoseky
Obec Evaň
Obec Velemyšleves
Obec Chudoslavice
Obec Vrbno nad Lesy
Obec Brandov
Obec Žiželice
Obec Libotenice
Obec Lovečkovice
Obec Horní Habartice
Obec Trnovany
Obec Malíč
Obec Slatina
Obec Přestanov
Obec Prackovice nad Labem
Obec Telnice
Obec Rybniště
Obec Židovice
Obec Hříškov
Obec Janov
Obec Vražkov
Městys Kovářská
Obec Úherce
Obec Libkovice pod Řípem
Obec Martiněves
Obec Jetřichovice
Obec Třebívlice
Obec Chraberce

Příloha č. 1

IČO

adresa
263397 Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří
00555894
Malý Šachov 80, Starý Šachov 405 02
00554588
Úpohlavy 61, 410 02 Úpohlavy
00262145
Strupčice 51, 431 14 Strupčice
00263419
Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem
00554847
Vchynice č.p. 46410 02 Lovosice
00263494
Děčany 29, 411 15 Děčany
00526461
K Přívozu 55, 413 01 Dobříň
00261858
Rudé armády č.p. 80, 431 44 Droužkovice
00832570
Sedlec 57, 411 15 Třebívlice
00264610
Velké Žernoseky 63, 412 01 Litoměřice
00263583
Dušníky 65, 413 01 Roudnice nad Labem
00261769
Vilémov č.p.172, 407 80 Vilémov u Šluknova
00526045
Malé Žernoseky, Zahradní 245, 41002
00526118
Evaň 27, 41002 Lovosice
Velemyšleves čp. 100, 438 01 p. Žatec
00556467
00832235
Chudoslavice 13, Chudoslavice 412 01
00556483
Vrbno nad Lesy čp. 26, 439 06 Vrbno nad Lesy
00265837
Rudé armády 251, 435 47 Brandov
00265772
Žiželice 7, 438 01 Žiželice
00263940
Libotenice 37, 412 01 Litoměřice
00263982
Lovečkovice 40, 411 45 Úštěk
00555932
Horní Habartice, 405 02 Děčín 2
00556220
Trnovany 37, 412 01 Litoměřice
00526444
Malíč 12, 412 01 Litoměřice
00264377
Slatina 50, 410 02 Slatina
44227531
Přestanov 18, Přestanov 40317
00264229
Prackovice n.L.54, 411 33 Prackovice nad Labem
00267074
Telnice 84, 40338 Telnice
00524212
Rybniště 33, 40751 Rybniště
00526479
Židovice 78, 411 83 Hrobce
Hříškov 50, 43904 Hříškov
00556301
005560258
Janov čp. 235, 405 02 Děčín
00264644
Vražkov 2, 413 01 Roudnice n.L.
00261947
Nám. J. Švermy 64, PSČ 431 86 Kovářská
Úherce 57, 44001 Úherce
00556459
00263915
Libkovice pod Řípem 181, 413 01
00264024
Pohořice 24, 411 19 Martiněves
00261394
40716 Jetřichovice, Jetřichovice 24
00264539
411 15 Třebívlice, Komenského náměstí 17
00556319
Chraberce 11, 440 01 louny

název_projektu
Oprava střechy kabin
Posilovna
Vodní nádrž
Vybavení školní jídelny Strupčice
Klubovna Mysliveckého sdružení
Rekonstrukce osvětlení a vytápění v kulturním domě
Oprava požární nádrže v Semči
Modernizace kabin
Oprava sociálního zařízení kulturního domu
Prostor pro volný čas - Sedlec 2020
Kulturní dům, výměna okne a dveří
Střecha kabin
Kondenzační kotel pro MŠ
Obklady a technologie v MŠ
Oprava požární nádrže
Oprava střechy Kulturního domu čp. 50 ve Velemyšlevsi
Víceúčelová požární nádrž Chudoslavice
Vybavení nové kuchyně - MŠ
Volnočasové centrum
Rekonstrukce požární nádrže
Modernizace střediska pro volný čas
Oprava rybníku
Opava fasády budovy Kulturního domu
Knihovna Trnovany a klubovna - kulturní srdce Trnovan
Akustické úpravy sálu KD
Nákup vybavení do KD
Komunitní centrum Přestanov
Jídelna MŠ Brouček Prackovice
Telnické nádraží
Rybniště - klubovna volného času
Rekonstrukce fotbalových kabin
Rekonstrukce a vybavení čp.160
Zázemí pro volnočasové aktivity
Rekonstrukce podlahy v klubovně
Školní jídelna II. etapa
Rekonstukce hráze požární nádrže
Obnova čerpacího místa vody pro hasiče
Výměna dělících prosklených stěn s dvoukřídlými dveřmi.
Vybavení střediska volného času
Oprava božích muk Třebívlice
Oprava střechy a zateplení půdních prostor
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návrh dotace (Kč)
250 000
250 000
205 000
250 000
245 000
77 028
250 000
250 000
250 000
136 500
250 000
250 000
250 000
194 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
207 900
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

POV ÚK 2020 - OP 2
žadatel
Obec Bělušice
Obec Hrobce
Obec Dobkovice
Obec Kozly
Obec Lkáň
Obec Velké Chvojno
Obec Hřivice
Obec Mnetěš
Obec Kostomlaty pod Milešovkou
Obec Světec
Obec Travčice
Obec Kalek
Obec Holedeč
Obec Deštnice
Městys Nepomyšl
Obec Výškov
Obec Lipno
Obec Chožov
Obec Zbrašín
Obec Toužetín
Obec Žalhostice
Město Vroutek
Obec Jeníkov
Obec Velemín
Obec Všehrdy
Obec Braňany
Obec Hora Svatého Šebestiána
Obec Vrbičany
Obec Račice
Město Ledvice
Obec Záluží
Obec Račiněves
Obec Černěves
Obec Labská Stráň
Obec Bynovec
Obec Málkov
Obec Třebušín
Obec Nové Sedlo
Obec Čeradice
Obec Dolní Podluží
Obec Vědomice
Obec Lipová
Obec Chodovlice
Obec Blšany u Loun
Městys Ročov
Obec Huntířov
Obec Kytlice
Město Blšany
Obec Skršín
Město Chřibská
Obec Obora
Obec Louka u Litvínova

IČO
00265829

adresa
Bělušice 64, 43401 Most
263664 Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce
00261246
Dobkovice čp. 101, 407 03 Dobkovice
47786671 Kozly 19, 440 01 Kozly
00832162
Lkáň, č. p. 83, PSČ: 41115
66109973
Velké Chvojno 55, 40334 Velké Chvojno
00264971
Hřivice 24, 439 65 Hřivice
00264075
Mnetěš 28, 413 01 Roudnice nad Labem
00266396
Lhenická 310, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
00266612
Zámek 1, 417 53 Světec
00264504
Travčice 150, 412 01 Travčice
Kalek 26, 431 32 Kalek
00261921
00556297
Holedeč 30, 438 01 Holedeč
00556289
Deštnice 112, 43801 Žatec
00265284
Nepomyšl 102, 439 71 NEPOMYŠL
00265721
Výškov 44, 440 01 Louny
00483109
Lipno 14, 438 01 Žatec
00265004
Chožov čp.154, 43922 Chožov
00556491
Zbrašín 23, 440 01 Louny
00556441
Toužetín 42, 440 01 Louny
00264709
Žalhostice 120, 41101 Žalhostice
00265705
nám. Míru 166, 43982 Vroutek
00266361
417 24 Oldřichov 52
00264601
Velemín 96, 411 31 Velemín
00673293
Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy
00265845
ul. Bílinská 76, 435 22 Braňany
00261866
Hora Sv. Šebestiána 3, 431 82 Hora Sv. Šebestiána
00828807
Vrbičany 35, 411 21 Vrbičany
00525413
Račice 117, 411 08 Račice
00266434
Mírová 422/42, 417 72 Ledvice
00526452
Záluží 13, 41301 Záluží
00264261
Račiněves č.1, 413 01 Roudnice nad Labem
00832561
Černěves čp. 42, 413 01 Roudnice nad Labem
00555991
Labská Stráň 111, Děčín 40502
00556009
Bynovec čp. 29, 405 02 Děčín
00262013
Zelená čp. 3, 431 02 Zelená
00264555
Třebušín 33, 41201 Litoměřice
00265292
Farní 36, 438 01 Žatec
47786701
Čeradice 25, 438 01 Žatec
00261271
Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží
00264598
Na Průhonu 270, Vědomice 41301
00261505
Lipová 422, 40781 Lipová
00481653
411 15 Chodovlice 84
00556254
Blšany u Loun 2, 440 01 Blšany u Loun
00265446
Ročov 121, 43967 Ročov
00261360
Huntířov 126, 405 02 Huntířov
00261483
Kytlice 24, 407 45 Kytlice
00264784
Náměstí 29, 439 88 Blšany
00266141
Skršín 48, 434 01 Most
00261378
Chřibská 197, 407 44 Chřibská
00556360
Obora 117, 440 01 Louny
00266043
Sokolovská 127, 435 33 Louka u Litvínova

název_projektu
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Rekonstrukce VO Rohatce
Dobkovice - výměna VO
Rekonstrukce veřejného osvětlení - Kozly
Veřejné osvětlení v obci Lkáň - II. etapa
Velké Chvojno, stavební úprava kabelizace VO
Hřivice - veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení v obci Mnetěš
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Rekonstrukce veřejné osvětlení v souladu s novou výstavbou NN
Veřejné osvětlení
Obec Kalek II.etapa rekonstrukce VO vnější osvětlení komunikací
Rekonstrukce VO Holedeček-investice
Obnova VO v Deštnici
Nepomyšl, Veřejné osvětlení, III. etapa
Chodník a VO Výškov
Veřejné osvětlení Lipenec - 1. etapa
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Věřejné osvětlení
Rekonstrukce veřejného osvětlení Donín
Věřejné osvětlení
Místní komunikace čp. 23-29
Chodníky a parkovací místa
Nový chodník v obci Milešov
Místní komunikace Všehrdy 2020
Braňany - oprava místních komunikací
Oprava chodníků Hora Sv. Šebestiána
Oprava místních komunikací
Oprava místní komunikace
Oprava místních komunikací
Oprava místních komunikací
Rekonstrukce místní komunikace v Račiněvsi
Oprava komunikace v Černěvsi
Oprava komunikací.
Oprava chodníku
Oprava MK Ahníkov – II. etapa
Zhotovení nového povrchu komunikace
Oprava místní komunikace v Žaboklikách
Výstavba chodníku v obci Čeradice II
Oprava komunikace Dolní Podluží
Chodníky s vjezdem
Oprava místní komunikace k Pytlákovi
Oprava chodníků
Chodník Blšany 2020
Stavební úpravy Družstevní 2020
Oprava úseku místní komunikace 5c k.ú. Huntířov u Děčína
Oprava úseku MK č. 23
Obnova chodníku Liběšovice 2020
Oprava místních komunikací Chrámcích
Oprava místních komunikací 7c a 4c
Komunikace Obora 2020
Oprava chodníků v ul. Sokolovská a Husova
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návrh dotace (Kč)
350 000
350 000
207 850
350 000
350 000
350 000
207 850
207 850
207 850
207 850
207 850
350 000
350 000
350 000
350 000
350 000
350 000
350 000
207 850
350 000
350 000
333 818
350 000
349 995
350 000
350 000
315 000
350 000
350 000
90 000
350 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Obec Markvartice
Obec Lahošť
Obec Klíny
Obecní úřad Zálužice
Obec Býčkovice
Obec Brodec
Obec Havraň
Obec Heřmanov
Město Třebenice
Obec Bžany
Obec Ctiněves
Obec Černouček
Obec Kyškovice
Obec Tisá
Obec Hlinná
Obec Malá Veleň
Obec Dolní Habartice
Město Velký Šenov
Obec Lenešice
Obec Jiřetín pod Jedlovou
Obec Siřejovice
Obec Chodouny
Obec Křesín
Obec Veselé
Obec Srbská Kamenice
Dolánky nad Ohří
Městys Panenský Týnec
Obec Nezabylice
Obec Bílénce
Obec Veltěže
Obec Lišnice
Obec Ludvíkovice
Obec Keblice
Obec Ploskovice
Obec Měděnec
Obec Vršovice
Městys Slavětín
Obec Doksany
Obec Vinařice
Město Dolní Poustevna
Obec Černovice
Obec Domoušice
Obec Staré Křečany
Obec Počedělice
Město Výsluní
Obec Líšťany
Obec Veliká Ves
Obec Petrovice
Obec Velká Bukovina
Obec Všestudy
Obec Křešice
Obec Želenice
Obec Pesvice
Obec Vilémov
Obec Bečov
Obec Bořislav

00555916
00266426
00265969
47786647
00832316
00831778
00265918
00261327
00264521

Markvartice 280, 407 42 Markvartice
Švermova 22, 417 25 Lahošť
Klíny 61, 436 01 Klíny
Zálužice čp. 22, 438 01 Žatec
Býčkovice 57, 412 01 Litoměřice
Brodec č.p. 36440 01 Louny
Havraň 11, 435 01 Havraň
Heřmanov čp. 13, 405 02 Děčín
Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice
266264 Bžany 50, 415 01 Teplice
00263443
Ctiněves 61, 413 01 Roudnice nad Labem
00526428
Černouček 50, 413 01 Roudnice nad Labem
00263869
Kyškovice č.p. 5, 413 01 Roudnice nad labem
00267082
Tisá 205, 403 36 Tisá
00526142
Hlinná 53, Hlinná 412 01
00525049
Jedlka 46, 405 02 Děčín
00555924
Dolní Habartice 178, 405 02 Děčín
00261734
Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov
00265098
Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice
00261416
Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
00264369
Siřejovice 37, 410 02 Lovosice
00263699
Chodouny 20, 41171 Chodouny
00263842
Křesín 77, 41002 Lovosice
00555908
Veselé 153, 405 02 Děčín
00831387
Srbská Kamenice 54, 40715 Srbská Kamenice
46772731
Dolánky nad Ohří 31, 41301 Dolánky nad Ohří
00265314
Panenský Týnec 10, 43905 Panenský Týnec
00673170
Hořenec 6, 430 01 Nezabylice
00261793
Bílence 43, 430 01 Bílence
00556475
Perucká 73, 44001 Veltěže
00266019
Lišnice čp. 42, 434 01 Lišnice
00831964
Ludvíkovice 71, 407 13 Ludvíkovice
00526436
Keblice čp. 68, 410 02 Lovosice
00264164
Ploskovice 2, 411 42 Ploskovice
00262030
Nádražní 212, 431 84 Měděnec
00831841
Vršovice 74, 440 01 Louny
00265497
Na Městečku 50, 43909 Slavětín
00263524
Doksany 108, 411 82 Doksany
00265683
Vinařice 3, 439 15 Vinařice
00261289
Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
00261831
Černovice 80, 430 01 Chomutov
0264903
Domoušice 107, 439 68 Domoušice
00261653
Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany
00265373
Počedělice 11, 440 01 Počedělice
00262251
Výsluní č.p. 14, 431 83 Výsluní
00831824
U Svatého Jána 100, 440 01 Líšťany
00262188
Podlesice 53, 441 01 Veliká Ves
00266922
Petrovice 529, 403 37 Petrovice
00555886
Velká Bukovina 178, 407 29 Velká Bukovina
00673331
Všestudy 40, 431 11 Jirkov
00263851
Nádražní 84, 411 48 Křešice
00266205
Na Návsi 27, 434 01 Želenice
00673323
Pesvice 7, 431 11 Jirkov
00262200
Náměstí 1, 431 54 Vilémov
0026 5811
Bečov č. 126, 435 26 Bečov
00266248
Bořislav 20, 415 01 Teplice

Oprava komunikace k faře
Oprava chodníku Na Vypichu, Lahošť I. etapa
Oprava povrchu místní komunikace K Pólovi
Oprava místní komunikace Zálužice
Oprava místních komunikací
Pěší cesta
Komunikace ke COOPu
Oprava 3 místních komunikací
Oprava komunikace
Oprava MK Bžany - SO 02 Karolina
Chodníky ve Ctiněvsi
Oprava komunikace v Černoučku
Oprava místní komunikace
Oprava chodníků
Oprava MK Tlučeň
Oprava MK č. 2c v obci Malá Veleň
Oprava chodníku k vlakovému nádraží
Oprava místní komunikace na Malý Šenov
Oprava komunikací a odvodnění
Oprava komunikací
Rekonstrukce chodníku
Rekonstrukce komunikace Chodouny
Chodník Levousy-oprava
Oprava místní komunikace 1547/1 část
Oprava pěší a účelové komunikace
Oprava chodníku k autobusové zastávce
Oprava chodníku u ZŠ
Stezka Nezabylice
Obnova komunikace č. 2c
Chodníky
Oprava povrchu místní komunikace Nemilkov
Chodník podél silnice I/13 - Ludvíkovice - směr Děčín
Místní komunikace
Chodníky Ploskovice 2. etapa
Oprava chodníku v obci Měděnec
Oprava chodníku před obecním úřadem Vršovice
Oprava místní komunikace
Chodníky v obci Doksany
Rekonstrukce komunikace Vinařice 2020
Oprava Tyršovy ulice v Dolní Poustevně
Místní komunikace
Obnova místní komunikace 11c
Oprava MK č. 50c
Rekonstrukce chodníků Počedělice
Obnova místní komunikace ve Výsluní
Oprava chodníku v Líšťanech
Chodníky Široké Třebčice 2. etapa
Oprava MK č. 19c a 20c v obci Petrovice
Oprava komunikace na Karlovku
Zřízení sjezdu v obci Všestudy
Vystavba chodníku v Křešicích
Opravy místních komunikací obce Želenice a Liběšice
Oprava obecních komunikace
Oprava místní komunikace
Nový chodník ke hřbitovu
Oprava místní komunikace
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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
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

POV ÚK - OP 3

žadatel
Obec Michalovice
Obec Záluží
Obec Lišnice
Obec Černěves
Obec Slatina
Město Výsluní
Obec Dolánky nad Ohří
Obec Veliká Ves
Obec Veselé
Obec Jetřichovice
Obec Trnovany
Obec Vražkov
Obec Hříškov
Obec Želenice
Obec Dobříň
Městys Slavětín
Obec Chodouny
Obec Telnice
Obec Martiněves
Obec Huntířov
Obec Ludvíkovice
Obec Oleško
Město Loučná pod Klínovcem
Obec Chudoslavice
Obec Sedlec
Obec Korozluky
Obec Kámen
Obec Úpohlavy
Obec Libědice
Obec Kunratice
Obec Srbská Kamenice
Obec Chotiměř
Obec Hřensko
Obec Hora Svatého Šebestiána
Obec Býčkovice
Obec Měrunice
Obec Křesín
OBEC Račice
Obec Žiželice
Obec Arnoltice
Městys Nepomyšl
Obec Horní Habartice
Obec Dušníky
Obec Doksany
Obec Obora
Obec Libotenice
Obec Ploskovice
Obec Bříza
Obec Patokryje
Obec Kytlice
Obec Blatno

IČO
00526410
00526452
00266019
00832561
00264377
00262251
46772731
00262188
00555908
00261394
00556220
00264644
00556301
00266205
00526461
00265497
00263699
00267074
00264024
00261360
00831964
00526070
00831123
00832235
00832570
00265993
00832189
00554588
00673153
00831379
00831387
00556211
00261351
00261866
00832316
00266477
00263842
00525413
00265772
00261173
00265284
00555932
00263583
00263524
00556360
00263940
00264164
00263419
00266124
00261483
00264768

adresa
Michalovice 44412 01 Litoměřice
Záluží 13, 41301 Záluží
Lišnice čp. 42, 434 01 Lišnice
Černěves 42413 01 Roudnice nad Labem
Slatina 50, 410 02 Slatina
Výsluní č.p. 14 , 431 83 Výsluní
Obec Dolánky nad Ohří, Dolánky nad Ohří 31 41301
Podlesice 53, 441 01 Veliká Ves
Veselé 153405 02 Děčín
40716 Jetřichovice 24
Trnovany 37412 01 Litoměřice
Vražkov 2, 413 01 Roudnice n.L.
Hříškov 50439 04 Hříškov
Na Návsi 27, 434 01 Želenice
K Přívozu 55413 01 Dobříň
Městys Slavětín, Na Městečku 50, 43909 Slavětín
Chodouny 20, 41171 Chodouny
Telnice 84, 40338 Telnice
Pohořice 24, 411 19 Martiněves
Huntířov 126,405 02 Děčín
Ludvíkovice 71, 407 13 Ludvíkovice
Oleško 5, 412 01 Litoměřice
Loučná č.p. 89, 431 91 Loučná pod Klínovcem
Chudoslavice 13Chudoslavice 412 01
Sedlec 57, 41115 Třebívlice
Korozluky 20, 43401 Most
Kámen čp. 40407 13 Ludvíkovice
Úpohlavy 61Lovosice41002
Libědice 27, 438 01 Libědice
Kunratice 107, 405 02 Děčín
Srbská Kamenice 54, 407 15 Srbská Kamenice
Chotiměř 66,41002 Lovosice
Hřensko čp. 71407 17 Hřensko
Hora Sv. Šebestiána 3,431 82 Hora Sv. Šebestiána
Býčkovice 57, 412 01 Litoměřice
Měrunice 67, 41804 Měrunice
Křesín 7741002 Lovosice
Račice 117411 08 Štětí
Žiželice 7, 438 01 Žiželice
Arnoltice čp. 34407 14 Arnoltice
Nepomyšl 102439 71 NEPOMYŠL
Horní Habartice 187405 02 Děčín 2
Dušníky 65413 01 Roudnice nad Labem
Doksany 108, 411 82 Doksany
Obora 117, 440 01 Obora
Libotenice 37, 412 01 Litoměřice
Ploskovice 2411 42 Ploskovice
Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem
Patokryje 35434 01 Most
Kytlice 24407 45 Kytlice
Blatno 59439 84 Blatno

název_projektu
návrh dotace (Kč)
Pořízení techniky na údržbu zeleně
Nářadí pro obec
Pořízení štěpkovače dřevní hmoty
Údržba veřejných prostranství
Technika na svoz bioodpadu
Technika na zlepšení životního prostředí
Technika k veřejné zeleni a úklidu veřejného prostranství
Technika pro zeleň
Zakoupení techniky na pořez dření hmoty
Technika pro údržbu zeleně
Rozšíření techniky na údržbu veřejných prostranství a údržby zeleně
Údržba zeleně - investice
Technika na zeleň 2020
Zahradní traktor na údržbu zeleně
Pořízení techniky na údržbu zeleně
Zakoupení cisternové nástavby
Mulčovač, fukar a vysavač
Zlepšení životního prostředí v obci Telnice
ramenový mulčovací vyžínač
nákup techniky
Pracovní čtyřkolka vč. příslušenství
Údržba zeleně v obci Oleško
Pořízení techniky - zametač komunikací
Nákup komunálního traktoru
Pořízení úklidové techniky veřejných ploch Sedlec
Technika na údžbu zeleně
Zahradní traktor vč. příslušenství
Obnova techniky na údržbu veřejné zeleně
Pořízení mulčovače za traktor
Zahradní traktor na údžbu veřejné zeleně v obci
Pracovní čtyřkolka
Pořízení úklidové / sekací techniky
Pořízení techniky pro potřeby obce
Pořízení techniky pro údržbu zeleně
Obnova komunální techniky
Pořízení techniky na údržbu zeleně v obci Měrunice
Zahradní traktor-sekačka
pořízení techniky
Nákup žacího traktoru
Pořízení valníku za traktor
Mechanizace na údržbu obecní zeleně v intravilánu i extravilánu obce
Technika pro obec
Elektrocentrála
Pořízení techniky na údržbu zeleně
Pořízení techniky 2020
Pořízení mulčovače na údržbu veřejné zeleně
Technika pro údržbu zeleně
Nákup sekacího traktoru
Dovybavení samonosného stroje Egholm
Pořízení zahradního traktroru
Pořízení sekačky - zeleň
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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
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Obec Lovečkovice
Obec Vilémov
Obec Travčice
Obec Petrohrad
Obec Hrobce
Obec Malé Žernoseky
Obec Droužkovice
Obec Vilémov u Šluknova
Obec Žabovřesky nad Ohří

00263982
00262200
00264504
00480975

Lovečkovice 40, 411 45 Úštěk
Náměstí 1, 431 54 Vilémov
Travčice 150, 412 01 Travčice
Petrohrad 146439 85 Petrohrad
263664 Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce
00526045
Malé Žernoseky, Zahradní 245, PSČ 41002
00261858
Rudé armády č.p. 80, 431 44 Droužkovice
00261769
Vilémov č.p. 172, 407 80 Vilémov u Šluknova
00526771
U Silnice 1, 410 02 Žabovřesky nad Ohří

Nákup traktoru
Technika na údržbu zeleně
Zlepšení stavu zeleně v obci
Technika na údržbu zeleně
Pořízení techniky - zeleň 2020
Cisterna pro zálivku dřevin
Pořízení elektrické pracovní tříkolky
Pořízení travního mulčeru
Traktorový nosič se dvěma kontejnery na bioodpad

ico
00832561
00263869
00526428
00832316
00263443
00263494
00264539
00264784

název_projektu
Žádost o dotaci do OPŽP
Administrace žádosti SFŽP
Žádost o dotaci do OPŽP
žádost SFŽP
Žádost o dotaci do OPŽP
Administrace projektových žádostí do SFŽP
Administrace projektových žádostí - obec Staré
Žádost o dotaci - kanalizace

0
0
0
0
0
0
0
0
0

POV ÚK 2020 - OP 4

žadatel
Obec Černěves
Obec Kyškovice
Obec Černouček
Obec Býčkovice
Obec Ctiněves
Obec Děčany
Obec Třebívlice
Město Blšany

adresa
Černěves 42, 413 01 Roudnice nad Labem
Kyškovice č.p. 5, 413 01 Roudnice nad Labem
Černouček 50, 413 01 Roudnice nad Labem
Býčkovice 57
Ctiněves 61, 413 01 Roudnice nad Labem
Děčany, č. p. 29, PSČ: 411 15
Třebívlice, Komenského náměstí 17, PSČ: 411 15
Náměstí 29, 439 88 Blšany
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návrh dotace (Kč)
37 200
37 200
37 200
50 000
37 200
40 000
50 000
50 000
338 800
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Bod 16.1 příloha č. 2
Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 34
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

Bod 16.1 příloha č. 2
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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 28)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 29)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 30)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 31)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 32)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019
(dodatek č. 33)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …./Z/2020 ze dne 22. 6 2020 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

Přírůstkové číslo
005/2019
001/2020
002/2020
003/2020

Popis

2 ks Růžová ležící
1 ks Slovenská krajina
1 ks Laboratory
1 ks Let the Sun receive her King

2
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Tento dodatek nabývá účinnosti dne 23. 6. 2020

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

3
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Bod 16.1 příloha č. 3

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 32
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)
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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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 26)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 27)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 28)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 29)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 30)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019
(dodatek č. 31)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/Z/2020 ze dne 22. 6 2020 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
Přírůstkové číslo

Popis

202/2019

1 ks Nouzové platidlo města BERLIN

203/2019

1 ks Pamětní medaile k 100. výročí založení 1 ostrostřeleckého spolku v
Dolním Podluží,

204/2019

1 ks Pamětní plaketa k 20. výročí osvobození

205/2019

1 ks Pamětní plaketa k 40. výročí existence podniku Nářadí v Děčíně

206/2019

1 ks Pamětní medaile k 185. výročí vzniku české národní hymny

207/2019

1 ks náramek plasticky zdobený vývalky

2
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208/2019

1 ks součást koňského postroje

209/2019

1 ks Mapa Hamburk-Amerika Line

210/2019

1 ks Publikace o vodním stavitelství - Pamětní spis

211/2019

1 ks Pohlednice - kabinetní fotografie ženy

212/2019

58 ks Soubor pohlednic s tématikou "člověk a voda"

213/2019

12 ks Soubor kartiček firmy Hellada

214/2019

9 ks Reklamní kartičky s motivy válečných lodí - Firma Saba

215/2019

1 ks Seznam člunů, parníků, jiných provozovacích zařízení

216/2019

9 ks Soubor kartiček s tématikou lodní dopravy

217/2019

13 ks Soubor reklamních kartiček s lodní tématikou – firma Saba

218/2019

6 ks Soubor odznaků našich říčních a námořních "špendlíkem" na připevnění

219/2019

do klopy
1 ks Informační brožura: Rakouský Lloyd, Terst

220/2019

6 ks komplet - 3x brožura,

221/2019

1 ks desková hra firmy Bergmann a Co.

222/2019

1 ks reklamní karta na Schieferovo pravé tříjedlové mýdlo

223/2019

1 ks identifikační karta paní Emilie Hübel

224/2019

1 ks sběratelské album s nalepenými kartičkami vlajek firmy

225/2019

4 ks soubor školních plakátů s lodní tématikou

226/2019

73 ks soubor fotografií 1940 - 1947

227/2019

1 ks Mapa Československa z r. 1938,

228/2019

1 ks Mapa Velké Británie

16100

74 ks Sbírkový předmět OM DC - album - srpen 1969 v Děčíně

16101

1096 ks Skeny 14. šanonu archivu negativů (

16102

40 ks Vernisáž výstavy obrazů "Tady byli doma"

16103

99 ks Děčín - prodejny a výlohy 1982 - 1988

16104

1 ks Děčín - bourání Krušovické restaurace

16105
16106

31 ks Soukromé album německého občana z Jiřetína oslavující zabrání Sudet
1133 ks Skeny 15. šanonu archivu negativů

16107
16108

1 ks Sbírkový předmět OM DC - odznak Verband Deucher Radfahren
2 ks Sbírkové předměty OM DC před restaurováním

16109

8 ks Děčín 4, Teplická ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

16110

6 ks Děčín, muzeum - oprava střechy, okapů a fasády

3
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16111

10 ks Děčín 3, ulice Přemyslova, Zelená – domy

16112

2 ks Děčín 3, železniční viadukt a nový železniční most přes Ploučnici

16113

3 ks Děčín 3, starý a nový silniční most přes Ploučnici

16114
16115
16116

22 ks Děčín - východní nádraží po rekonstrukci
6 ks Děčín - chátrající budova dolního východního nádraží
16 ks Děčín 1, ul. 17. listopadu - zrekonstruovaný pomník německého
turistického spolku

16117

3 ks Děčín 2, ul. Benešovská - pokračující stavba budovy podniku Armex

16118

2 ks Obraz Děčína, německý meziválečný autor, půjčeno

16119

7 ks Děčín - Ovčí můstek, opraven v roce 2018

16120
16121
16122

1273 ks Skeny 16. šanonu archivu negativů
2 ks Sbírkové předměty OM DC po restaurování
1032 ks Skeny 17. šanonu archivu negativů

16123

5 ks Sbírkové předměty

16124

1 ks Sbírkový předmět OM DC - klavichord

16125
16126

1393 ks Skeny 18. šanonu archivu negativů OM DC
119 ks Sbírkové předměty OM DC - portrétní galerie ze zámku Lipová

16127

7 ks Sbírkové předměty OM DC

16128

5 ks Sbírkové předměty OM DC

16129

6 ks Dvůr OM DC - nová fasáda, oprava střechy a okapů

16130

920 ks Skeny 19. šanonu archivu negativů OM DC

16131

5 ks Skeny skleněných diapozitivů SD

16132

8 ks Děčín - budova gymnázia, pamětní desky a busta J. A. Komenského

16133

2 ks Sbírkový předmět OM DC RBK - velociped

16134
16135
16136
16137
16138
16139
16140

28 ks Výstava "30 let změny" v OM DC k výročí sametové revoluce
5 ks Listopad 1989 v Děčíně
1079 ks Skeny 20. šanonu archivu negativů OM DC
9 ks Děčín, Křížová ulice - výkop pro kanalizaci
37 ks Vánoční výstava "Za Ježíškem do Afriky v OM DC
1224 ks Skeny 21. šanonu archivu negativů OM DC
34 ks Listopadové události 1989 v Děčíně

16141

2 ks Německé vojsko na náměstí v Děčíně

16142

3 ks Děčín - pohlednice - lodě pod zámkem (mezi válkami)

V 1/2019
V 2/2019
V 3/2019

1 ks Obraz od malíře Wenzala Salomona, portrét muže
1 ks Obraz od malíře Wenzala Salomona, portrét ženy
1 ks Obraz od malíře Wenzala Salomona, portrét novomanželů Anny Irene
Richter a Reimunda Richtera z Jiříkova
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D 6/2019

1 ks obraz na plátně v rámu Pohled na Vrabinec

D 7/2019
D 8/2019
D 9/2019
D 10/2019
D 11/2019
D 12/2019
D 13/2019

1 ks obraz na plátně v rámu Masiv Pastýřské stěny s výletní restaurací
1 ks obraz na lepence bez rámu Podhorská krajina za měsíčního svitu
1 ks kresba na papíře v rámu Hrad Střekov na lavírované kresbě
1 ks reprodukční grafika – veduta Pohled na Děčín od Přípeře s parníkem
1 ks kvaš na papíře nábřeží historického města
1 ks kvaš na papíře v rámu Pohled na Děčín od jihu
1 ks Mapa celého toku Labe

D 14/2019

1 ks grafický list Pérová litografie - Trafalgar, loď Victoria

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 23. 6. 2020

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 16.1 příloha č. 4

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 29
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)

Bod 16.1 příloha č. 4
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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 22)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 23)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 24)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 25)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 26)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 024/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019
(dodatek č. 27)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019
(dodatek č. 28)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. Článek VII. Předmět činnosti organizace se doplňuje o nový bod, který zní:
„15. Zřízení muzea historických vozidel Praga, správa sbírky historických vozidel Praga a s ní
souvisejících předmětů dle Smlouvy o výpůjčce č. 19/SML2346/SoV/MAJ ze dne 10. 7. 2019
(ID v registru smluv č. 8902307).“
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2. 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
Přírůstkové číslo
86/2019
87/2019
88/2019
89/2019
90/2019
91/2019
92/2019
93/2019
94/2019
1/2020
2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020
11/2020
12/2020
13/2020
14/2020
15/2020
16/2020
17/2020
18/2020
19/2020

24.931
24.932
24.933
24.934

Popis

1 ks Obraz – Senoseč na Červeném Hrádku, Červený Hrádek, 50. l. 20. stol.
1 ks Obraz – Partie z Mezihoří, Mezihoří, r. 1968
1 ks Obraz – Pohled na Mezihoří od Bernova, Mezihoří, r. 1969
1 ks Lunární pásové vozítko – dětská hračka na klíček, ČSSR, 80. l. 20. stol.
50 ks Herbářové položky – vyšší rostliny, severozápadní Čechy, r. 2018
50 ks Herbářové položky – houby, severozápadní Čechy, r. 2018
150 ks Herbářové položky – lišejníky, severozápadní Čechy, r. 2000–2018
41 ks Soubor Chomutovská pošta a její razítka do r. 1916, Chomutov, r. 17701916
12 ks Soubor háčkovaných krajek – horoskop, Kadaň, 2. pol. 20. stol.
1 ks Forma na čokoládu, motiv velblouda, Údlice, před r. 1945
1 ks Forma na čokoládu, motiv tygra, Údlice, před r. 1945
1 ks Konev na olej, Chomutov, 2. pol. 20. stol.
1 ks Zvon na prádlo, Chomutov, 2. pol. 20. stol.
1 ks Obraz – Portrét Antonína Douši
850 ks Herbářové položky
1 ks Autíčko plechové na baterie – hračka
1 ks Nástěnné hodiny zn. KIENZLE
1 ks Váha na dopisy
1 ks Skládací šatní ramínko
1 ks Hra ukaž, co umíš
1 ks Struhadlo plechové čtyřstranné
1 ks Svatá rodina s ovečkou
3 ks Sv. Mikuláš, čert a anděl
1 ks nak Autoklubu Republiky Československé
1 ks Vykrajovací forma
1 ks Váhy stolní kupecké – dětská hračka
1 ks forma na bábovku
1 ks Srp

1 ks Publikace Přísečnice žije! Kniha o tom, jaké bohatství se skrývá pod
hladinou
1 ks Památky, příroda, život. 51/2019
1 ks Za branou do minulosti/ Václav Pinta
1 ks Za branou do minulosti –nové pokračování knížky. 2. Václav Pinta
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Tento dodatek nabývá účinnosti dne 23. 6. 2020

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 16.1 příloha č. 5

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 33
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)

Bod 16.1 příloha č. 5
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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 27)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 28)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 29)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 30)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 31)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019
(dodatek č. 32)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 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
Přírůstkové číslo

Popis

13/2019

2 ks 1x Busta malíře A.Pitrmanna, 1x Odlitek plakety A.Pitrmanna

14/2019

2 ks Podprsenky

1/2020

1 ks Obraz Vladislava Mirvalda z cyklu Konstruktivní variace 1967

16964

1 ks Slavětínský oltář ze sbírek Národního muzea
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16967

1 ks 15 let divadla v Lounech

16969

1 ks Poohří 6- sborník

16970

1 ks Poohří 6- sborník

16983

1 ks Louny 1989-2019

16984

1 ks Cítoliby

17082

1 ks Pomníky velké války na Lounsku

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 23. 6. 2020

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 16.1 příloha č. 6

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 32
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 244/2003
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum a galerie 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)

Bod 16.1 příloha č. 6
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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 24)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 25)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 044/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018
(dodatek č. 26)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 27)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 28)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 29)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 30)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019
(dodatek č. 31)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 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
Přírůstkové číslo

Popis

35/2019

1 ks Akvarel, Úpravna uhlí v Komořanech u Mostu, Karel Kupka, r. 1959

36/2019

1 ks Obraz, Archanděl Michael vítězící nad ďáblem, Český malíř 1. pol. 18. stol.

37/2019

4 ks Transfery renesančních nástěnných maleb z kostela v Židovicích

38/2019

1 ks Fringilla coelebs

39/2019

1 ks Fringilla coelebs

40/2019

1 ks Fringilla coelebs
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41/2019

1 ks Phoenicurus ochruros

42/2019

1 ks Ahthus pratensis

43/2019

1 ks Apus apus

44/2019

1 ks Egretta alba

45/2019

1 ks Egretta alba

46/2019

1 ks Sus scrofa - lebka

47/2019

1 ks Corvus corax

48/2019

1 ks Cricetus cricetus

49/2019

1 ks Nyctalus noctula

50/2019

1 ks Nyctalus noctula

51/2019

1 ks Crocidura leucodon

52/2019

1 ks Picus viridis

53/2019

1 ks Ardea cinerea

54/2019

151 ks Soubor preparovaných brouků, ploštic a blanokřídlých

2020_0001 462 ks Soubor 462 herbářových položek cévnatých rostlin ze starého fondu
muzea, pocházejících převážně ze severozápadních Čech (hlavně z okresu Most). Většinou
jde o sběry Jaromíra Sládka z let 1981–1991; malá část pochází od jiných sběratelů
2020_0002

1 ks Část kmene zkamenělého stromu

2020_0003

1 ks Model hornické kolonie v Kopistech, 1:50

2020_0004

222 ks Soubor negativů plastik a architektury Mostecka

2020_0005

32 ks Most - kuřavková katastrofa 1895, negativ 120x90 ČB

2020_0006

8 ks Soubor pohlednic starého Mostu

2020_0007

2 ks Jízdní kola ze staré litvínovské sbírky

2020_0008 251 ks Soubor 251 stříbrných mincí, středověké groše, nalezeno na hranici
pozemků ppč. 133 a 136 v k.ú. Líšnice.
2020_0009 96 ks Cínová pamětní schránka s rytinou městského znaku a nápisem
A.F.Mahner in Brüx 1883
2020_0010 494 ks Negativy skleněné, neg. a pozitivy různých rozměrů ze starého fondu
muzea, dokumentace regionu 1870 - 1945, snímky plastik, církevních staveb regionu a lidí
2020_0011

606 ks Katalogové listy k negativům Otto Kittela s otiskem snímku
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2020_0012 68 ks Katalogizační listy s kontaktními kopiemi k negativům Otto Kittela
Mostecko a Liberec 1943 - 1944

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 23. 6. 2020
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

4

bod 16.1 priloha 7.pdf k usnesení č. 054/30Z/2020

Bod 16.1 příloha č. 7
Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 35
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

Bod 16.1 příloha č. 7
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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 29)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 30)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 045/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018
(dodatek č. 31)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 32)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 33)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 34)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/Z/2020 ze dne 22. 6 2020 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
Přírůstkové číslo

Popis

17/2019

1ks medaile, kov, výročí Čs.legií, 30.6.1918, průměr 4 cm

18/2019

1ks medaile, kov, výročí Čs.legií, 21.12.1918, průměr 4 cm

19/2019

1 ks fosilní jádro ořechu Carya sp. v popelovém tufu, lokalita Sokolí vrch u
Ludvíkovic

20/2019

4 ks minerály, kalcit (Cínovec), 2x fluorit (Vrchoslav), pyrop (Linhorka u Leské)

21/2019

1 ks medaile, bronz, čtyřbob, Teplitz-Eichwald, 1920, průměr 4,2 cm

22/2019

1 ks medaile, lyžař, postříbřená měď,Teplitz - Eichwald, 1914, průměr 3,1 cm

23/2019

1 ks medaile,zelený porcelán, X. ročník tenisového turnaje,Slovan Duchcov,
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1968, průměr 5,1 cm
24/2019

1 ks medaile, hnědý porcelán, 100. výročí narození V.I.Lenina, Duchcov, 1970,
J.Kukrál, průměr 8,2 cm

25/2019

1 ks medaile, postříbřená měď, kynologický spolek, Duchcov, 1918 - 1938,
průměr 3,7 cm

26/2019

1 ks medaile, bronz, 100 let Čs. legií, 21.12.1918 slavný průjezd T.G.
Masaryka Prahou, 2018, průměr 3,7 cm

27/2019

1 ks medaile, bronz, a: 21.5.1918 Řím předání praporu čs. sboru, r: 30.6.1918
přísaha čs. brigády Darney, průměr 3,7 cm

28/2019

1 ks medaile, hliník, 140 let Chlumeckých veteránů, 1879 - 2019, 2019, průměr
2,8 cm

29/2019

1 ks medaile, měď, 140 let Chlumeckých veteránů, 1879 - 2019, 2019, průměr
2,8 cm, 1 ks, se stuhou, 1 ks bez stuhy

30/2019

1 ks židle, šedá, dřevotříska, chrom, umakart, jídelní,

31/2019

1 ks křeslo, dřevo, čalounění, ohýbané opěrky, květinový vzor

32/2019

1 ks reliéf, kov, dřevěný rám, střelecké téma, Štítek Teplitzer Schiessverein,
1936

33/2019

1 ks konev zahradní, pozink, s kropítkem, zn. Alfa,

34/2019

1 ks konev zahradní, pozink, bez kropítka,

35/2019

1 ks kbelík, pozink, s rukojetí, v 31,5 cm, průměr 20 / 31,5 cm

36/2019

1 ks džber, pozink, dvě ucha, v 20,5 cm, průměr 34 / 42 cm

37/2019

1 ks mycí souprava, keramika, lavabo + džbán, bílá glazura, zlacení, DitmarUrbach, nápis Malta, průměr 37 cm, v 29,5 cm, otluk

38/2019

1 ks váza, keramika, plastický dekor, jablka na větvi, barevné, Josef Strnact
Trnovany, v 23,5 cm

39/2019

1 ks váza, keramika, hruškovitý tvar, úzké protáhlé hrdlo, hnědobéžová
glazura, Ditmar-Urbach, průměr 24 cm

40/2019

2 ks zásobnice s víkem, porcelán, bílý, dekor jablek, nápis Barley,
Krautzberger Teplitz, v 19,5 cm, prasklina

41/2019

1 ks stínidlo, sklo, hruškovitý tvar, opálové, matné, dekor modré pruhy,
Osvětlovací sklo Valašské Meziříčí, průměr 23 cm

42/2019

2 ks lampička, kov. základna, obloukové rameno, skleněné stínidlo medové
barvy, průměr 15 cm, v 20 cm
1 ks lampička, bakelit, tmavě hnědá, kruhová základna, obloukové rameno

43/2019
44/2019

1 ks lampa stolní, kov, skleněné stínidlo, bílé, opálové, houbovitý tvar,
Osvětlovací sklo Valašské Meziříčí, průměr 23 cm

45/2019

1 ks lustr závěsný, smalt, tvar poklice, původní šňůra, s bakelitovými
koncovkami, uprostřed vejčitý kryt stahovacího mechanizmu, průměr 22 cm

46/2019

1 ks váha mechanická, plech, obchodní, barva slonová kost, Transporta
Vítkovice

47/2019

1 ks mlýnek na kávu, pozink, bakelit, bílý, obchodní, s násypkou,

48/2019

2 ks lyže, pár, dřevo, hnědé, oplechování hran, vázání
Kandahár s volnou patou, d 190 cm
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49/2019

2 ks lyže, pár, dřevo, špička s výběžkem k prorážení sněhu, vázání ocelová
destička s koženými pásky, d 180 cm

50/2019

1 ks vysavač ESA DV 54, plast, zelený, zaoblené tělo, hadice, návod, 51/2019
1 ks gramofon, skříňový, dřevo, výklopná dvířka, zásuvka, 43 x 79 x 89 cm

52/2019

1 ks nádoba na sypké hmoty, pozink, držadlo, 49 x 28 x 18 cm

53/2019

2 ks lehátko, dřevo, textil, 160 x 60 cm, 130 x 65 cm

54/2019

3 ks věšák, dřevo, 2ks kartáč, dřevo, kov. háčky, dva závěsy z čirého plastu ve
tvaru květiny

55/2019

1 ks brýle pracovní, hliník, sklo, kulaté, uchycení gumičkou, 15 x 6 x 5,5 cm

56/2019

1 ks kresba Doubravská hora, papír, sign., Charlotte Weyrother-Mahr
Piepenhagen, v rámu, 1845, 27,5 x 33,5 cm

57/2019

25 ks vzorníky vyšívacích technik, textil, příze, různé vzory

58/2019

1 ks kabelka, kůže, černá, 27 x 28 cm, 30.léta 20.stol

59/2019

1 ks kabelka, textil, výšivka korálky barevné

60/2019

1 ks peněženka, dřevo

61/2019

1 ks jehlice, kov, tvar motýl

62/2019

1 ks župan, satén, černý, barevná výšivka, d 140 cm

63/2019

1 ks fotografie, papír, čb, svatební, v dřevěném rámu, secesní kovový
ornament, po 1901, 40 x 27 cm

64/2019

2 ks manžetový knoflík, pár, tombak, iniciály FS, průměr 3 cm

65/2019
66/2019

1 ks pečetidlo, mosaz,ocel, iniciály FS, erb, kotva, balík, šavle, dvě snítky
1 ks nůž na dopisy, kov, chrom, měď, Tyrš a Fügner, nápis Ni zisk - ni slávu

67/2019

3 ks časopis Pestrý týden, papír, k úmrtí T.G.Masaryka, 14.9.1937,

68/2019

1 ks klobouk, plsť, černý, pánský, buřinka, satén, zn. Adolf Nickel, Teplitz

69/2019

1 ks klobouk, plsť, černý, pánský, kůže,Tonak

70/2019

3 ks mísa květinová, sklo, lis, růžové, vložka na květiny, plastika tanečnice, R.
Schröter, Inwald

71/2019

1 ks ohříváček do piva, sklo, mléčné, chrom. uzávěr s uchem, d 19,5 cm

72/2019

1 ks žardiniera, keramika, vejce, čtyři nohy, Amphora Trnovany

73/2019

2 ks spodní prádlo, úplet, dámské, modré, košilka, spodní kalhoty

74/2019

3 ks spodní prádlo, satén, dámské, růžové, 2 ks košilka, 1 ks spodní kalhoty

75/2019

3 ks vějíř upomínkový, dřevo, malovaný, ručně psané vzkazy

76/2019

1 ks popelník, sklo, hutní, ovál, amber se zelenými nálepy, Mstišov,František
Zemek

77/2019

1 ks obraz Zelený kostel v Teplicích, olej, lepenka, Paul Lumnitzer, sign., 1903

78/2019

1 ks obraz Holanďanka, olej, lepenka, Otto Herschel, sign., v rámu, 1924,

79/2019

1 ks skříň stěnová, zásuvkový spodní díl, regálový vrchní díl,dřevo,
soustružené, d 270 + 60 cm, š 60 cm, v 250 cm
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80/2019

1 ks skříň stěnová, zásuvkový spodní díl, regálový vrchní díl, přístavek
regálový spodní díl a prosklený vrchní díl, dřevo, soustružené, leptané sklo,
porcelánové úchyty, d 280 + 250 cm, š 60 cm, v 250 cm

81/2019

1 ks skříň stěnová, zásuvkový spodní a regálový vrchní díl + skříň stěnová,
dvířkový spodní a policový vrchní díl, prosklená dvířka, dřevo, soustružené,
porcelánové úchyty, d 320 cm, š 60 cm, v 250 cm

82/2019

1 ks skříň rohová oblouková, dvířkový spodní a regálový vrchní díl, dřevo,
soustružené, š 80 cm, v 250 cm

83/2019

1 ks nástavec - skříňové hodiny, dřevo, soustružené, kovový hodinový stroj,
volutové ozdoby, v 70 cm
1 ks magnetofon cívkový, B 113 Tesla, plast, kov, 43 x 40 x 18 cm

84/2019
85/2019
86/2019

1 ks obraz v rámu, Pohled do horní části Husitské ulice, Krupka, sign. Kahl
1966
1 ks obraz v rámu, Pohled do Husitské ulice s kostelem, zn. Bergstadchen
Graupen in Erzgebirge, Krupka

87/2019

1 ks obraz v rámu, mužský portrét, řezník Bruch z Krupky, sign. Franz
Hebenbarth, 1934

88/2019

1 ks mísa, sklo, hutní, bezbarvá s modrou a amber, bublinky, trojcípá,
František Zemek, Mstišov, 28 x 19 cm, v 8 cm

89/2019

4 ks lampa petrolejová, porcelán, sklo,kov, 4 díly: miska, víko, hořák, širm,
Míšeň, v 39 cm, kol.1900

90/2019

5 ks lampa petrolejová, porcelán, sklo, kov, 5 dílů: noha, miska, hořák, 2 ks
širm, Míšeň, v 60 cm, kol. 1900

91/2019

4 ks lampa petrolejová, porcelán, sklo, kov, 4 díly: noha, hořák, 2 ks širm,
Míšeň, v 53 cm, kol. 1900

92/2019

4 ks lampa petrolejová, porcelán, sklo, kov, 4 díly: noha, hořák, 2 ks širm,
Míšeň, v 80 cm, kol. 1900

93/2019

2 ks konvice s víkem, porcelán, malba kobaltem pod glazuru, zlaceno,
hruškovitý tvar, v 21 cm, Míšeň, po 193421 cm, Míšeň, po 1934

94/2019

1 ks zvonek, porcelán, kov, dřevo, malba kobaltem pod glazuru, zlaceno,
Míšeň, v 11 cm, průměr 7 cm, po 1934

95/2019

2 ks cukřenka s víkem, porcelán, malba kobaltem pod glazuru,Míšeň, v 8 cm,
průměr 9 cm, po 1934

96/2019

1 ks mléčenka, porcelán, malba kobaltem pod glazuru, zlaceno, Míšeň, v 8
cm, průměr 9 cm, po 1934

97/2019

2 ks šálek s podšálkem, porcelán, malba kobaltem pod glazuru, zlaceno,
Míšeň, v 5 cm, průměr 6,5 cm, průměr 11 cm, po 1934

98/2019

2 ks cukřenka s víkem, porcelán, malba kobaltem, zlaceno, Míšeň, v 12 cm,
průměr 10 cm, po 1972
1 ks podšálek, porcelán, malba kobaltem, zlaceno, Míšeň, průměr 13 cm, po
1972
1 ks nástolec na noze, porcelán, malba kobaltem, Míšeň, v 20,5 cm, průměr
24 cm, kol. 1900

99/2019
100/2019
101/2019

6 ks psací souprava, porcelán, malba kobaltem, 6 dílů: tácek, 2 ks kalamář s
víkem, vysoušítko, Míšeň
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102/2019

1 ks talíř, ovál, porcelán, malba kobaltem, zlaceno, Míšeň, 34 x 24 cm, kol.
1900

103/2019

1 ks talíř, ovál, porcelán, prolamovaný okraj, malba kobaltem, zlaceno, Míšeň,
24 x 16,5 cm, kol. 1900

104/2019

1 ks talíř, porcelán, malba kobaltem, zlaceno, Míšeň, průměr 26,5 cm,
kol.1900

105/2019

1 ks talíř, ovál, porcelán, malba kobaltem, zlaceno, Míšeň, 26,5 x 19,5 cm, kol.
1900

106/2019

1 ks talíř, porcelán, prolamovaný okraj, malba kobaltem, zlaceno, Míšeň,
průměr 19,5 cm, kol. 1900

107/2019

6 ks talíř, porcelán, malba kobaltem, zlaceno, Míšeň, průměr 19,5 cm, kol.
1900

108/2019

4 ks talíř, porcelán, malba kobaltem, zlaceno, Míšeň, průměr 24 cm, kol. 1900

109/2019

4 ks talíř, porcelán, malba kobaltem, zlaceno, Míšeň, průměr 19,5 cm, kol.
1900

110/2019

1 ks talíř, porcelán, závěsný, malba kobaltem, zlaceno, Míšeň, průměr 20 cm,
po 1934

111/2019
112/2019

1 ks talíř, porcelán, malba kobaltem, zlaceno, Míšeň, průměr 16,5 cm, po 1972
1 ks busta, porcelán, ruční malba, mladá žena s čepcem, barevné květy,
Potchappel, Drážďany, v 15 cm, kol. 1900

113/2019

1 ks busta, porcelán, ruční malba, mladá žena s červeným šátkem,
Potchappel, Drážďany, v 13 cm, kol. 1900

114/2019
115/2019

2 ks konvice s víkem, porcelán, malba kobaltem, Český porcelán Dubí,
540 ks fosilie rostlinné, lokalita uhelná sloj lomu Bílina, různé vzorky,

S 1/2019

2ks Kostomlaty p.Milešovkou, šipky

S 2/2019

1 ks Moldava, kosák

S 3/2019

1 ks Hudcov, dělová koule

S 4/2019
S 5/2019

2 ks neznámá lokalita, bronzové náramky
1 ks Horní Krupka, keramická nádobka

S 6/2019

36 ks Radovesice, keramika 3j+5s, štípaná industrie 1j, br.sekyra 5j, srp 11j,
dláto 1j, závěsek 1j, výlitek 1j, slitek 3j, br.kopí 1j, br. nůž 2j, br. náramek 1j, br.
hrot šípu 1j

S 7/2019

64 ks Mukov, keramika 19s, štípaná industrie 1j, kámen 1j, br.sekyra 2j, br.
nůž 1j, želez.šipka 2j, ostruha 1s

S 8/2019

1 ks Děkovka, br.sekyra 1j

S 9/2019

3 ks Libochovany, želez.sekyra 1j, br.sekyra 1j, br.šipka 1j

S 10/2019

1 ks Čeřeniště, br.nůž

S 11/2019

13 ks Kostomlaty p.Milešovkou, šipky 11j, ostruha 1j, kopí 1j

S 12/2019

1 ks Horní Krupka, keramická nádobka

S 1/2020

1 ks zlomek bronzového náramku
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S 2/2020

209 ks soubor předmětů - keramika, kamenná broušená a štípaná industrie,
kámen, mazanice, zlomky zrnotěrek

S 3/2020

7 ks soubor předmětů - keramika, kamenná broušená a štípaná industrie,
kámen, mazanice, zlomky zrnotěrek

S 4/2020

1 ks železná koule

S 5/2020

16 ks železné pečetítko,fragmenty podkov, různé železné předměty

S 6/2020

60 ks Fe střelivo, podkovy, rolnička, olověná koule, Fe fragmenty

S 7/2020

6 ks Fe kladívko, Fe nůžky, Fe ostruha, Fe očko (část oje), Fe fragment řetězu

S 8/2020

12 ks soubor železných předmětů

S 9/2020

1 ks odlitek lví nožky s palmetou

S 10/2020

2 ks kovové předměty

19848

1 ks Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích. 2018

19849

1 ks Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích. 2018

19859

1 ks Imlauf, Jiří: Ústí hlavně. 2016

19869

1 ks Farní zpravodaj Teplice. 2013

19870

1 ks Radnice města Krupky

19874

1 ks Teplický deník: únor 2018

19875

1 ks Teplický deník: březen 2018

19876

1 ks Teplický deník: duben 2018

19880

1 ks Teplický deník: květen 2018

19881

1 ks Teplický deník: červen 2018

19882

1 ks Teplický deník: červenec 2018

19883

1 ks Teplický deník: srpen 2018

19884

1 ks Teplický deník: září 2018

19909

1 ks Brána: magazín pro návštěvníky

19910

1 ks Severočeská filharmonie Teplice

19982

1 ks Spála, Radek: Židovská obec a synagoga v Teplicích

19983

1 ks Spála, Radek: Židovská obec a synagoga v Teplicích

19991

1 ks Hudební festival Ludwiga van Beethovena

19993

1 ks Slavnostní zahájení 865. lázeňské sezony

19994

1 ks Slavnostní zahájení 865. lázeňské sezony

19998

1 ks Přemysl Oráč se vrací domů

20000

1 ks Melicharová, Alena: Doteky

20003

1 ks Rak, Martin: O vzniku a dějinách vsi Drahůnky

20008
20009

1 ks Gabriel, František: Helfenburk - svědek čtyř osudů
1 ks Součková, Ema: Výzdoba hudebních rukopisů

20010

1 ks Vzpomínky na staré Teplice II.díl

20011

1 ks 600 let Šejnova/Bohosudova: 1425 - 2025

20015

1 ks Krsek, Martin: Schichtova epopej: 100 let republiky
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20017

1 ks Franta, Roman: My brouci

20018

1 ks Franta, Roman: My brouci

20022

1 ks Doskočil, Oldřich: Kreslíři a litografové litoměřické

20028

1 ks Gabriel, František: Kostely Úštěcka

20029

1 ks Gabriel, František: Kostely Úštěcka

20033

1 ks Valta, Vladimír: Původní pověsti z Teplicka a Bílinska

20034

1 ks Valta, Vladimír: Původní pověsti z Teplicka a Bílinska

20038

1 ks Regionální muzeum v Teplicích: Výroční zpráva za rok 2017. 2018

20039

1 ks Regionální muzeum v Teplicích: Výroční zpráva za rok 2017. 2018

20045

1 ks Michalíček, Václav: Německo-český a česko-německý hornický slovník

20048

1 ks Rak, Martin: Průvodce dějinami Teplicka

20051

1 ks Staňková, Eva: Tady byli doma: umění českých Němců

20052

1 ks Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu

20055

1 ks Wolf, Jiří: Skřítci a démoni Krušných hor

20060

1 ks hanus, Radek: Šperky Ulriky baronky von Levetzow

20095

1 ks Nový zákon Pána a Spasitele našeho

20096

1 ks Eichlerová, Lilian: pravidla společenského chování, 1.

20097

1 ks Eichlerová, Lilian: pravidla společenského chování, 2.

20098

1 ks Eichlerová, Lilian: pravidla společenského chování, 3.

20099
20100
20101

1 ks Dubický, Zdeněk: Bunka a osel Saša
1 ks Janků-Sandtnerová: Kniha rozpočtů a kuchařských předpisů
1 ks Hrubín, František: Špalíček pohádek

20102

1 ks Baar, Jindřich Šimon: Na Chodsku od jara do zimy

20103

1 ks Aleš Mikoláš: Špalíček národních písní a říkadel

20104

1 ks Pestrý týden. 10/1935

20105

1 ks Pestrý týden. 11/1936

20106

1 ks Pestrý týden. 12/1937

20107

1 ks Pestrý týden. 1938

20108

1 ks Bezruč, Petr: Slezské písně

20111

1 ks Maděra, Ferdinand: Heraldické a nápisové památky

20134

1 ks Paprčka, Milan: Teplicko z nebe

20135

1 ks Svoboda, Jiří: Východní Krušné hory

20140

1 ks Inverze 89

20142

1 ks Krsek, Martin: Vznik republiky v Ústeckém kraji

20160

1 ks Nádvorník, Petr: Dramatický rok 1968 v Děčíně

20163

1 ks Historie okupovaného pohraničí 7.

20164

1 ks Historie okupovaného pohraničí 8.

20165

1 ks Historie okupovaného pohraničí 9.

20166

1 ks Historie okupovaného pohraničí 10

20167

1 ks Historie okupovaného pohraničí 11.
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20168

1 ks Historie okupovaného pohraničí 12.

20172

1 ks Durch Deutschböhmen : die Weltbäder

20176

1 ks Trachtová, Štěpánka: Johann Dionys John und Ludwig

20177

1 ks Smrček, Antonín: Dějiny sklárny Lesní brána 1872-1972

20179

1 ks Die sudetendeutschen Selbstverwaltungskörper

T16016

1 ks s, Carl: Goethe:Zu dessen näherem Verständnis

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 23. 6. 2020

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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Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 33
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
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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)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 28)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 29)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 30)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 31)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 32)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/Z/2020 ze dne 22. 6 2020 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
Přírůstkové číslo
0004/2019
0005/2019
0006/2019
0007/2019
0008/2019
0009/2019
0010/2019
0011/2019

Popis

1 ks Pohled na kapucínský kostel sv. Ludmily v Litoměřicích
1 ks Milenci u stolu
1 ks Milenci
1 ks Loupežník s červenou kravatou
1 ks Poprsí rakouského důstojníka
1 ks Poprsí loupežníka
1 ks Model
1 ks Torzo
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Tento dodatek nabývá účinnosti dne 23. 6. 2020

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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Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 29
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 121/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
se sídlem v Winstona Churchilla 1974/3,
400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ: 00083186
(dále jen organizace)
ze dne 5. 9. 2001, usnesení č. 47/15/2001 Rady Ústeckého kraje,
a usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/23/2001 ze dne 19. 12. 2001
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/29/2002 ze dne 27. 3. 2002 (dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/31/2002 ze dne 7. 5 2002 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 78/34/2002 ze dne 3. 7. 2002 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 161/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 4)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003/ ze dne 23. 4. 2003
(oprava tiskových chyb)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 105/97/2004 ze dne 2. 6. 2004 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.142/105/2004 ze dne 13. 10. 2004 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009(dodatek č. 8)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/77R/2011 ze dne 18. 5. 2011 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 15)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013
(dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 19)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 17. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 90/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014
(dodatek č. 20)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 21)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 22)
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úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 23)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 24)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 25)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 26)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 27)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019
(dodatek č. 28)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 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
Katastrální území: Ústí nad Labem - centrum
Pozemky
Parcela

Výměra (m2)

2377/3

731m2

ostatní plocha

2383

545m2

zastavěná plocha a nádvoří

Druh pozemku

Součástí je stavba : Ústí nad Labem – centrum, č.p. 1535, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č. 2383

2384/1

973m2

ostatní plocha

2384/2

310m2

zastavěná plocha a nádvoří

2384/3

319m2

zastavěná plocha a nádvoří

2
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Tento dodatek nabývá účinnosti dne 23. 6. 2020

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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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:
Č.j.:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená dle 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
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

Kontaktní osoba:

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., vedoucí odboru kultury a památkové
péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
srejber.a@kr-ustecky.cz / 475 657 286
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce:
Severočeské divadlo s.r.o.
Sídlo:
Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Mgr. Miloš Formáček, jednatel
Kontaktní osoba: Ing. Helena Fišerová, ekonomický náměstek
E-mail/telefon: helena.fiserova@operabalet.cz
IČ:
22774289
DIČ:
CZ22774289
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-2002010287/0100
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová zn. C 31502
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE k realizaci
projektu „Příspěvek na mzdy včetně odvodů v roce 2020“
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí Ústeckým krajem, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu
s výše uvedenými Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou
neupravených.

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

Poskytovatel
v souladu
s usnesením
Zastupitelstva
Ústeckého
kraje
č. ………….. ze dne ……………… poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční
dotaci ve výši 3 000 000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, za podmínky že ji
příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 1. 2021.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 30. 1. 2020.

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu „Příspěvek na mzdy včetně odvodů v roce
2020“ (dále jen „projekt“).

4.

Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu č. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu s čl. 53 Nařízení Komise (EU)
č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014. Veřejná podpora podle této smlouvy není
poskytována odvětvím a činnostem vyloučeným výše uvedeným nařízením komise
(EU).

5.

Příjemce prohlašuje, že vůči němu nebyl vystaven inkasní příkaz v návaznosti na
rozhodnutí Evropské komise, kterým by veřejná podpora byla prohlášena za
protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem a ani nenaplňuje znaky podniku v obtížích
ve smyslu pravidel EU, jimiž se řídí poskytování veřejné podpory a poskytovatel toto
ověřil.

6.

Poskytovatel ověřil, že provozní podpora příjemce nepřesáhne 75 mil. EUR za
kalendářní rok.

7.

Poskytovatel a příjemce zajistí dodržení podmínek kumulace (souběhu) s jinými
veřejnými podporami/podporami de minimis podle čl. 8 Nařízení Komise (EU) č.
651/2014 ze dne 17. 6. 2014. Příjemce poskytovatele písemně informuje o případných
dalších veřejných podporách či podporách de minimis, které v souvislosti se svojí
činností obdrží a které by mohly mít vliv na výši veřejné podpory stanovené podle čl.
II odst. 6 této smlouvy.

Článek II.
Podmínky použití dotace,
Doba, v níž má být dosaženo účelu,
Způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to v rozsahu
v něm uvedeném procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných
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nákladů za dodržení druhového členění nákladů plánovaného nákladového rozpočtu.
Plánovaný nákladový rozpočet je součástí Žádosti o dotaci předložené příjemcem.
2. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 6 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. 1. 2021. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. 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. 2020 do 31. 1. 2021.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním Projektu a v rámci termínu realizace
projektu
c) byl skutečně uhrazen v termínu realizace Projektu a zachycen v účetnictví příjemce
dotace na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními
podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

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 náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.),
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
předpisů.

5. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví
této smlouvy do 30 dnů od uzavření smlouvy.
6. Výše podpory nepřesáhne částku nezbytnou k pokrytí provozních ztrát za kalendářní
rok.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
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pozdějších předpisů, a to jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak
z hlediska celkových uznatelných nákladů projektu.
4. Označovat originály účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován
Ústeckým krajem. Příslušné účetní doklady musí příjemce uchovat po dobu 10 let od
nabytí účinnosti této 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.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

výpis z odděleného účetnictví, jestliže je příjemce povinen účetnictví vést, jak
z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových
uznatelných nákladů projektu,

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 kultury a
památkové péče krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
8. 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.
9. 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.
10. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
11. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
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předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
12. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.).
V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně
použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22
zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení
s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží 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
či dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou
či dle odst. 6) čl. XII Zásad – 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 a uchovávat příslušné
účetní doklady pod dobu 10 let ode dne účinnosti této smlouvy – výše odvodu činí
10 %.
f)

nedodržení povinnosti vést celkové uznatelné náklady projektu v odděleném
účetnictví – výše odvodu činí 20%.

g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
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h) nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech účelový znak – výše
odvodu činí 5%.
i)

nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.

j)

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 nebo proti příjemci bylo zahájeno insolvenční
řízení. 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.
Článek VI.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).
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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) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s 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. 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 ewpb9np. Smlouva nabývá platnosti
dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

V ………………… dne ………………..
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V Ústí nad Labem dne …………………

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Příjemce
Severočeské divadlo s.r.o.
Mgr. Miloš Formáček
jednatel

Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Zpracovatel

Ing. Denisa Cinková

Vedoucí OFHK OKP

Vedoucí odboru

PhDr. Adam Šrejber,
Ph.D.

Vedoucí OKP

Zdenka Novotná

Referent EK

Číslo příslibu/správce rozpočtu
Právně posouzeno

dle schváleného vzoru

Předchozí souhlas dle kompetence
Zveřejněno v registru smluv
ID záznam uveřejnění smlouvy
Odkaz na usnesení orgánu kraje

Usnesení č.: ze dne
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Bod 16.3 příloha č. 1

Návrh změny společenské smlouvy společnosti Severočeské divadlo s.r.o.
Dosavadní znění článků 8.3, 8.4 a 8.5 společenské smlouvy:

8.3 Společníci se zavazují k poskytnutí příplatků nad jejich vklad do základního kapitálu za
účelem krytí provozní ztráty společnosti a poskytnutí prostředků na potřebné investice do
kulturní infrastruktury společnosti v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2020 a to až do celkové
výše 260.600.000,- Kč bezpodmínečně v souladu s oddílem 1. a čl. 53 Nařízení Komise
(EU) č. 651/2014 s tím, že výše příplatků je pro oba společníky shodná, tj. budou se na
celkovém příplatku podílet rovným dílem.
8.4 Společník Ústecký kraj se zavazuje k poskytnutí peněžitého příplatku dle bodu 8.3. až do
výše 130.300.000,- Kč, z něhož:






částka 10.300.000,- Kč bude splacena do 31. 8. 2016,
částka 30.000.000,- Kč bude splacena do 31. 1. 2017,
částka 30.000.000,- Kč bude splacena do 15. 7. 2018,
částka 30.000.000,- Kč bude splacena do 31. 1. 2019,
částka 30.000.000,- Kč bude splacena do 15. 7. 2020.

8.5 Společník Statutární město Ústí nad Labem se zavazuje k poskytnutí peněžitého příplatku
až do výše 130.300.000,- Kč, z něhož:
 částka 10.300.000,- Kč bude splacena do 31. 8. 2016,
 částka 30.000.000,- Kč bude splacena do 30. 6. 2017,
 částka 30.000.000,- Kč bude splacena do 31. 1. 2018,
 částka 30.000.000,- Kč bude splacena do 30. 6. 2019,
 částka 30.000.000,- Kč bude splacena do 31. 1. 2020.
se nahrazuje tímto zněním:
8.3 Společníci se zavazují k poskytnutí příplatků nad jejich vklad do základního kapitálu za
účelem krytí provozní ztráty společnosti a poskytnutí prostředků na potřebné investice do
kulturní infrastruktury společnosti v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2023 a to až do celkové
výše 458 600 000,- Kč, tj. slovy čtyřistapadesátosmmilionůšestsettisíckorunčeských
bezpodmínečně v souladu s oddílem 1. a čl. 53 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 s tím,
že výše příplatků je pro oba společníky shodná, tj. budou se na celkovém příplatku podílet
rovným dílem.
8.4. Společník Ústecký kraj se zavazuje k poskytnutí peněžitého příplatku dle bodu 8.3. až do
výše
229 300 000,- Kč, tj. slovy dvěstědvacetdevětmilionůtřistatisíckorunčeských, z něhož:
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částka 10 300 000,- Kč bude splacena do 31. 8. 2016,
částka 30 000 000,- Kč bude splacena do 31. 1. 2017,
částka 30 000 000,- Kč bude splacena do 15. 7. 2018,
částka 30 000 000,- Kč bude splacena do 31. 1. 2019,
částka 30 000 000,- Kč bude splacena do 15. 7. 2020,
částka 11 000 000,- Kč bude splacena do 31. 1. 2021,
částka 11 000 000,- Kč bude splacena do 15. 3. 2021,
částka 11 000 000,- Kč bude splacena do 15. 5. 2021,
částka 33 000 000,- Kč bude splacena do 15. 7. 2022,
částka 33 000 000,- Kč bude splacena do 31. 1. 2023.

8.5 Společník Statutární město Ústí nad Labem se zavazuje k poskytnutí peněžitého příplatku
až do výše 229 300 000,- Kč, tj. slovy dvěstědvacetdevětmilionůtřistatisíckorunčeských,
z něhož:










částka 10 300 000,- Kč bude splacena do 31. 8. 2016,
částka 30 000 000,- Kč bude splacena do 30. 6. 2017,
částka 30 000 000,- Kč bude splacena do 31. 1. 2018,
částka 30 000 000,- Kč bude splacena do 30. 6. 2019,
částka 30 000 000,- Kč bude splacena do 31. 1. 2020,
částka 33 000 000,- Kč bude splacena do 30. 6. 2021,
částka 33 000 000,- Kč bude splacena do 31. 1. 2022,
částka 33 000 000,- Kč bude splacena do 30. 6. 2023.

Článek 8 Práva a povinnosti společníků se doplňuje o nový odst. 8.7 ve znění:
8.7 Oba společníci se zavazují vytvořit podmínky k dofinancování mzdových nákladů pro
případ, kdy Severočeské divadlo s.r.o. neobdrží za tímto účelem dotační prostředky v náležité
výši, případně vůbec. Oba společníci se zavazují, že v letech 2021-2023 nebudou uvedené
vklady navyšovat o žádné další finanční prostředky.
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML1169/SoPD/ZPZ/01
Číslo jednací:
Číslo smlouvy u příjemce

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ 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:
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: Bc. Michaela Sattlerová, referent odboru životního prostředí a zemědělství
E-mail/telefon: sattlerova.m@kr-ustecky.cz/ 475 657 268
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
40184-883028399/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Obec Nová Ves
Sídlo:
Nová Ves 4, 440 01 Nová Ves
Zastoupený:
Václavem Hockým, starostou obce
Kontaktní osoba: Jana Svítková, jana.svitkova@provod.cz, 474 720 563
E-mail/telefon: info@novavesln.cz, 415 694 176
IČ (RČ):
00556351
DIČ:
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2129481/0100
(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. odst. 1, Článku II. odst. 3. a 4. Smlouvy o
poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1169/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 27. 1. 2020 č. 028/26Z/2020, kterým bylo
rozhodnuto o poskytnutí dotace obci Nová Ves z Fondu vodního hospodářství Ústeckého
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kraje na realizaci projektu „Nová Ves - řešení havarijního stavu malé vodní nádrže včetně
zborcené části odtoku“ (dále jen „Smlouva“) takto:
Stávající čl. I. odst. 1. Smlouvy nově zní:
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 028/26Z/2020
ze dne 27. 1. 2020 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 224
450 Kč (slovy: dvěstědvacetčtyřitisícčtyřistapadesátkorun českých), která bude
převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, za
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 8. 2020.
Stávající čl. II. odst. 3. a 4. Smlouvy nově znějí:

2.

3.

Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického
ukazatele dle čl. II odst. 7., nejpozději 31. 8. 2020. 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.
8. 2019 do 31. 8. 2020 (účinnost uznatelných nákladů).

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
Článek II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2020 ze dne xx. xx. 2020.
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
Obec Nová Ves
Václav Hocký
starosta obce

Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Bc. Michaela Sattlerová

referent životního prostředí a zemědělství

Ing. Monika Zeman, MBA

zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Číslo příslibu / správce rozpočtu

Zdenka Novotná

referent ekonomického odboru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

Zpracovatel
Vedoucí odboru

Zveřejněno v registru smluv
ID záznam uveřejnění smlouvy
Odkaz na usnesení orgánu kraje

usnesení č.: xxx/xxZ/20x20 ze dne xx. xx. 2020
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML1170/SoPD/ZPZ/01
Číslo jednací:
Číslo smlouvy u příjemce

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ 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:
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: Bc. Michaela Sattlerová, referent odboru životního prostředí a zemědělství
E-mail/telefon: sattlerova.m@kr-ustecky.cz/ 475 657 268
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
40184-883028399/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Městys Peruc
Sídlo:
Oldřichova 49, 439 07 Peruc
Zastoupený:
Ing. Radomírem Bláhou, starostou městyse
Kontaktní osoba: Jana Svítková, jana.svitkova@provod.cz, 474 720 563
E-mail/telefon: podatelna@peruc.cz, 415 697 175
IČ (RČ):
00265331
DIČ:
CZ00265331
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1020821329/0800
(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. odst. 1, Článku II. odst. 3., 4. a 6. a přílohy
č. 2 Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1170/SoPD/ZPZ uzavřené na
základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 27. 1. 2020 č. 028/26Z/2020,
kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace městysu Peruc z Fondu vodního hospodářství
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Ústeckého kraje na realizaci projektu „Rekonstrukce malých vodních nádrží v obci Peruc Peruc I“ (dále jen „Smlouva“) takto:
Stávající čl. I. odst. 1. Smlouvy nově zní:
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 028/26Z/2020
ze dne 27. 1. 2020 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši
915 030,00 Kč (slovy: devětsetpatnácttisíctřicetkorun českých), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, za podmínky, že ji
příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2020.
Stávající čl. II. odst. 3., 4. a 6. Smlouvy nově znějí:
3.

Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického
ukazatele dle čl. II odst. 7., nejpozději 31. 12. 2020. 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.
8. 2019 do 31. 12. 2020 (účinnost uznatelných nákladů).

6.

Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 20,00 %, 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.

Stávající příloha č. 2 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku – Položkový rozpočet
projektu.
2.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
Článek II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2020 ze dne xx. xx. 2020.
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
Městys Peruc
Ing. Radomír Bláha
starosta městyse

strana 2 /3

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu
Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Bc. Michaela Sattlerová

referent životního prostředí a zemědělství

Ing. Monika Zeman, MBA

zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Číslo příslibu / správce rozpočtu

Zdenka Novotná

referent ekonomického odboru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

Zpracovatel
Vedoucí odboru

Zveřejněno v registru smluv
ID záznam uveřejnění smlouvy
Odkaz na usnesení orgánu kraje

usnesení č.: xxx/xxZ/20x20 ze dne xx. xx. 2020
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Podpis

bod 17.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 060/30Z/2020

bod 17.3 příloha 1

Navrhovaná
aktualizace
PRVKÚK
č. 51

okres

ORP

obec

projektovaná
cena dle
metodiky
401/2010část název části požadavek
15000
kódu
obce
od

trvale bydlící
PRVKÚK
zpracovatel

podklady

realizace

typ změny

tis. Kč

1

Litoměřice

Litoměřice

Vrbičany

0210.
01

Vrbičany

obce
Vrbičany

9 000

Provod inženýrská
společnost,
s.r.o.

Návrh na
aktualizaci
PRVKÚK 2021-2022
ze dne
5.3.2020

Intenzifikace
stávající ČOV

trvale
bydlící
dle
údajů
obce

rekreanti
PRVKÚK

Měrný investiční
náklad na 1
řešeného obyvatele
pro navrhovanou
změnu

2010

2015

2019

2010

2015

(tis.Kč/1 TBO)

303

303

300

10

10

30

A
g
l
o
m
e
r
a
c
e

ne

investice do
roku 2020 v
PRVKÚK

údaje PRVKÚK
přepočtené dle
metodiky
401/2010-15000

tis. Kč

tis. Kč

0

0

Stávající znění PRVKÚK:
V obci Vrbičany je oddílná splašková kanalizace (K-LT.036-S.C), která byla vybudována v letech 1992-1994, odvádějící 68 % splaškových vod na ČOV Vrbičany. Gravitační stoky jsou z PVC trub DN 300. Z jednoho povodí jsou
splaškové vody přiváděny do čerpací stanice a odtud čerpány výtlačným řadem z PVC trub DN 100 do povodí, odkud jsou odváděny na ČOV. Kanalizace je v majetku Obce Vrbičany a provozují ji Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. Od obyvatel, kteří nejsou připojeni na kanalizaci (32 %) jsou splaškové vody zaústěny do bezodtokových jímek, odkud jsou vyváženy na místní ČOV. Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická
čistírna odpadních vod typu EC.D 300 s kapacitou Q = 50 m3/den a BSK5 = 18 kg/d. V obci je dešťová kanalizace z betonových trub převážně DN 400 mm. Byla budována pravděpodobně v sedmdesátých letech. Je mírně
zanesená, ale zůstává funkční. Vyústěna je na dvou místech do melioračního odpadu poblíž čerpací stanice splašků a před ČOV.
Změna stávajícího stavu:
V obci Vrbičany je oddílná splašková kanalizace (K-LT.036-S.C), která byla původně vybudována v letech 1992-1994 a následně dostavěna. Na kanalizaci je napojeno cca 90% obyvatel. Splašková kanalizace zakončená ČOV
je kombinovaná - gravitační DN 300, 1x ČSOV a výtlačné potrubí DN100. Kanalizace i ČOV je v majetku Obce Vrbičany a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Od obyvatel, kteří nejsou připojeni na kanalizaci
jsou splaškové vody zaústěny do bezodtokových jímek, odkud jsou vyváženy na místní ČOV. Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod typu EC.D 300 s kapacitou Q = 50 m3/den a BSK5 =
18 kg/d. V obci je dešťová kanalizace z betonových trub převážně DN 400 mm. Byla budována pravděpodobně v sedmdesátých letech. Je mírně zanesená, ale zůstává funkční. Vyústěna je na dvou místech do melioračního
odpadu poblíž čerpací stanice splašků a před ČOV.
Výhled:
Stávající stav likvidace splaškových vod v obci Vrbičany je vyhovující.
Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2015.
Odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod Vrbičany nebo na ČOV Litoměřice.
Změna výhledového stavu:
Je navržena rekonstrukce a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod na kapacitu 500EO se změnou technologie čištění a vybudování nového odtoku z čistírny v délce 0,3 km. ČOV je navržena na principu nízkozatěžované
aktivace s biologickým odstraňováním dusíku a chemickým srážením sloučenin fosforu. Na ČOV bude možno likvidovat i odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách.
Závěr:
Navržená koncepce řeší modernizaci a zvýšení kapacity stávající ČOV Vrbičany. V původním návrhu výhledového stavu PRVKÚK se se zásahem na ČOV neuvažovalo. Intenzifikovaná ČOV bude plnit požadavky stávající
legislativy v oblasti vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových, nově je zařazeno chemické srážení sloučenin fosforu. Součástí záměru je realizace nového odtoku z ČOV, protože stávající odtok je nevhodně
zaústěn do meliorační strouhy. Žadatel předložil stanovisko orgánu územního plánování a vodoprávního úřadu a dále souhlasné stanovisko Povodí Ohře s.p.. Zaslaným stanoviskem MZe ČR sděluje, že k předložené
aktualizaci PRVK nemá zásadní připomínky. Předpokládané náklady na realizaci jsou 9.000 tis. Kč a měrný okazatel na 1TBO je 30 tis. Kč. Náklady byly stanoveny projektantem a nevychází z metodického pokynu
Ministerstva zemědělství 401/2010-15000, protože se nejedná o realizaci nového zařízení. Navrženou změnu PRVKÚK je možné doporučit ZÚK ke schválení.

bod 18.1 priloha 1.3.pdf k usnesení č. 078/30Z/2020

Krajský úřad
Číslo smlouvy Dárce:

Číslo smlouvy Obdarovaného: 2020126
DAROVACÍ SMLOUVA
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2055 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“), a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o majetku státu“), mezi
těmito smluvními stranami:
Ústecký kraj
se sídlem
Zastoupený
IČO
Kontaktní osoba
E-mail/telefon
ID Datové schránky

:
:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru
simak.j@kr-ustecky.cz / 475 657 407
t9zbsva

(dále jen „Dárce“)
a
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
se sídlem
: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupená
: plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem Hasičského záchranného
sboru Ústeckého kraje
IČO
: 70886300
Kontaktní osoba
: plk. Ing. Jana Dudková, vedoucí odd. provozního a správy majetku
E-mail/telefon
: jana.dudkova@ulk.izscr.cz/ 950 430 260
ID Datové schránky : auyaa6n
(dále jen „Obdarovaný“)
(společně jen jako „smluvní strany“)

I.
1. Ve Strategické průmyslové zóně Triangle byla vybudována stanice Hasičského
záchranného sboru Ústeckého kraje (dále jen „stanice HZS“). Investorem stavby byl Dárce.
Pro potřeby stavebního povolení a realizace stanice HZS byla společností Valbek,
spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III, IČO: 48266230, vyhotovena
projektová dokumentace stavby (dále jen „PD“).
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Bez.

2. Dárce je výlučným vlastníkem dále uvedených nemovitých věcí:
 pozemek parc.č. st. 82/1, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití:
společný dvůr,
 pozemek parc.č. st. 82/2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí
stavba občanského vybavení v části obce Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle,
č.p. 1063 (LV 115),
 pozemek parc.č. st. 82/3, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití:
společný dvůr,
 pozemek parc.č. st. 82/4, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí
stavba občanského vybavení v části obce Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle,
č.p. 1063 (LV 115),
 pozemek parc.č. st. 150, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí
stavba občanského vybavení v části obce Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle,
č.p. 1063 (LV 115),
 pozemek parc.č. 801/137, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
 pozemek parc.č. 801/138, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
 pozemek parc.č. 801/139, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV 137 pro k.ú. Nehasice a obec Bitozeves,
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec (dále jen „předmětné
pozemky“).
3. Předmětné pozemky byly Dárcem svěřeny do hospodaření SPZ Triangle, příspěvkové
organizaci, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem-centrum,
IČO: 71295011 (dále jen „SPZ Triangle, příspěvková organizace“), která hospodaří se
svěřeným majetkem kraje na základě zřizovací listiny Ústeckého kraje č.j. 249/2013 ze dne
31. 7. 2013. V § 7 odst. b) citované zřizovací listiny je výslovně uvedeno, že tato organizace
není oprávněna jakkoliv nakládat s nemovitostmi; k nakládání s nemovitostmi dochází
výhradně právními úkony zřizovatele, kterým je Dárce.
4. Dárce je výlučným vlastníkem stavby občanského vybavení v části obce BitozevesPrůmyslová zóna Triangle, č.p. 1063, na parcelách par.č. st. 82/2 (LV 137), st. 82/4
(LV 137) a st. 150 (LV 137), zapsané v katastru nemovitostí na LV 115 pro k.ú. Nehasice
a obec Bitozeves, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec (dále
jen „předmětná budova“). Předmětná budova stojí na části předmětných pozemků.
5. Dárce je výlučným vlastníkem dále uvedených drobných staveb, součástí a příslušenství
předmětných pozemků a předmětné budovy, které nepodléhají evidenci v katastru
nemovitostí, a jsou podrobněji popsány v PD:
a) Komunikace a zpevněné plochy v areálu včetně 2 ks výstražné signalizace pro výjezd
jednotek HZS (SO 101);
b) Přípojka vodovodu s pitnou vodou a přípojka vodovodu s užitkovou vodou a areálový
rozvod pitné vody a areálový rozvod užitkové vody (SO 301);
c) Přípojka splaškové kanalizace a areálový rozvod splaškové vody (SO 302);
d) Přípojka dešťové kanalizace, retenční nádrž a odlučovač lehkých kapalin
na pozemcích parc.č. 801/137, parc.č. 801/138 a parc.č 801/60 (LV 137, k.ú.
Nehasice, vlastníkem je dárce) a areálový rozvod dešťové vody (SO 303);
e) Technologie ČOV (uvnitř předmětné budovy) a podzemní sedimentační nádrž
na pozemku parc.č. 801/138 (SO 304);
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f)

Přípojka NN na pozemku parc.č. 801/137 a parc.č. 801/1 (LV 137, k.ú. Nehasice,
vlastníkem je dárce) včetně rozvodů (SO 401);

g) Přípojka slaboproudu na pozemku parc.č. 801/138 a parc.č. 801/59 (LV 31, k.ú.
Nehasice, vlastníkem je Česká republika-Ministerstvo obrany) včetně rozvodů (SO
402);
h) Veřejné osvětlení na pozemcích parc.č. 801/137 a parc.č. 801/138 (SO 403);
i)

Přípojka plynu STL na pozemku parc.č. 801/137 a parc.č 801/60 (LV 137, k.ú.
Nehasice, vlastníkem je dárce) včetně rozvodů (SO 501);

j)

Tartanová dráha s pískovištěm na pozemku parc.č. 801/138 (část SO 701);

k) Drobné objekty (SO 702), tj. přístřešek pro Bencalor a kontejner na nebezpečný odpad
na pozemku parc.č. 801/137, přístřešek pro zastřešení kontejnerů na směsný a tříděný
odpad a přístřešek na uskladnění jízdních kol na pozemku parc.č. 801/138;
l)

Sadové a venkovní úpravy na pozemcích parc.č. 801/137 a parc.č. 801/138 včetně
zatravněného hřiště s oplocením (SO 801);

m) Oplocení areálu včetně pojezdové
parc.č. 801/138 a parc.č. 801/139;

brány

na

pozemcích

parc.č.

801/137,

(dále jen „součásti a příslušenství“).
6. Dárce je dále vlastníkem movitých věcí, jejichž seznam je přílohou č. 2 této smlouvy (dále
jen „movité věci“).
7. Předmětné pozemky uvedené v odst. 2. tohoto článku smlouvy a předmětná budova
uvedená v odst. 4. tohoto článku smlouvy včetně součástí a příslušenství uvedených v odst.
5. tohoto článku smlouvy (dále jen „nemovité věci“) a movité věci uvedené v odst. 6. tohoto
článku smlouvy jsou společně předmětem daru podle této smlouvy (dále jen „Předmět
daru“). Podrobněji je Předmět daru vyznačen v katastrálním situačním výkresu PD, který je
přílohou č. 1 této smlouvy.
8. Část tělesa komunikace uvedené v odst. 5. písm. a) tohoto článku smlouvy zasahuje i mimo
oplocení areálu stanice HZS, a to v místě před vjezdem/výjezdem do/z areálu po napojení
na místní komunikaci č. III/25021. Tato část komunikace je umístěna na pozemcích
parc.č. 801/59 a parc.č. 801/60 v k.ú. Nehasice. Pozemek parc.č. 801/59 je zapsán
v katastru nemovitostí na LV 31 pro k.ú. Nehasice a obec Bitozeves, jeho vlastníkem je
Česká republika s příslušností hospodařit pro Ministerstvo obrany. Pozemek parc.č. 801/60
je zapsán v katastru nemovitostí na LV 137 pro k.ú. Nehasice a obec Bitozeves, jeho
vlastníkem je Dárce, který hospodaření s tímto pozemkem svěřil SPZ Triangle, příspěvkové
organizaci. Dárce prohlašuje, že uzavřel s Českou republikou - Ministerstvem obrany
smlouvu o převodu pozemku parc.č. 801/59 v k.ú. Nehasice a obci Bitozeves do svého
vlastnictví; platnost této smlouvy je podle § 22 odst. 4 zákona o majetku státu podmíněna
schválením příslušným ministerstvem. Smluvní strany se dohodly, že problematika
umístění tělesa komunikace na výše uvedených pozemcích nebrání převodu této části
komunikace (stavby) do vlastnictví Obdarovaného, přičemž majetkoprávní vztahy ošetří
smluvní strany následně samostatnou smlouvou. Do doby tohoto ošetření se Dárce
zavazuje umožnit Obdarovanému bezúplatné užívání pozemků pod komunikací, které jsou
nebo budou v jeho vlastnictví.
9. Celková účetní hodnota Předmětu daru činí podle účetní evidence Dárce celkem
96.669.398,88 Kč, z toho účetní hodnota předmětných pozemků činí 326.133,74 Kč,
hodnota předmětné budovy činí 73.335.358,81 Kč, hodnota součástí a příslušenství činí
22.441.868,33 Kč a hodnota movitých věcí činí 566.038,- Kč.
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II.
1. Dárce touto smlouvou bezúplatně převádí vlastnické právo k Předmětu daru popsanému
v článku I. této smlouvy se všemi právy a povinnostmi tak, jak stojí a leží, a Obdarovaný
Předmět daru popsaný v článku I. této smlouvy se všemi právy a povinnostmi tak, jak stojí
a leží, do svého výlučného vlastnictví od Dárce přijímá.
2. Obdarovaný se zavazuje, že Předmět daru bude používat výhradně ve veřejném zájmu, za
účelem zajištění řádného provozu stanice HZS, a to po dobu 15 (patnácti) let od nabytí
právní moci rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí, a nebude jej využívat ke komerčním či jiným výdělečným
účelům sám, ani jej nepřenechá k takovým účelům do užívání třetí osobě. Za porušení
závazku se podle této smlouvy nepovažuje, pokud by ke splnění uvedeného účelu byla
v daném období v areálu stanice HZS dislokována v souladu se zákonem o majetku státu i
jiná organizační složka státu nebo státní organizace, popř. i jiný subjekt práv k naplnění
veřejného zájmu.
3. Pokud by ve stanovené lhůtě 15 (patnácti) let došlo k převodu Předmětu daru, nebo jeho
části, je Obdarovaný povinen zaplatit Dárci smluvní pokutu ve výši hodnoty Předmětu daru,
případně té jeho části, která byla převedena, v době porušení závazku. Tato hodnota bude
stanovena znaleckým posudkem jako cena v daném čase a místě obvyklá, nesmí být však
nižší než účetní hodnota Předmětu daru uvedená v čl. I. odst. 9 této smlouvy, resp. účetní
hodnota té části, která byla převedena, odvozená z celkové účetní hodnoty Předmětu daru.
Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Obdarovaný. Smluvní pokuta podle
tohoto odstavce smlouvy je splatná do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné
výzvy Dárce Obdarovanému.
4. Pokud by ve stanovené lhůtě 15 (patnácti) let došlo k přenechání Předmětu daru, nebo jeho
části, třetímu subjektu ke komerčním či jiným výdělečným účelům, je Obdarovaný povinen
zaplatit Dárci smluvní pokutu ve výši odpovídající částce, kterou Obdarovaný v souvislosti
s přenecháním Předmětu daru do užívání třetí osobě získal. Smluvní pokuta podle tohoto
odstavce smlouvy je splatná do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy
Dárce Obdarovanému.
5. Obdarovaný bere na vědomí, že je Dárce (nebo jím pověřené osoby) oprávněn ve
stanovené lhůtě 15 (patnácti) let provádět kontrolu všech podmínek stanovených v této
smlouvě. O termínu kontroly bude Obdarovaný vyrozuměn nejméně 3 (tři) kalendářní dny
předem, a to písemným oznámením Dárce.
III.
1. Dárce prohlašuje, že Obdarovaného seznámil se stavem Předmětu daru, že se Předmět
daru předává ve stavu, v jakém se nacházel ke dni podpisu této smlouvy, a že na Předmětu
daru neváznou žádná práva třetích osob, dluhy, zástavní práva, nebo jiné právní povinnosti.
2. Obdarovaný v současnosti využívá Předmět daru na základě Smlouvy o výpůjčce
č. 18/SML4662/OS/MAJ a č. 2018199 uzavřené mezi Dárcem a Obdarovaným dne
4. 2. 2019 a vedené Dárcem pod 155694/2018/KUUK. Obdarovanému je tedy stav
Předmět daru dobře znám a nabývá ho ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází.
IV.
1. V souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o majetku státu vyžaduje převod hmotné
nemovité věci, která se eviduje v katastru nemovitostí, schválení Ministerstvem financí.
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S ohledem na tuto skutečnost podléhá tato smlouva v rozsahu nabytí předmětných
pozemků a předmětné budovy Obdarovaným schválení Ministerstvem financí; bez tohoto
souhlasu je (pouze) v uvedeném rozsahu smlouva neplatná. Smluvní strany se výslovně
dohodly, že tato smlouva jako celek nabývá platnosti až opatřením schvalovací doložky
Ministerstvem financí. O schválení této smlouvy požádá bezprostředně po jejím
oboustranném podpisu Obdarovaný.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv až
po udělení schvalovací doložky Ministerstvem financí v souladu s odst. 1. tohoto článku
smlouvy.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv provede
Obdarovaný, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění byla zaslána Dárci do datové
schránky ID t9zbsva.
V.
1. Smluvní strany se dohodly, že Obdarovaný nabývá vlastnické právo k předmětným

pozemkům a předmětné budově dnem vkladu vlastnických práv vyplývajících z této
smlouvy do katastru nemovitostí, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Žatec, s právními účinky k okamžiku podání návrhu na vklad.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že movité věci a součásti a příslušenství, které

nepodléhají evidenci v katastru nemovitostí, se nepřevádí do vlastnictví Obdarovaného ani
dnem oboustranného podpisu této smlouvy, ani nabytím platnosti této smlouvy podle čl. IV.
odst. 1 této smlouvy, ani nabytím účinnosti této smlouvy uveřejněním v registru smluv podle
čl. IV. odst. 2. této smlouvy, ale převádí se do vlastnictví Obdarovaného společně
s předmětnými pozemky a předmětnou budovou až dnem vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí, s právními účinky k okamžiku podání návrhu na vklad. Tzn.,
že Předmět daru tak jak je specifikován v čl. I. odst. 7. této smlouvy, tj. nemovité a movité
věci, budou společně jako celek převedeny do vlastnictví Obdarovaného pouze v případě,
že budou do jeho vlastnictví převedeny nemovité věci, které se evidují v katastru
nemovitostí. V případě, že nedojde ke vkladu vlastnického práva k předmětným pozemkům
a předmětné budově se smluvní strany výslovně dohodly, že na Obdarovaného nepřechází
ani vlastnické právo k movitým věcem a součástem a příslušenství.
3. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad práv vyplývajících z této smlouvy do katastru
nemovitostí podá u příslušného katastrálního úřadu Obdarovaný, a to bez zbytečného
odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy podle čl. IV. odst. 2., k čemuž ho Dárce podpisem
této smlouvy výslovně zplnomocňuje.
4. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1. písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je Obdarovaný osvobozen od úhrady správních
poplatků.
5. V případě, že příslušný katastrální úřad přeruší řízení o povolení vkladu vlastnického práva
na základě této smlouvy do katastru nemovitostí, zavazují se smluvní strany poskytnout si
navzájem součinnost směřující k odstranění veškerých vad podání, které byly důvodem
přerušení tohoto řízení.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají rozvazovací podmínku, pokud důvodem
pro pravomocné rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o zastavení řízení, event.
pravomocné rozhodnutí o zamítnutí vkladu vlastnického práva na základě této smlouvy
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do katastru nemovitostí, budou skutečnosti takové povahy, že nebude moci vady v podání
odstranit s tím, že právní mocí tohoto rozhodnutí zaniká platnost a účinnost této smlouvy a
smluvní strany si bez zbytečného odkladu vrátí poskytnutá plnění a ponesou si své náklady.
7. Smluvní strany se dohodly, že fyzické předání a převzetí Předmětu daru se uskuteční
formou písemného zápisu, a to nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne podání návrhu
na vklad práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí.
VI.
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebezpečí škody na Předmětu daru přechází na
Obdarovaného dnem podání návrhu na vklad práv podle této smlouvy do katastru
nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu. Ke dni podání tohoto návrhu zaniká Smlouva
o výpůjčce č. 18/SML4662/OS/MAJ a č. 2018199 uzavřená mezi Dárcem a Obdarovaným
dne 4. 2. 2019 a vedená Dárcem pod 155694/2018/KUUK.
2. Inženýrské sítě, které jsou Předmětem daru, jsou umístěny zčásti do pozemků, jež nejsou
Předmětem daru. V případě, že je Dárce jejich vlastníkem, budou Dárcem zřízena věcná
břemena - služebnosti ve prospěch Obdarovaného, a to bezúplatně, nejpozději do 6 měsíců
po provedení vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí.
VII.
1. Dárce tímto potvrzuje, že:
a) záměr Ústeckého kraje darovat nemovité a movité věci, které jsou Předmětem daru,
byl dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zveřejněn dne ……………. po dobu 30 dnů před projednáním
v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úřední desce krajského úřadu;
b) o bezúplatném poskytnutí Předmětu daru bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. ……………. ze dne …………………
2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí právním
řádem České republiky. Změnit tuto smlouvu lze formou písemných dodatků, které budou
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Platnost dodatků je v rozsahu nemovitých věcí
evidovaných v katastru nemovitostí rovněž podmíněna schválením Ministerstvem financí.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení, 1 (jedno) vyhotovení je určeno
pro Ministerstvo financí a 1 (jedno) vyhotovení pro potřeby příslušného katastrálního úřadu.
4. Dárce i Obdarovaný 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, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na
důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1: Katastrální situační výkres PD
Příloha č. 2: Seznam movitých věcí
Následuje podpisová strana
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V Ústí nad Labem dne …………………

V Ústí nad Labem dne ………………..

Za Dárce:

Za Obdarovaného:

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

………………………………………………
plk. Ing. Roman Vyskočil
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje
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SITUAČNÍ VÝKRESY

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

C.4

SEZNAM MOVITÝCH VĚCÍ
Movitý majetek umístěný v budově požární stanice č.p. 1063 v k.ú. Nehasice a obci Bitozeves
Ovládací konzole RACK 19", monitor 24", myš, klávesnice (set)
LCD projektor 4.800 ANSI 1920x1080, HDBaseT IN, audio OUT, VGA, 2xHDMI IN, LAN, RS232C
Elektricky stahovatelné plátno o rozměrech 240x154 cm, formát 16:10, snadná montáž na zeď i strop
Ústředna Alcatel OmniPCX Enterprise (HW včetně licencí), 32x digitalní linka, 8x analogická linka
Telefon digitální - telefon Alcatel 8039 - kancelář VPS, dozorčí, dispečink (3 ks)
Telefon digitální - telefon Alcatel 8029 - kancelář VD, učebna, denní místnost (10 ks)
Telefon digitální - telefon Alcatel 8019 - garáže, dílny (6 ks)
Router, typ Cisco C891F-K9
Video, server Dell Poweredge T130 2x 500 GB RAID1, 16 GB RAM, iDrac, NBD
Movitý majetek celkem

Příloha č. 2
Hodnota (Kč)
9 680,00
76 230,00
7 865,00
242 000,00
23 595,00
78 650,00
20 328,00
19 360,00
88 330,00
566 038,00

bod 18.1 priloha 1.4.pdf k usnesení č. 078/30Z/2020

SEZNAM MOVITÝCH VĚCÍ
Movitý majetek umístěný v budově požární stanice č.p. 1063 v k.ú. Nehasice a obci Bitozeves
Ovládací konzole RACK 19", monitor 24", myš, klávesnice (set)
LCD projektor 4.800 ANSI 1920x1080, HDBaseT IN, audio OUT, VGA, 2xHDMI IN, LAN, RS232C
Elektricky stahovatelné plátno o rozměrech 240x154 cm, formát 16:10, snadná montáž na zeď i strop
Ústředna Alcatel OmniPCX Enterprise (HW včetně licencí), 32x digitalní linka, 8x analogická linka
Telefon digitální - telefon Alcatel 8039 - kancelář VPS, dozorčí, dispečink (3 ks)
Telefon digitální - telefon Alcatel 8029 - kancelář VD, učebna, denní místnost (10 ks)
Telefon digitální - telefon Alcatel 8019 - garáže, dílny (6 ks)
Router, typ Cisco C891F-K9
Video, server Dell Poweredge T130 2x 500 GB RAID1, 16 GB RAM, iDrac, NBD
Movitý majetek celkem

Příloha č. 2
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bod 18.1 priloha 2.4.pdf k usnesení č. 086/30Z/2020

bod 18.1 priloha 2.6.pdf k usnesení č. 087/30Z/2020

bod 18.1 priloha 2.8.pdf k usnesení č. 088/30Z/2020

bod 18.1 priloha 9.6.pdf k usnesení č. 090/30Z/2020

DODATEK č. 3
ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. 99/20/2008 (č. 2135/2008)
uzavřený v souladu s ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
Statutární město Most
IČO: 00266094, DIČ: CZ00266094
sídlo: Radniční 1/2, Most 434 01
zastoupené: Mgr. Janem Paparegou, primátorem města
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 19-1041368359/0800
(dále jen „budoucí dárce“)
a
Ústecký kraj
IČO: 70892156, DIČ: CZ70892156
sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 400 01
zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem kraje
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Praha, č. ú.: 88273379/0800
(dále jen „budoucí obdarovaný“)
(společně dále jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku tento
dodatek č. 3 ke smlouvě č. 99/20/2008
I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena shora uvedená smlouva o budoucí smlouvě
ze dne 24. 11. 2008, ve znění jejich dodatků č. 1 a 2 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly, že se od nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouva mění takto:
Článek I., bod I.1. smlouvy se zrušuje a nahrazuje textem následujícího znění:
I.1. Budoucí dárce je výhradním vlastníkem v této smlouvě blíže nespecifikovaných pozemků, na nichž se
nachází stavba – těleso komunikace III/2565 Most – Mariánské Radčice (dále jen „komunikace“), jíž je
budoucí dárce rovněž vlastníkem.
Článek I., bod I.2. smlouvy se zrušuje a nahrazuje textem následujícího znění:
I.2. Budoucí dárce se zavazuje, že s budoucím obdarovaným uzavře nejpozději do 31. 12. 2025 darovací
smlouvu o darování, jejímž předmětem bude darování všech pozemků nacházejících se pod komunikací
uvedené v článku I. bodu I.1. této smlouvy anebo s touto komunikací jinak souvisejících, budoucímu
obdarovanému, a to za účelem řádného vypořádání majetkoprávních vztahů mezi smluvními stranami.
Smluvní strany se dále dohodly na tom, že obsah budoucí darovací smlouvy (dál jen „vlastní smlouva“)
nebudou s ohledem na složitost věci a závěry vyplývající z mnohaletého jednání mezi smluvními stranami,
které doposud trvá, v této smlouvě blíže specifikovat, zároveň však platí, že vlastní smlouva musí obsahovat
zákonem stanovené náležitosti darovací smlouvy ve smyslu ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jakož i náležitosti stanovené právními předpisy
- 1/3 -

upravujícími hospodaření územních samosprávných celků.
3. V dalším zůstává smlouva nezměněna.
II.
Závěrečná ustanovení
1. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou
i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou
adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to
desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva vč. jejích dodatků byla vedena v evidenci smluv
vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob
rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.
4. V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení
účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením jiným, účinným, které svým
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Smluvní strany
sjednávají, že veškeré spory ze smlouvy ve znění jejích dodatků budou řešit primárně dohodou.
5. Smluvní strany sjednávají, že od účinnosti tohoto dodatku se řídí se práva a povinnosti smluvních stran
zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími obecně závaznými
právními předpisy.
6. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní
strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní budoucí dárce, a to nejpozději do 30
pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru
budoucí obdarovaný.
7. Po uveřejnění v registru smluv obdrží budoucí obdarovaný do datové schránky/e-mailem potvrzení
z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu *.pdf, označeno uznávanou elektronickou
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že budoucí obdarovaný
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této
skutečnosti informována.
8. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží budoucí dárce a jeden obdrží
budoucí obdarovaný. Jakákoliv změna smlouvy je neplatná, pokud nemá písemnou formu v podobě
číslovaného dodatku.
9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.
10. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku a seznámení se s jeho obsahem prohlašují, že je jim
znám jeho smysl a účel, že odpovídá projevu jejich vůle a že k němu přistupují svobodně a vážně, nikoliv
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
11. Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Zastupitelstva města Mostu č. ……………… ze dne
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……………… 2020 a na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……………… ze dne
……………… 2020. Usnesení jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku.
12. Záměr uzavření tohoto dodatku byl před projednáním v orgánech statutárního města Mostu zveřejněn
v období od ……………… do ……………… dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

V Mostě, dne

V Ústí nad Labem, dne

…………………………………………
za statutární město Most
Mgr. Jan Paparega, primátor města
budoucí dárce

…………………………………………
za Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje
budoucí obdarovaný
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Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 82
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 213/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Krajská majetková, příspěvková organizace
se sídlem Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 – Střekov,
IČ: 00829048
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Louny dne 1. 10. 1991,
ve znění doplňku č. 1 ze dne 1. 1.1992,
doplňku č. 2 ze dne 1. 12. 1996,
doplňku č. 3 ze dne 1. 1. 1999,
doplňku č. 4 ze dne 1. 1. 2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 5),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 85/54/2003 ze dne 12. 2. 2003 (dodatek č. 6),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 113/57/2003 ze dne 12. 3. 2003 (dodatek č. 7),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8. 4. 2003 (dodatek č. 8),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18. 6. 2003 (dodatek č. 9),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 107/88/2004 ze dne 10. 3. 2004 (dodatek č. 10),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/90/2004 ze dne 31. 3. 2004 (dodatek č. 11),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7. 4. 2004 (dodatek č. 12),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/100/2004 ze dne 23. 6. 2004 (dodatek č. 13),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 14),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 15),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 147/18R/2005 ze dne 21. 9. 2005 (dodatek č. 16),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/32R/2006 ze dne 8. 3. 2006 (dodatek č. 17),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/38R/2006 ze dne 26. 4.2006 (dodatek č. 18),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 131/43R/2006 ze dne 7. 6. 2006 (dodatek č. 19),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 115/58R/2006 ze dne 27. 9. 2006 (dodatek č. 20),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 84/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 21),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 123/79R/2007 ze dne 11. 4. 2007 (dodatek č. 22),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 109/87R/2007 ze dne 4. 7. 2007 (dodatek č. 23),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/89R/2007 ze dne 29. 8. 2007 (dodatek č. 24),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/94R/2007 ze dne 24. 10. 2007 (dodatek č. 25),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/106R/2008 ze dne 12. 3. 2008 (dodatek č. 26),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 189/115R/2008 ze dne 11. 6. 008 (dodatek č. 27),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 137/124R/2008 ze dne 20. 8. 2008 (dodatek č. 28),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 363/9R/2009 ze dne 14. 1. 2009 (dodatek č. 29),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 68/21R/2009 ze dne 1. 7. 2009 (dodatek č. 30),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 31),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 32),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 164/39R/2010 ze dne 3. 2. 2010 (dodatek č. 33),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 216/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 34),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/49R/2010 ze dne 16. 6. 2010 (dodatek č. 35),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 222/56R/2010 ze dne 15. 9. 2010 (dodatek č. 36),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/62R/2010 ze dne 3. 11. 2010 (dodatek č. 37),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 191/72R/2011 ze dne 9. 3. 2011 (dodatek č. 38),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/85R/2011 ze dne 21. 9. 2011 (dodatek č. 39),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 252/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011 (dodatek č. 40),

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012 (dodatek č. 41),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 253/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 42),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 43),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 301/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012 (dodatek č. 44),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 266/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012 (dodatek č. 45),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 46),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 47),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 200/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 48),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 82/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 (dodatek č. 49),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 50),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 51),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 63/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 52),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 53),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 54),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 4. 2014,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 55),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 184/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 (dodatek č. 56),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 (dodatek č. 57),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 74/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 (dodatek č. 58),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 3. 2015,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 (dodatek č. 59),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 60),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.108/23Z/20015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 61),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/24Z/2015 ze dne 29. 6. 015 (dodatek č. 62),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 79/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 63),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 80/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 64),
úplné znění zřizovací listiny ze dne 1. 3. 2016,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 115/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 (dodatek č. 65),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 93/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 (dodatek č. 66),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 18. 1. 2017,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 (dodatek č. 67),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 131/3Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 (dodatek č. 68),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 097/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 (dodatek č. 69),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 31. 1. 2018,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 70),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 71),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 120/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 (dodatek č. 72),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 097/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 (dodatek č. 73),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dodatek č. 74),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 080/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 (dodatek č. 75),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 095/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dodatek č. 76),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2019
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.105/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 (dodatek č. 77),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.137/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 (dodatek č. 78),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 084/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 (dodatek č. 79),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 065/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 (dodatek č. 80),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2020
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen Zastupitelstva ÚK) č. 083/29Z/2020
ze dne 20. 4. 2020 (dodatek č. 81),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
I. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací
listiny se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

Katastrální území:
Parcela:
1237/12

výměra (m2)
315

Velké Žernoseky
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
1095/11
1326/1
1357/2
1360/3

výměra (m2)
10
613
8
113

Libochovany
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace

II. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací
listiny se zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření
Katastrální území:
Ústí nad Labem
2
Parcela:
výměra (m )
druh pozemku
způsob využití
2377/3
731
ostatní plocha
zeleň
2383
545
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba:
Ústí nad Labem-centrum, č.p. 1535, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.:
2383
2384/1
973
ostatní plocha
jiná plocha
2384/2
310
zastavěná plocha a nádvoří
2384/3
319
zastavěná plocha a nádvoří

Tento dodatek nabývá účinnosti dne: 1. 7. 2020
V Ústí nad Labem dne: 1. 7. 2020
Ing. Ladislav Drlý
člen Rady Ústeckého kraje na
základě usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 005/24R/2017 ze dne
20. 9. 2017

Bod 19.2 priloha 7.pdf k usnesení č. 106/30Z/2020

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

15/SML2152/05/SOPD/INV

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE Č. 15/SML2152 ZE DNE 4.8.2015

Ústecký kraj
IČO: 70892156
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený:
Oldřich Bubeníček, hejtman
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s.
5512232/0800

Kontaktní osoba:
E-mail:/Tel:

Ing. Pavla Svítilová
svitilova.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 319

(dále jen „poskytovatel“)
a
Labe aréna, z.s.
IČO: 03410447
se sídlem Nábřežní 835, 411 08 Štětí
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. L 9247
zastoupená:
Ing. Michal Kurfirst, předseda výkonného výboru
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

GE Money Bank, a.s.
217850188/0600

Kontaktní osoba:
E-mail:/Tel:

Ing. Michal Kurfirst
michal.kurfirst@labearena.cz/+420 777 335 335

(dále jen „příjemce“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí investiční
dotace č. 15/SML2152 ze dne 4.8.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.3.2016, dodatku č. 2 ze dne
21.7.2017, dodatku č. 3 ze dne 21.12.2017 a dodatku č. 4 ze dne 8.10.2018 (dále jen „Dodatek“).
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I.
Předmět Dodatku
1.1

Ustanovení čl. II. odst. 2. smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML2152 ze dne
4.8.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.3.2016, dodatku č. 2 ze dne 21.7.2017, dodatku č. 3
ze dne 21.12.2017 a dodatku č. 4 ze dne 8.10.2018 (dále jen „Smlouva“) se mění následovně:
2.

1.2

Termínem ukončení realizace projektu (včetně kolaudace a odstranění případných vad a
nedodělků) je 31.12.2021. Pro příjemce dotace je tento termín stanoven jako závazný
ukazatel.

Ustanovení čl. II. odst. 3. Smlouvy se mění následovně:
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 do
30.9.2021. Datem účinnosti uznatelných nákladů je 15. 3. 2015.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- je uveden v plánovaném nákladovém rozpočtu,
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl uhrazen do konce realizace projektu,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních dokladech,
je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.

II.
Závěrečná ustanovení
2.1

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2.2

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 podpisem tohoto Dodatku 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 na e-mail: michal.kurfirst@labearena.cz.
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2.3

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.

2.4

O uzavření tohoto Dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. .................
.................. ze dne ………….

2.5

Jestliže se některé ustanovení tohoto Dodatku, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné
nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost tohoto Dodatku, či Smlouvy
jako celku ani jejich zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém případě smluvní strany
změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou
formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření
tohoto Dodatku, která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo
nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí
k realizaci původního účelu takového ustanovení.

2.6

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle,
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že souhlasí s jeho
obsahem, což stvrzují svými podpisy.

2.7

Tento Dodatek je zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po dvou.
V Ústí nad Labem dne

_________________________
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman

Ve Štětí dne

_________________________
Labe aréna, z.s.
Ing. Michal Kurfirst
předseda výkonného výboru
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Bod 20.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 107/30Z/2020

Příloha č. 1

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 48
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 231/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
se sídlem Dlouhá č. p. 362/75, PSČ 410 02, Lovosice, IČO: 00080195
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Litoměřice dne 25.10.2000
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 64/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 125/16R/2005 ze dne 24.8.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 106/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/59R/2006 ze dne 11.10.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/79R/2011 ze dne 15.6.2011 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 57/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/108R/2012 ze dne 11.7.2012 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/115R/2012 ze dne 17.10.2012 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 33),

Příloha č. 1
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 76/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 35),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a č. 113/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 36),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 91/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 37),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 126/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 38),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 103/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 39),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 20/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 40),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 41),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 024/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 42),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 027/6Z/2017 ze dne 26.6.2017 (dodatek č. 43),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 013/8Z/2017 ze dne 23.10.2017 (dodatek č. 44),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 45),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 066/24Z/2019 ze dne 21.10.2019 (dodatek č. 46),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 085/29Z/2020 ze dne 20.4.2020 (dodatek č. 47),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 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:
Katastrální území: Lovosice
Parcela
výměra
druh pozemku
1 035

222 m2

způsob využití

zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: Lovosice, č. p. 819, bydlení, stavba stojí na pozemku p. č. 1 035

Tento dodatek nabyl účinnosti dne …….
V Ústí nad Labem dne XX. XX. 2020

Mgr. Ing. Miroslav Andrt,
člen Rady Ústeckého kraje,
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 054/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019

Bod 20.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 108/30Z/2020

Příloha č. 1

Krajský úřad
Číslo smlouvy u Poskytovatele: 20/SML3724/SoPD/SV

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

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petra Kováčová
E-mail/telefon: kovacova.p@kr-ustecky.cz/ 475 657 487
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
882733379/0800
(dále jako „Poskytovatel“)
a
Příjemce:
Oblastní charita Ústí nad Labem
Sídlo:
Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše
Zastoupený:
Ing. Rostislavem Domorákem, ředitelem
Kontaktní osoba: Ing. Rostislav Domorák
E-mail/telefon: reditel@charitausti.cz / 731 402 494
IČ:
44225512
DIČ:
--Bank. spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu:
267681271/0300
(dále jako „Příjemce“)
zapsaný v registru církví a náboženských společností v evidenci Ministerstva kultury ČR číslo
8/1-05-729/2000 ze dne 29. 3. 2000.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Stránka 1 z 6

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“
nebo „smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 013/13Z/2018
ze dne 25. 6. 2018 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu
s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto Smlouvou neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XX/30Z/2020
ze dne 22 června 2020 poskytuje Příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
1 005 571 Kč, která bude převedena bezhotovostně na účet Příjemce, č. ú.
267681271/0300, do 5ti pracovních dnů ode dne aktivace systému zajištění péče o osoby
bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí podle § 44 zákona o Policii České
republiky, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID 19 způsobené novým
koronavirem SARS CoV-2 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa,
za podmínky, že ji Příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 20. ledna
2021.
2. Dotace je poskytována na základě individuální žádosti o poskytnutí dotace ze dne 8. 6.
2020.
3. Dotace je poskytnuta účelově na úhradu nezbytných nákladů souvisejících s provozem
objektu v Hliňanech, na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci ve znění dodatku č. 1
s Příjemcem, v souvislosti s případnou aktivací systému zajištění péče o osoby bez
přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí podle § 44 zákona o Policii České
republiky, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID 19 způsobené novým
koronavirem SARS CoV-2 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa.
4. Poskytnutí dotace na základě této Smlouvy nezakládá veřejnou podporu ve smyslu článku
107 odst. 1 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 dle čl. I. odst. 3
Smlouvy, především na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením recepce objektu,
distribuci stravy pro ubytované, zajištění úklid vnitřních prostor objektu aj. v případě znovu
zprovoznění objektu v Hliňanech.
2. Za způsobilý náklad je považován náklad vzniklý v době od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020
(termín realizace). Úhradu způsobilého nákladu lze provést nejpozději do 20. 1. 2021.
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Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Porušení rozpočtové kázně
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v případě vyplacení dotace se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem, pro který byla dotace poskytnuta, a v souladu s podmínkami
sjednanými v této Smlouvě.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků.
e) Vést přidělenou dotaci 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.
Příjemce je při vedení účetnictví povinen postupovat v souladu s příslušnými právními
předpisy.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití dotace, a to do 30 dnů od
termínu ukončení realizace (článek II. odst. 2 této smlouvy). Spolu se závěrečnou
zprávou je Příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných
důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy nebo finančního vypořádání
dotace na žádost Příjemce prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.
1) Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení Příjemce,

-

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

-

popis realizace,

-

celkové zhodnocení,

-

finanční vypořádání dotace.

2) Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů,

-

přehled všech nákladů aktivity hrazených z dotace,

-

přehled o prostředcích vrácených do rozpočtu poskytovatele,

-

výpis z odděleného účetnictví.

g) Umožnit pověřeným pracovníkům Poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence 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 zákona. Při kontrole dodržování
podmínek stanovených touto smlouvou se postupuje dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o
finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů a č. 255/2012 Sb., o kontrole
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(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“). V případě
neoprávněného použití nebo zadržení dotace se postupuje podle ustanovení § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) o porušení
rozpočtové kázně. V rámci veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno dodržení
veškerých podmínek čerpání dotace
h) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet Poskytovatele, z něhož mu byla dotace
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
plánované, současně s předložením závěrečné zprávy.
i)

Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet Poskytovatele, z něhož byla dotace na
stanovený účel poskytnuta, v případě, že provoz objektu nebude dále realizován,
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně
písemně informovat Poskytovatele o vrácení dotace.

j)

Písemně oznámit Poskytovateli veškeré změny týkající se tohoto smluvního vztahu, a
to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo. Z důvodů změn identifikačních/kontaktních
údajů smluvních stran není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.

k) 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.
l)

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

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

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

2.

Při propagaci aktivity typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce
skutečnost, že aktivitu podpořil Poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v provedení
respektující logomanuál Poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy výslovně prohlašuje,
že se s daným logomanuálem seznámil.

3.

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

4.

Příjemce je povinen prezentovat Poskytovatele, a to nejméně do 31. 12. 2020.

5.

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

1. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu. Spory z právních
poměrů při poskytnutí dotace podle této smlouvy rozhoduje Ministerstvo financí.
3. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla a výše poskytnuté dotace a se
zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským
úřadem Ústeckého kraje.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž
Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Příjemce 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. 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:
reditel@charitausti.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv. Nabytím platnosti a účinnosti této smlouvy se ukončuje
smlouva o poskytnutí dotace č. 20/SML1867/SoPD/SV, ze dne 30. 4. 2020.
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6. Vláda ČR usnesením č. 194 ze dne 12. března 2020 vyhlásila v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový
stav, který skončil dne 17. 5. 2020.
V důsledku následných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nedošlo
k alternativnímu vyřešení problematiky osob bez přístřeší a vykázaných osob v rozsahu,
obdobném usnesení vlády ČR č. 341 ze dne 30. března 2020.
Z rozhodnutí Krizového štábu Ústeckého kraje ze dne 14. 5. 2020 došlo k ukončení
provozu objektu v Hliňanech k 31. 5. 2020. V období od 1. 6. 2020 do 31. 12.2020 funguje
objekt v Hliňanech jen v pohotovostním režimu - objekt bude znovu zprovozněn do 24 hodin
v případě, že se potvrdí výskyt nákazy koronavirem u výše popsaných skupin osob a bude
potřeba zajistit ubytování.
O této skutečnosti je Příjemce informován a prohlašuje, že je schopen zajistit obnovení
provozu objektu v Hliňanech do 24 hodin od obdržení informace ze strany Poskytovatele o
aktivaci systému zajištění péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího
násilí podle § 44 zákona o Policii České republiky, u nichž bylo diagnostikováno
onemocnění COVID 19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 a nebyly
hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa.
Na základě výše uvedených skutečností bylo smluvními stranami dohodnuto ukončení
platnosti dosavadní smlouvy o poskytnutí dotace č. 20/SML1867/SoPD/SV a dotace
poskytnutá na základě smlouvy č. 20/SML1867/SoPD/SV byla dne 5. 6. 2020 vyúčtována
a vratka (nevyužitá část dotace) byla vrácena na účet kraje.
7. Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. XXX/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020.
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

……………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Příjemce
Oblastní charita Ústí nad Labem
Ing. Rostislav Domorák
ředitel
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Bod 20.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 109/30Z/2020

Příloha č. 1

Dotační program
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2021“
Název dotačního programu
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2021“ (dále jen
„Protidrogový program“)
Protidrogový program vychází z oblasti podpory definované v čl. I. bodu 2) Zásad pro
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“) a
je ve shodě s čl. 3 odst. 1 písm. e) Zásad Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.
V rámci dotačního programu bude podpořena oblast sociálních služeb.
Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č…./Z/2020 ze dne
22. 6. 2020 dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), na
podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“).
Účel finanční podpory (dotace) a důvody podpory stanoveného účelu
Poskytnutím podpory podle tohoto Protidrogového programu plní kraj svoji povinnost zajistit
dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb ve smyslu § 95 písm. g) zákona o sociálních službách.
Předmětem podpory jsou registrované sociální služby podle typologie obsažené v §§ 37 – 70
zákona o sociálních službách a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách poskytované na území Ústeckého kraje,
jejichž zaregistrovanou cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových látkách. Jedná se konkrétně o služby: odborné sociální poradenství (§ 37),
kontaktní centra (§ 59), služby následné péče (§ 64), terapeutické komunity (§ 68) a terénní
programy (§ 69).
Protidrogový program se nevztahuje na sociální služby, které nejsou poskytovány
v oblasti protidrogové politiky a na příspěvkové organizace zřizované ÚK.
Podpořeny budou registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrželi
Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby nebo Pověření
Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby (dále
jen „Pověření“) a jsou zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na
období 2019–2021 (dále jen „Základní síť kraje“). Finanční podpora z rozpočtu kraje bude
poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb s výjimkou základního
potravinového servisu v rámci činnosti služeb kontaktních center. Mohou být podpořeny
pouze sociální služby, které zohledňuje zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb v Ústeckém kraji na období 2019-2021, resp. akční plán rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji a jeho prováděcí části, tj. může být podporováno poskytování sociálních
služeb, které jsou zařazeny do Základní sítě kraje.
Finanční podpora sociálních protidrogových služeb je v souladu se Strategií prevence
závislostí Ústeckého kraje na období 2020-2023.
Okruh způsobilých žadatelů
-

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

-

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

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

-

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

-

osoby samostatně výdělečně činné

Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře
Finanční podpora na základě tohoto programu je poskytována v režimu veřejné podpory
slučitelné s vnitřním trhem podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití
článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU), (dále jen „Rozhodnutí
EK“). Subjekty, jejichž sociální služby jsou součástí Základní sítě kraje, obdržely od
Ústeckého kraje Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, které
obsahuje, mimo jiné, kalkulaci maximální výše vyrovnávací platby.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků a výše spoluúčasti příjemce
dotace
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje
na dotační program činí 2 mil. Kč.
Maximální podíl dotace kraje je 70 % z celkových uznatelných nákladů služeb zahrnutých
v žádosti.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. dotace ze státního rozpočtu,
dotace obcí, úhrady uživatelů služeb, fondy zdravotních pojišťoven), nebo z vlastních zdrojů
příjemce dotace.
Maximální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci dotačního programu je 300.000,Kč jedné organizaci na jednu službu.
Spolufinancování z ESF
V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok, na který
je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím grantového
projektu nebo individuálního projektu, bude dotace přidělená na službu z rozpočtu kraje
krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr dvanáctin a podíl
okamžité kapacity služby financované z ESF. V případě získání podpory z ESF
prostřednictvím individuálního projektu kraje, jehož realizátorem je odbor sociálních věcí
KÚÚK, bude dotace přidělená z rozpočtu kraje ponechána maximálně ve výši potřebné
povinné spoluúčasti v projektu.
Způsob poskytnutí finanční podpory a žádost o poskytnutí finanční podpory
Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Metodice pro poskytování dotace
poskytovatelům sociálních služeb v programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby
protidrogové politiky 2021 (dále jen „Metodika protidrogového programu“), která je přílohou
č. 1 vyhlášení tohoto dotačního programu.
Žádost o finanční podporu nelze podat v případě, že subjekt doposud nemá oprávnění
k poskytování příslušné sociální služby (registraci), není zapsán v registru poskytovatelů
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sociálních služeb, není součástí Základní sítě kraje nebo má v době podání Žádosti závazky
po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotním pojišťovnám,
orgánům sociálního zabezpečení, místně příslušným finančním úřadům a rozpočtu
územního samosprávného celku.
Termín vyhlášení: 7. 7. 2020
(dle § 10c odst. 1 zákon o rozpočtových pravidlech musí být dotační program zveřejněn
nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti na dobu nejméně 90 dnů od
zveřejnění)
Počátek lhůty pro podání žádostí: 10. 8. 2020
Termín uzávěrky pro přijímání žádostí: 31. 8. 2020
Způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2021 musí být zpracována výlučně prostřednictvím
internetové aplikace v Katalogu sociálních služeb a to včetně příloh k žádosti, které budou
naskenovány.
Internetová aplikace Katalogu – https://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/.
Vzor žádosti je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje (http://www.krustecky.cz / Sociální péče / Dotační programy kraje / Dotační program „Podpora Ústeckého
kraje na sociální služby protidrogové politiky 2021“). Vzor žádosti je přílohou č. 2 vyhlášení
dotačního programu.
Do dotačního řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném termínu
prostřednictvím internetové aplikace v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje. Ústecký
kraj nehradí žadatelům náklady spojené se zpracováním žádosti a předložením žádosti.
Nedílné přílohy žádosti dle čl.: VI. odst. 2 Zásad jsou zejména:
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis
z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např.
společenská smlouva, stanovy, statut, doklad o živnostenském oprávnění, zřizovací
listina), a to v kopii;
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění 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; že vůči žadateli, ani vůči žádnému
podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je
propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení
protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen, a to v originále;
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný
čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný
čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento
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předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby, a to v originále;
g) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále;
h) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky
vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za
vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále;
i)

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

j)

čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a 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. V případě, že žadatel nerealizoval během posledních 3 let žádné projekty
za přispění kraje, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení, kterým nahradí přílohu
k) soupis projektů. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 4 Protidrogového programu.
l)

v případě zastoupení na základě plné moci - plná moc.

V případě že poskytovatel sociálních služeb žádal o finanční podporu v rámci
některého dotačního programu ÚK na podporu sociálních služeb od roku 2017
a nedošlo u příloh a) až d) k žádné změně, dokládá pouze přílohy uvedené pod
písm. e) až k). Vzor čestného prohlášení k bodům e) až j) je přílohou Protidrogového
programu č. 3.
Posuzování žádostí a kritéria hodnocení pro stanovení výše dotace
Kritéria a postup při hodnocení žádosti a stanovení výše dotace jsou uvedeny v Metodice
protidrogového programu.
Žádosti budou mimo jiné posouzeny dle následujících kritérií:
 potřebnost služby v regionu, tzn. soulad se Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019–2021, resp. Akčním plánem
rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a jeho prováděcí části,
 efektivita (využívanost kapacity) služby,
 uznatelné a neuznatelné náklady (viz Metodika protidrogového programu),
 dostatečné předpokládané spolufinancování služby v roce 2021 z jiných zdrojů
než z rozpočtu Ústeckého kraje (např. ostatní veřejné rozpočty).
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada, resp.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v předpokládaném termínu do konce roku 2020. Po vydání
ověřeného usnesení rady/zastupitelstva budou zveřejněny výsledky dotačního řízení.
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Úspěšní žadatelé o dotaci budou informováni o výši přidělené dotace a budou vyzvání
k poskytnutí podkladů potřebných pro zpracování smlouvy. Dále budou informováni
o postupu při kompletaci smlouvy a jejím zaslání poskytovateli. Vzor smlouvy je přílohou
vyhlášení dotačního programu č. 5.
Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech právní nárok.
Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, zajistí příslušný odbor bez zbytečného odkladu
po rozhodnutí příslušného orgánu kraje sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno
a důvod nevyhovění žádosti – viz čl. IX odst. 11. Zásad.
Konzultační místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Brněnská 6
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Mgr. Eva Kalinová, tel.: 475 657 444, e-mail: kalinova.e@kr-ustecky.cz
Přílohy č. 1 – Metodika protidrogového programu
Příloha č. 2 – Žádost o dotaci
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení k žádosti (přílohy e) až j))
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení k žádosti (příloha k))
Příloha č. 5 – Smlouva o poskytnutí dotace
Příloha č. 6 – Rozpočet plánovaných nákladů ke smlouvě
Příloha č. 7 – Čestné prohlášení ke smlouvě
Příloha č. 8 – Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
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Ústecký kraj

Příloha č. 2

Krajský úřad
odbor sociálních věcí

Metodika pro poskytování dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2021“ (dále
jen „Metodika protidrogového programu“)
Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace

1. Na dotaci není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace náleží
do pravomoci Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje. Dotace jsou poskytovány na
základě §10a zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).

2. O dotaci může požádat a dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby,
který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán
v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních
službách“). Žádost nelze podat a dotaci nelze poskytnout v případě, že organizace
nemá oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo není zapsána
v registru poskytovatelů sociálních služeb a předmětná služba není zařazena
do Základní sítě sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019–2021 (dále jen
„Základní síť kraje“).

3. Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky a realizace
jím poskytovaných sociálních služeb na území Ústeckého kraje (dále též „ÚK“).
Uvedené subjekty musí vykonávat činnost v oblasti poskytování sociálních služeb
určenou osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (viz okruh
oprávněných osob podle § 4 zákona o sociálních službách).

4. Protidrogový program se nevztahuje na sociální služby, které nejsou poskytovány
v oblasti protidrogové politiky a na příspěvkové organizace zřizované ÚK.

5. Dotaci lze poskytnout jen těm poskytovatelům sociálních služeb, kteří nemají závazky
po lhůtě splatnosti vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám.
Tato skutečnost musí být poskytovatelem sociální služby deklarována formou
čestného prohlášení při podání žádosti.

6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit při podpisu smlouvy:
a) kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané
činnosti (zejména výpis z veřejného rejstříku, případně společenskou smlouvu,
stanovy, statut, zřizovací listinu apod.),
b) úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu
(jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů) současně
s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce zastupovat subjekt navenek,
c) úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj
nevyplývá z výše uvedených dokladů),
d) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné
potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových
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organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může
být dotace zaslána,
e) nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb upravené na základě výše
přiznané dotace. Příslušný formulář tvoří přílohu č. 6 vyhlášení programu.
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu
a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel
žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost), a to v originále;
Příjemce dotace, kterému byla dotace v rámci Protidrogového programu
přidělena poprvé, dokládá přílohy uvedené pod písmenem a) až f). Příjemce
dotace, kterému byla dotace v rámci Protidrogového programu od roku 2017
již přidělena (byla s ním uzavřena smlouva), dokládá povinně přílohy
uvedené pod písmenem e) a f); ostatní přílohy není nutné dokládat
v případě, že u příloh uvedených pod písmeny a) až d) uložených ve spisu
na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje nedošlo ke
změně. Tuto skutečnost Příjemce doloží čestným prohlášením. Vzor
čestného prohlášení k situaci beze změny v bodech a) až d) a k bodu f) je
přílohou č. 7 vyhlášení programu. Formulář Rozpočtu plánovaných nákladů
je přílohou č. 6 vyhlášení programu.

7. V případě, že žadatel nedoloží k podpisu smlouvy doklady podle odst. 6 tohoto
článku, nebude s ním smlouva uzavřena.

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

9. Dotace je poskytována bezhotovostně, jednorázově, 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, a to prostřednictvím rozpočtu zřizovatele formou příspěvku
zřizovatele na provoz.

10. Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby
o poskytnutí dotace z rozpočtu ÚK.

11. Dotace se poskytovateli sociální služby poskytuje jen na úhradu nezbytně nutných
nákladů provozované sociální služby. Dotace se neposkytuje na zajištění
fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). Dotace se
poskytovateli sociální služby poskytuje pouze na úhradu nákladů souvisejících se
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základní činností dle zákona o sociálních službách, s výjimkou základního
potravinového servisu v rámci činnosti služeb kontaktních center.

12. Příjemce nesmí z poskytnuté dotace poskytovat finanční prostředky jiným
právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou
s realizací činností, na které byly prostředky uvolněny.

13. Změny v nákladovém rozpočtu je možné:
a) bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových
položek hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu
za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu
uznatelného nákladu a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové
určení,
b) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených
z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený
v nákladovém rozpočtu služby) maximálně o 30 % z částky dotace
přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena
celková výše poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít vliv na
účelové určení; na snižování uznatelných nákladů v jednotlivých
nákladových druzích se omezení nevztahuje,
c) změny členění rozpočtu nad 30 % podléhají předchozímu písemnému
souhlasu odboru sociálních věcí.
O převodu dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými žadatelem
rozhoduje Rada nebo Zastupitelstvo ÚK na základě písemné žádosti žadatele, a to
s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného dotačního programu. Obdobně se
postupuje u převodu dotace v případě sloučení či rozdělení sociálních služeb.

14. Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (neuznatelné náklady):
a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů
sociálních služeb, s výjimkou základního potravinového servisu v rámci činnosti
služeb kontaktních center,
b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních
službách,
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek,
jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000
Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba
použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,
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,
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f) výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla
využívaného v rámci poskytování sociální služby,
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností
u jednotlivých druhů sociálních služeb (včetně bankovních poplatků),
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu
požádat,
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných
pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle
smlouvy o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné
bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky,
j) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
k) nákupy pozemků nebo budov,
l) cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3
tohoto právního předpisu,
m) reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.),
n) výdaje, které nelze účetně doložit,
o) mzdové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na mzdové
náklady uvedené v střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém
kraji (dále jen „SPRSS ÚK“), (výdaje překračující limitní částky, které kraj může
stanovit pro jednotlivé položky uznatelných nákladů). Limitní částka nesmí být
překročena u jednotlivých zaměstnanců za celý rok dle pracovních pozic a výše
úvazku (i v případě zahájení a ukončení pracovního poměru). Za limitní částku
se považuje superhrubá mzda.
p) náklady spojené s hlídáním dětí a s realizací jazykový, vzdělávacích
a rekvalifikačních kurzů

15. Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
-

vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
vznikl příjemci dotace v přímé souvislosti s poskytováním Služby a v rámci termínu
realizace Služby,
byl uhrazen do konce realizace Služby,
- byl skutečně uhrazen v rámci termínu realizace Služby a zachycen v účetnictví
příjemce na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený
prvotními podpůrnými doklady
- výchozí hodnota pro výpočet obvyklých mzdových nákladů je stanovena podle
SPRSS ÚK. Jelikož SPRSS ÚK není každoročně aktualizován, lze při výpočtech
vycházet i z aktuálně dostupných statistických údajů. Případně se zahrne i
zákonné navýšení mezd.

16. V případě nejasností, zda se jedná o náklad uznatelný nebo neuznatelný, dává
závazné stanovisko odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen
„KÚÚK“).

17. Poskytnutou dotaci lze použít na úhradu nákladů, které vznikly žadateli v období
realizace od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla dotace poskytnuta a byly žadatelem
uhrazeny v období od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla dotace poskytnuta,
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s výjimkou zahrnutí souvisejících nákladů - mzdy, nájemné, energie, telefon, internet,
které budou uhrazeny do 31. 1. následujícího roku, neurčí-li Smlouva o poskytnutí
dotace jinak.

18. Závěrečnou zprávu s finančním vypořádáním je příjemce dotace povinen předložit do
5. února po skončení dotačního roku.
Vyhodnocení žádostí odborem SV a postup při stanovení návrhu výše finanční
podpory
Vyhodnocení žádostí probíhá prostřednictvím pracovníků odboru sociálních věcí
KÚÚK. Hodnotitel potvrdí svou nepodjatost vůči organizacím, jejichž žádosti o dotaci
posuzuje, čestným prohlášením. Posudek hodnotitele musí být objektivní, doložitelný a
kvalitně zpracovaný.
Hodnotitel se při své činnosti řídí schválenými a platnými podklady, tj.: Zásadami pro
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen
„Zásady“), specifickými podmínkami obsaženými ve vyhlášení Protidrogového
programu na rok 2021 a touto metodikou. Tyto materiály jsou pro práci hodnotitele
závazné.
Při hodnocení sociálních služeb hodnotitelé využívají údajů z registru poskytovatelů
sociálních služeb a Základní sítě kraje.
V případě formálních nedostatků v žádosti může hodnotitel vyzvat žadatele k doplnění
žádosti o dotaci, a to elektronickou formou na kontaktní e-mail osoby zodpovědné za
realizaci služby. Výzva bude přiložena k celkové dokumentaci žádosti. Nedostatky
musí být odstraněny do 3 pracovních dnů od odeslání výzvy, taktéž elektronickou
formou, jinak bude žádost vyřazena z dotačního řízení. O skutečnosti, zda se jedná o
formální nedostatek, rozhoduje odbor sociálních věcí KÚÚK.
V případě, že žádost o dotaci podává sociální služba s působností ve více krajích, než
jen v Ústeckém kraji, bude zohledněna žádost o finanční prostředky, které se týkají
pouze Ústeckého kraje a to procentuálním poměrem, kterým je služba v Ústeckém
kraji vůči ostatním krajům poskytována. V žádosti o dotaci tedy žadatel uvede jak
celkové náklady na službu, tak celkové náklady na poskytování služby pouze v
Ústeckém kraji. Maximální podíl dotace 70% z celkových uznatelných nákladů služeb
vychází z celkových uznatelných nákladů pro Ústecký kraj. V případě, že budou
v žádosti uvedeny pouze celkové náklady služby bez rozklíčování nákladů za
jednotlivé kraje, může být žádost vyřazena pro formální nedostatky.
K hodnocení jsou postoupeny jen ty žádosti, které nebyly vyřazeny z dotačního řízení
pro formální nedostatky.
Nejprve bude posouzeno, zda žádost svým obsahem odpovídá okruhu podpory
dotačního programu. Poté bude stanoven návrh výše finanční podpory dle níže
uvedeného postupu:
Při hodnocení se vychází z počtu úvazků pracovníků zajišťujících poskytování sociální
služby, který je uveden v Základní síti kraje.
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Při výpočtu se do úvazků dle Základní sítě kraje zahrnují pracovníci pracující
u poskytovatele sociální služby ve službě na pracovní smlouvu, dohodu o pracovní
činnosti a dohodu o provedení práce. V případě dohody o provedení práce se
přepočítá prováděná práce v hodinách na její odpovídající hodnotu v úvazcích1. Je-li
pracovník zajišťován mimo pracovní poměr na základě obchodní smlouvy (nákupem
služby, dodavatelsky), je taktéž nezbytné přepočítat počet hodin zajištěných služeb na
odpovídající hodnotu úvazku2.
Při výpočtech budou použity úvazky pracovníků dle Základní sítě kraje. Úvazky
pracovníků nepřímé péče budou vypočteny poměrem maximálně 0,3 úvazku na 1
úvazek přímé péče.
Sociální služby protidrogové politiky kraje: Služby sociální prevence a odborného
sociálního poradenství
Druhy služeb:
odborné sociální poradenství,
kontaktní centra,
služby následné péče,
terapeutické komunity a
terénní programy.
Způsob výpočtu výše dotace je stanoven:
1. Výpočet celkové výše úvazků pro jednotlivé žádající služby.
U každé služby se k úvazkům dle Základní sítě kraje přičte stanoveným poměrem výše
úvazků nepřímé péče. Výsledkem bude celkový počet úvazků pro jednotlivou službu.
Příklad:
Počet úvazků dle Základní sítě (tj. přímá péče) = 2
Počet úvazků v nepřímé péči = 2 x 0,3 = 0,6
Počet úvazků celkem = 2,6
2. Stanovení průměrné finanční podpory na 1 úvazek pracovníka sociálních služeb
Prostředky přidělené pro Protidrogový program se vydělí celkovým počtem úvazků
pracovníků všech sociálních služeb, na které je žádána dotace = průměrná dotace na
úvazek.
3. Stanovení výše dotace pro sociální službu
Průměrná dotace na úvazek se vynásobí počtem úvazků jednotlivé žádající sociální
služby = dotace na sociální službu.

V případě dohod o provedení práce (DPP) – počet hodin práce na DPP v roce, na který je
žádána podpora, se přepočítá na odpovídající hodnotu úvazku (např. rodinný poradce má
vykonat práci na DPP v rozsahu 250 hodin v průběhu r. 2021, odpovídající výše úvazku je
0,124, tj. 250 hodin/2016 hodin (fond pracovní doby pro rok 2021 činí 252 pracovních dnů =
2016 hodin, započtena 8 hodinová pracovní doba).
2 Tento přepočet musí být organizace – poskytovatel sociální služby schopen jednoznačně
doložit.
1

6

V souladu se Zásadami kraje je vypočtená dotace na sociální službu zaokrouhlena na
celé desetikoruny směrem dolů (č. VIII., odst. 5 Zásad).
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Dotační program
„Podpora Ústeckého kraje na sociální
služby protidrogové politiky 2021“
1. Identifikační údaje
Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních služeb
Název žadatele
Právní forma
Zřizovatel (např. u p.o.)
Veřejné zdravotnické
zařízení
IČ
DIČ

Ulice
Obec

Tel.
Fax
Webová stránka

Sídlo (adresa) žadatele
Č.p/č.orient.
PSČ
Kontaktní údaje
Mobil
Email

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

Bankovní spojení
Název banky žadatele
Číslo účtu žadatele
Kód banky

Osoby zastupující žadatele
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Osoba

Funkce

Právní důvod
zastoupení

Adresát rozhodnutí

Statutární zástupce (zástupci)
Jméno, titul, funkce
Kontaktní adresa
Telefon/Fax
E-mail
Kontaktní osoba
Jméno, titul, funkce
Kontaktní adresa
Telefon/Fax
E-mail
Osoby s podílem v právnické osobě žadatele (fyzické osoby):
Osoba

Výše podílu
Kč

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

Výše podílu
Kč

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

2. Požadavek na dotaci Ústeckého kraje 2021
Údaje o službě
Identifikátor služby
Druh služby
Forma poskytování
Služba poskytovaná od:
Název služby
Zařízení poskytující sociální službu
Název

Adresa
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Celkové náklady
v roce 2021 (Kč)

Požadavek na dotaci a působnost služby
Požadovaná dotace
Ústeckého kraje na rok Tj. % z celkových nákladů
2021 (Kč)

Vyplní pouze žadatelé s poskytováním služby ve více krajích:

Kraj

Podíl
Podíl
požadavku
působnosti (%) na dotaci
(%)

Požadavek na dotaci (Kč)

Účel, na který chce žadatel dotaci použít:

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

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

Termín
ukončení

Počet měsíců
realizace

Certifikace služeb
Typ certifikované
služby
Datum udělení
certifikátu

Platnost (měsíc/rok)
Registrace zdravotní
služby
(ano/ne)

Číslo certifikátu

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

Upřesnění

Věková
kategorie

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

Provozní doba poskytování služby
Ambulantní forma

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Terénní forma

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

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

4. Kvantifikace sociální služby
4.1 Ambulantní a terénní forma
Okamžitá individuální
kapacita
Okamžitá skupinová
kapacita
Indikátor
Provozní doba-celkový
počet dnů v roce
Provozní doba-celkový
počet hodin/týden
Počet unicitních klientů za
rok
Počet kontaktů za rok
Celkový čas kontaktů
v hodinách
Počet intervencí za rok
Celkový čas intervencí
v hodinách
Počet distribuovaných
injekčních setů za rok
Komentář

4.2 Pobytová forma

Skutečnost v roce
2019

Předpoklad v
roce 2020

Plán na rok 2021
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Indikátor

Skutečnost v roce
2019

Předpoklad v
roce 2020

Plán na rok 2021

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

5. Personální zabezpečení služby
5.1. Pracovní smlouvy

Rok 2020
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní
pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

Úvazky za
minulý rok

5. 2 Dohody o pracovní činnosti

Rok 2021
Počet
Přepočteno na Náklady celkem
pracovníků
celé úvazky
(Kč)

Požadavek
na dotaci
kraje (Kč)
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Rok 2020
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní
pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

Úvazky za
minulý rok

Rok 2021
Počet
Přepočteno na Náklady celkem
pracovníků
celé úvazky
(Kč)

Požadavek
na dotaci
kraje (Kč)

5.3 Dohody o provedení práce
Rok 2020
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní
pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

5.4 Nákup služeb

Úvazky za
minulý rok

Rok 2021
Počet
Přepočteno na Náklady celkem
pracovníků
celé úvazky
(Kč)

Požadavek
na dotaci
kraje (Kč)
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Rok 2020
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní
pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

Úvazky za
minulý rok

Rok 2021
Počet
Přepočteno na Náklady celkem
pracovníků
celé úvazky
(Kč)

Požadavek
na dotaci
kraje (Kč)

5.5 Dobrovolníci
Celkem:

Počet odpracovaných hodin:

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

Skutečnost v roce
2019 (Kč)

Předpoklad v roce
2020 (Kč)

Plán na rok 2021
(Kč)

Příloha č. 3

Ústecký kraj
Jiný kraj (doplnit název)
Úhrady od uživatelů služby
Fondy zdravotních pojišťoven
Resorty státní správy
(uveďte jaký)
Dotace - strukturální fondy
Pěstounská péče - dohoda o výkonu
Jiné zdroje (specifikovat):

Celkem

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

2.

3.

4.

5.

Poznámka - slovní
Předpokládané náklady Plánované náklady v Požadavek od Ústeckého komentář (u položek, na
v roce 2020 v Kč
roce 2021 v Kč
kraje na rok 2021 Kč
které je žádána dotace
kraje, nutno vyplnit)
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
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8. Nedílné přílohy žádosti
Typ přílohy
a)

b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

U právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o
dotaci (např. VOR, výpis z registru ekonomických subjektů) nebo
další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, ŽL, ZL), 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, a to v originále,
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, a to v originále,
Čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti, a to v originále,
Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po
lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního
prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze
považovat posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále,
Čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě
splatnosti vůči rozpočtu Kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném
termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli
finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to
v originále,

j)

Čestné prohlášení, že žadatel je přímo zodpovědný 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,
Pokud nebyly realizovány žádné projekty za předchozí 3roky, bude

Doloženo

Příloha č. 3
nahrazen soupis projektů čestným prohlášením.
V případě zapojení projektu do financování z ESF, bude uvedeno
v soupisu projektů.
V případě zastoupení na základě plné moci - plná moc.

l)

Žádost vyhotovil:
Datum vyhotovení žádosti:
Statutární orgán potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního
programu Ústeckého kraje, Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2021“
a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním v žádosti
uvedených identifikačních údajů a výše poskytnuté dotace na webových stránkách internetového
serveru Ústeckého kraje a se zařazením do databáze poskytovatele.

Datum podání žádosti:

Podpis osoby zastupující
žadatele:
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Příloha č. 4

Čestné prohlášení
Žadatel - příjemce dotace
Žadatel/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární zástupce:
Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu
Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto

čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje
ke dni podání žádosti:
-

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

-

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

-

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

Zároveň čestně prohlašuji, že
-

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

-

vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních),
nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který
dosud nebyl splacen;

-

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

-

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

V ……………. dne ………………
………………………
razítko, podpis
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Příloha č. 5

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

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

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

-

toto prohlášení nahrazuje nedílnou přílohu žádosti dle Vyhlášení dotačního programu
v bodě k) - soupis projektů za předchozí 3 roky za podpory Ústeckého kraje
(dle Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
se jedná o nedílnou přílohu žádosti v čl. VI., odst. 2, písm. l)

V ……………. dne ………………
………………………………….
razítko, podpis
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Příloha č. 6

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Mgr. Ing. Miroslavem Andrtem, členem Rady Ústeckého kraje na základě
Pověření Ústeckého kraje ze dne 22. 5. 2019
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
1630952/0800
(dále jako „Poskytovatel“)
a
Příjemce:
Název (jméno a příjmení):
Sídlo (místo podnikání, bydliště):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
(dále jako „Příjemce“)
zapsaný v………......rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka…....... /
v evidenci……..v……….Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu
uloženého na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
na poskytování sociální služby v programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby
protidrogové politiky 2021“
(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“ nebo
„smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 schváleny Zásady pro poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá
v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou
neupravených.
Dotace je poskytována na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..
Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č….ze dne….
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na základě této smlouvy neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která
a) bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. ………………., pod UZ
(účelovým znakem) 00194, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do konce kalendářního roku, na který byla poskytnuta.
b) bude převedena příspěvkovým organizacím zřizovanými územními samosprávnými
celky ve splátkách platebním poukazem na běžné účty zřizovatele, a to prostřednictvím
účtu zřizovatele, ………………….., č.ú.: ………………, pod UZ (účelovým znakem) 00194,
za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do konce
kalendářního roku, na který byla poskytnuta.
Finanční podpora na registrované sociální služby je poskytnuta v souladu
s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č. 2012/21/EU, o použití
čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále též
„Rozhodnutí EK“).
Pro služby s nadregionální působností přidán navíc tento odstavec:
Poskytovatel touto Smlouvou přistupuje k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně
podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností s tím, že finanční
podpora (dotace) na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací
platby hrazené příjemci v souladu s Rozhodnutím EK.
Dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby
hrazené Poskytovateli v souladu s Rozhodnutím EK.
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Článek II.
Účel, na který je dotace určena
doba, v níž má být dosaženo účelu
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
sociální služby (dále jen „Služba“) v rámci programu „Podpora Ústeckého kraje
na sociální služby protidrogové politiky 2021“ dle poskytovatelem odsouhlaseného
Rozpočtu plánovaných nákladů, a to v rozsahu dále uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů. Rozpočet plánovaných nákladů je
nedílnou součástí ujednání této smlouvy, uložené ve spisu na Krajském úřadě Ústeckého
kraje odboru sociálních věcí.
Dotace se poskytuje v následujícím členění:
-

na službu ….. …….. Kč,

-

na službu ….. …….. Kč.

Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů na poskytování
sociální služby/sociálních služeb, uvedené/uvedených v bodě 15 Metodiky pro
poskytování dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu „Podpora Ústeckého
kraje na sociální služby protidrogové politiky 2021„ (dále jen „Metodika protidrogového
programu“), v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální
služby zákonem o sociálních službách, a ve lhůtě uvedené v části II., bodu 4. této
Smlouvy, v souladu s Metodikou protidrogového programu.
Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné náklady)
specifikované v bodě 14 Metodiky protidrogového programu.
2. Změny v nákladovém rozpočtu je možné činit následujícím způsobem:
a) bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových
položek hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za
předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného
nákladu a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení,
b) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených
z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém
rozpočtu služby) maximálně o 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový
druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace
a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení; na snižování
uznatelných nákladů v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje.
c) změny členění rozpočtu nad 30% podléhají předchozímu písemnému souhlasu
odboru sociálních věcí.
O převodu dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými žadatelem
rozhoduje Rada nebo Zastupitelstvo ÚK na základě písemné žádosti žadatele, a to
s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného dotačního programu. Obdobně se postupuje
u převodu dotace v případě sloučení či rozdělení sociálních služeb.
3. Termínem ukončení realizace Služby je 31. prosinec 2021. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace se poskytuje účelově (viz čl. II odst. 1 smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
nákladů, které vznikly žadateli v období realizace od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla
dotace poskytnuta a byly žadatelem uhrazeny v období od 1. 1. do 31. 12. roku, na který
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byla dotace poskytnuta, s výjimkou zahrnutí souvisejících nákladů - mzdy, nájemné,
energie, telefon, internet, které budou uhrazeny do 31. 1. následujícího roku.
5. Dotace se poskytuje jednorázově.
6. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech Služby v maximální výši 70 %. Závazný finanční ukazatel musí
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Služby za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu.
Článek III.
Povinnosti příjemce, porušení rozpočtové kázně
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem poskytování Služby, pro který byla dotace poskytnuta,
a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem Služby, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celé
Služby.
e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že Služba je spolufinancována Ústeckým
krajem.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití dotace, a to do 5. února
po skončení dotačního roku (článek XII. odst. 1 Zásad). Pokud byla Služba
realizována před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit poskytovateli
finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Spolu se
závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze
závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy nebo finančního
vypořádání dotace na žádost příjemce prodloužen, maximálně však o 10
kalendářních dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

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

-

popis realizace Služby,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy Služby,

-

přínos Služby pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení Služby,
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-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů Služby,

-

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

-

přehled o prostředcích vrácených do rozpočtu poskytovatele,

-

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

g) Neprodleně písemně informovat odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo realizace podpořené
Služby, nejpozději však do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo.
h) V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizované Služby, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. čl. II
odst. 7 smlouvy), je příjemce dotace povinen prostředky, o které byl dohodnutý podíl
dotace překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet
poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné
zprávy.
i)

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

j)

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

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

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

m) Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu
s kontrolním řádem, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se
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k poskytnuté dotaci a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění
kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí
a odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje a přizvané osoby dle
§ 6 kontrolního řádu.
n) Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
o) Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
p) Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele dotace o následujících
změnách údajů uváděných v Žádosti, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo:
1. změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace,
2. změna bankovního účtu Příjemce,
Údaje uvedené o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby,
telefonického spojení, e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna
rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů
povinně hlášených dle zákona o sociálních službách (na oddělení plánování
a registrace sociálních služeb) odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje).
Poskytovatel registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně informovat odbor
sociálních věcí, oddělení plánování a rozvoje služeb Krajského úřadu Ústeckého
kraje, o změnách údajů uváděných v Žádosti.
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu
vyloučení možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné
veřejné podpory s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v závěrečném
vyúčtování vyjma nahlášení finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.
Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné
uzavírat dodatek ke Smlouvě.
q) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až
po předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
r) Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
s) Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). V
případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně
použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22
zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení
s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.
t)

V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, je příjemce
povinen vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo
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zadržených prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků na účet, ze kterého byla dotace
poskytnuta.
Článek IV.
Sankce, výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi.
Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně bude vydáno
rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odstavce 3 zákona o sociálních službách, je
povinen do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,
ve kterém k těmto skutečnostem došlo, ohlásit tuto skutečnost Poskytovateli v písemné
formě a následně vrátit poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých
služba nebyla realizována) zpět na účet Poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne
ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen
učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet
Poskytovatele je den jejich odepsání z účtu Příjemce. Ustanovení tohoto odstavce se
použije i v případě výpovědi smlouvy poskytovatelem.
3. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
4. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
5. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje Ministerstvo financí ČR.

Článek V.
Publicita
1.

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

2.

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

3.

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

4.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání Programu tj. do 31. 12. 2021:
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a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci Služby,
b) verbální prezentace Poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce propagující Službu, včetně prezentace
moderátorem akce,
c) oficiální pozvání zástupců Poskytovatele na výše uvedené akce,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace Služby) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací Služby).

5.

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

1. varianta 1 - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na
úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3
let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
varianta 2 – Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv,
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň
zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové
schránky ID……./na e-mail: ……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
varianta 3 – Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech, správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a příjemce obdrží jedno vyhotovení.
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5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto …….. Ústeckého kraje
usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Ing. Miroslav Andrt,
člen Rady Ústeckého kraje
na základě pověření

Příjemce
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Příloha č. 7

Bod 20.3 priloha 7.pdf k usnesení č. 109/30Z/2020

Rozpočet plánovaných nákladů sociální služby
Název organizace:
IČ:
Název služby:
Druh služby:
Registrační číslo služby:
1.
Druh finančních prostředků

2.

3.

4.

Plánované náklady v
roce 2021 v Kč

Požadavek od Ústeckého
kraje na rok 2021 v Kč

Úprava rozpočtu dle
přidělené dotace na rok
2021

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

Místo a datum:

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
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Příloha č. 8

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

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

Zároveň čestně prohlašuji, že
-

u příloh uvedených pod písmeny a) až d) v Metodice protidrogového programu
dotačního programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky
2021 uložených ve spisu na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
nedošlo ke změně.

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

V případě, že v některé z příloh pod písmeny a) až d) došlo ke změně, uvede žadatel tuto
skutečnost do tohoto čestného prohlášení a zároveň doloží dokumenty potvrzující tuto
změnu k podpisu smlouvy.

Příloha č. 9

Bod 20.3 priloha 9.pdf k usnesení č. 109/30Z/2020

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2021"
Závěrečná zpráva a záložky k vyúčtování dotace se vyplňují za každou službu zvlášť

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

Popis postupu realizace projektu vč. časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Datum :

Podpis a razítko organizace:

Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit do 5.2. po skončení
dotačního roku, tj nejpozději do 5.února 2022.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2021"

Příjemce dotace:

název a adresa organizace dle registrace

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

SML201234

Výše celkových nákladů projektu (Kč):

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

Výše přidělené dotace (Kč): přijatá krajská dotace s ÚZ 00194 - dle Smlouvy celková výše za všechny služby (př.
400 000,-Kč)
Závazný ukazatel dle čl. II bod 6 smlouvy (%): 26,7%
Účel dotace:

Popis postupu realizace projektu vč. časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Datum :

Podpis a razítko organizace:

Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit do 5.2. po skončení dotačního
roku, tj nejpozději do 5.února 2022.

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2021
Souhrnná tabulka

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

Ukazatel

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

Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2021

Poskytnuto
k 31.12.2…

Vráceno
v průběhu roku
na
účet kraje

1

Skutečně
použito
k 31.12.2...

2
0

vratka dotace

3
0

4 =1-2-3
0

0
0
0
0
0

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

Sestavil:
Datum a podpis:

0

Kontroloval:
Datum a podpis:

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2021
Zdroje financování

Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2021
dotační program:
číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):
organizace:
IČ:
sídlo:

Ukazatel

Celkové náklady

b

1

Neinvestiční dotace celkem
v tom:
jednotlivé sociální služby
dle ID

Dotace od KÚÚK v
rámci programu
Podpora Ústeckého
kraje na sociální
služby protidrogové
politiky 2020
2

0

0

Fondy
zdravotních
pojišťoven

Úhrady
uživatelů

3

4

0

0

Dotace krajejiné

Dotace od obcí

5

6

0

Příspěvky od ÚP

Příspěvek od
zřizovatele

Strukturál
ní fondy

Resorty
stání
správy

7

8

9

10

0

Vysvětlivky:
ve sloupci b) jednotlivými sociálními službami se rozumí registrované sociální služby uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace, na něž byla dotace přidělena dle ID
sloupec 1 - uvádí se celkové náklady služby v rozsahu základní činnosti vzniklé v roce, na který byla dotace přidělena
sloupec 2 - uvádí se výše dotace vyčerpané v roce, na který byla přidělena, přičemž nesmí převyšovat výši dotace stanovenou v čl. I bodu 1 Smlouvy
sloupec 5 - uvádí se výše dotace přidělená z jiných dotačních titulů kraje
sloupec 10 - př. RVKPP, MZ, MS
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Datum a podpis:

0

0

0

Jiné

11
0

0

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2021
dílčí čerpání rozpočtu sociální služby (ID sociální služby + název)
Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2021
dotační program:
číslo smlouvy poskytovatele:
organizace:
IČ:
sídlo:
celkové příjmy/výnosy projektu v roce 2021 (Kč)
celkové náklady/výdaje projektu v roce 2021 (Kč)

Dotace Ústeckého kraje
Rozpočtová položka
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

dotace poskytnutá
Ústeckým krajem

Celkové náklady (Kč)
0

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

Místo a datum:

částka hrazená z dotace
Ústeckého kraje (Kč)

Vratka
(Kč)

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

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

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Bod 20.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 110/30Z/2020

Příloha č. 1

Dotační program
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 – malý dotační
program“
Název dotačního programu
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 – malý dotační program“ (dále jen
„Malý program“)
Malý program vychází z oblasti podpory definované v čl. I. bod 2) Zásad pro
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen
„Zásady“) a je ve shodě s čl. 3 odst. 1 písm. e) Zásad Regionálního podpůrného fondu
Ústeckého kraje. V rámci dotačního programu bude podpořena oblast sociálních
služeb.
Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. …./xxZ/2020 ze dne 22. 6. 2020 dle § 10 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o rozpočtových pravidlech“), na podporu sociálních služeb definovaných
v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o sociálních službách“).
Účel finanční podpory (dotace) a důvody podpory stanoveného účelu
Poskytnutím podpory podle tohoto Malého programu plní kraj svoji povinnost zajistit
dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb ve smyslu § 95 písm. g) zákona
o sociálních službách.
Předmětem podpory jsou registrované sociální služby podle typologie obsažené
v § 37–58, 60–63, 65–67 a 69–70 zákona o sociálních službách a v souladu
s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách poskytované na území Ústeckého kraje.
Malý program se nevztahuje na sociální služby protidrogové politiky
a příspěvkové organizace zřizované ÚK.
Podpořeny budou registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrželi
Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby nebo
Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování
sociální služby (dále jen „Pověření“) a jsou zařazené do Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje na období 2019–2021 (dále jen „Základní síť kraje“). Finanční
podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která
se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností
sociálních služeb. Mohou být podpořeny pouze sociální služby, které zohledňuje
zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období
2019–2021, resp. akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a jeho
prováděcí části, tj. může být podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou
zařazeny do Základní sítě kraje.
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Okruh způsobilých žadatelů
-

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

-

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

-

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

-

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

-

osoby samostatně výdělečně činné.

Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře
Finanční podpora na základě tohoto programu je poskytována v režimu veřejné
podpory slučitelné s vnitřním trhem podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince
2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
(2012/21/EU), (dále jen „Rozhodnutí EK“). Subjekty, jejichž sociální služby jsou
součástí Základní sítě kraje, obdržely Pověření k poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu, které obsahuje, mimo jiné, kalkulaci maximální výše
vyrovnávací platby.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků a výše spoluúčasti
příjemce dotace
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje
na dotační program činí 11 246 579,- Kč.
Maximální podíl dotace kraje je 70 % z celkových nákladů služeb zahrnutých v
žádosti.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. další dotační programy
kraje, dotace ze státního rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb, fondy
zdravotních pojišťoven), nebo z vlastních zdrojů příjemce dotace.
Maximální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci dotačního programu je
300.000,- Kč na jednu službu (identifikátor).
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Spolufinancování z ESF
V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok,
na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím
grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace přidělená na službu z
rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr
dvanáctin a podíl okamžité kapacity, resp. průměrných přepočtených pracovních
úvazků pracovníků v přímé péči nebo lůžek, služby financované z ESF.
V případě získání podpory z ESF prostřednictvím individuálního projektu kraje, jehož
realizátorem je odbor sociálních věcí KÚÚK, bude dotace přidělená z rozpočtu kraje
ponechána maximálně ve výši potřebné povinné spoluúčasti v projektu.

Způsob poskytnutí finanční podpory a žádost o poskytnutí finanční podpory
Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Metodice pro poskytování
dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu „Podpora Ústeckého kraje
na sociální služby 2021 – malý dotační program“, (dále jen „Metodika malého
programu“), která je přílohou č. 1 tohoto dotačního programu.
Žádost o finanční podporu nelze podat v případě, že subjekt doposud nemá oprávnění
k poskytování příslušné sociální služby (registraci), není zapsán v registru
poskytovatelů sociálních služeb, není součástí Základní sítě kraje nebo má v době
podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním
fondům, zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního zabezpečení, místně
příslušným finančním úřadům a rozpočtu územního samosprávného celku.
Termín vyhlášení
7. 7. 2020
(dle § 10c odst. 1 zákon o rozpočtových pravidlech musí být dotační program zveřejněn
nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti na dobu nejméně 90 dnů
od zveřejnění)
Počátek lhůty pro podání žádostí
10. 8. 2020
Termín uzávěrky pro přijímání žádostí
31. 8. 2020
Způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2021 musí být zpracována výlučně prostřednictvím
internetové aplikace v Katalogu sociálních služeb a to včetně příloh k žádosti, které
budou naskenovány.
Internetová aplikace Katalogu - https://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/
Vzor žádosti je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje (www.krustecky.cz / Sociální péče / Dotační programy kraje / Dotační program „Podpora
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Ústeckého kraje na sociální služby 2021 – malý dotační program“) a je přílohou
vyhlášení dotačního programu.
Do dotačního řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném
termínu prostřednictvím internetové aplikace v Katalogu sociálních služeb Ústeckého
kraje. Ústecký kraj nehradí žadatelům náklady spojené se zpracováním žádosti
a předložením žádosti.
Nedílné přílohy žádosti dle čl.: VI. odst. 2 Zásad jsou zejména:
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele
o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru
ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva,
stanovy, statut, doklad o živnostenském oprávnění, zřizovací listina), a to
v kopii;
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
zastupovat žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to v kopii;
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud
má registrační povinnost), a to v kopii;
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva),
a to v kopii;
e) čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá,
nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,
nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na
jeho majetek nebyla nařízena exekuce; vůči žadateli, ani vůči žádnému
podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků,
se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven
inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který
dosud nebyl splacen, a to v originále;
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále;
g) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,
nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to
v originále;
h) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky
po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí,
Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále;
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i) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči rozpočtu kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu
předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále;
j) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu
a realizace projektu a nepůsobí jako prostředník, a to v originále;
k) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla
smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace,
a to v originále včetně informace o případných dalších žádostech tohoto
projektu uplatněných u poskytovatele v daném roce. V případě, že
žadatel nerealizoval během posledních 3 let žádné projekty za přispění
kraje, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení, kterým nahradí
přílohu k) soupis projektů. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 4
Malého programu;
l) v případě zastoupení na základě plné moci – plná moc.
V případě, že poskytovatel sociálních služeb žádal o finanční podporu v rámci
některého dotačního programu ÚK na podporu sociálních služeb v roce 2019 a
nedošlo u příloh a) až d) k žádné změně, dokládá pouze přílohy uvedené pod
písm. e) až k). Vzor čestného prohlášení k bodům e) až j) je přílohou Malého
programu č. 4.
Posuzování žádostí a kritéria hodnocení pro stanovení výše dotace
Kritéria a postup při hodnocení žádosti a stanovení výše dotace jsou uvedeny
v Metodice malého programu.
Žádosti budou mimo jiné posouzeny dle následujících kritérií:
 potřebnost služby v regionu, tzn. soulad se Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019–2021, resp. Akčním
plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 a jeho přílohy
Základní sítí kraje,
 efektivita (využívanost kapacity) služby,
 uznatelné a neuznatelné náklady (viz Metodika malého programu),
 dostatečné předpokládané spolufinancování služby v roce 2021 z jiných
zdrojů než z rozpočtu Ústeckého kraje (např. ostatní veřejné rozpočty).
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada, resp.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v předpokládaném termínu do konce roku 2020. Po
vydání ověřeného usnesení rady/zastupitelstva budou zveřejněny výsledky dotačního
řízení.
Úspěšní žadatelé o dotaci budou informováni o výši přidělené dotace a budou vyzvání
k poskytnutí podkladů potřebných pro zpracování smlouvy. Dále budou informováni o
postupu při kompletaci smlouvy a jejím zaslání poskytovateli.
Vzory smluv jsou přílohou vyhlášení dotačního programu č. 6.
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Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech právní
nárok.
Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, zajistí odbor sociálních věcí, bez zbytečného odkladu
po rozhodnutí příslušného orgánu kraje, sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti – viz čl. IX odst. 11. Zásad.
Konzultační místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Brněnská 6
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Mgr. Šárka Faistová, tel.: 475 657 373, e-mail: faistova.s@kr-ustecky.cz
Přílohy č. 1 – Metodika malého programu
Příloha č. 2 – Žádost o dotaci – VZOR
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení k žádosti (přílohy e) až j)) - VZOR
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení k žádosti (příloha k) - VZOR
Příloha č. 5 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – VZOR
Příloha č. 6 – Nákladový rozpočet sociální služby (k podpisu smlouvy)
Příloha č. 7 – Čestné prohlášení ke smlouvě (bezdlužnost a přílohy žádosti a) až d)
beze změny)
Příloha č. 8 – Závěrečná zpráva a vyúčtování neinvestiční dotace v rámci dotačního
programu
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Ústecký kraj

Příloha č. 2

Krajský úřad
odbor sociálních věcí

Metodika pro poskytování dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 – malý dotační program“ (dále
jen „Metodika Malého programu“)
Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace
1. Na dotaci není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace
náleží do pravomoci Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje. Dotace jsou
poskytovány na základě §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o rozpočtových pravidlech“).
2. O dotaci může požádat a dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální
služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci)
a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o sociálních službách“)). Žádost nelze podat a dotaci nelze
poskytnout v případě, že organizace nemá oprávnění k poskytování
sociálních služeb (registraci) a/nebo není zapsána v registru poskytovatelů
sociálních služeb a předmětná služba není zařazena do Základní sítě
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019–2021 (dále jen „Základní
síť kraje“).
3. Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky
a realizace jím poskytovaných sociálních služeb na území Ústeckého kraje
(dále též „ÚK“). Uvedené subjekty musí vykonávat činnost v oblasti
poskytování sociálních služeb určenou osobám, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci (viz okruh oprávněných osob podle § 4 zákona o
sociálních službách).
4. Malý program se nevztahuje na sociální služby protidrogové politiky
a na příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem.
5. Dotaci lze poskytnout jen těm poskytovatelům sociálních služeb, kteří nemají
závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům státní správy, samosprávy a
zdravotním pojišťovnám. Tato skutečnost musí být poskytovatelem sociální
služby deklarována formou čestného prohlášení při podání žádosti.
6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit při podpisu
smlouvy:
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a) kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění
k vykonávané činnosti (zejména výpis z veřejného rejstříku, případně
společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu apod.),
b) úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního
orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených
dokladů) současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce
zastupovat subjekt navenek,
c) úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj
nevyplývá z výše uvedených dokladů),
d) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné
potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu
zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
e) nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb upravené na základě
výše přiznané dotace. Příslušný formulář tvoří přílohu č. 6 vyhlášení
programu,
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu
a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá
žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost), a to
v originále;
Příjemce dotace, kterému byla dotace v rámci Malého programu
přidělena poprvé, dokládá přílohy uvedené pod písmenem a) až f).
Příjemce dotace, kterému byla dotace v rámci Malého programu v roce
2019 přidělena (byla s ním uzavřena smlouva), dokládá povinně přílohy
uvedené pod písmenem e) a f); ostatní přílohy není nutné dokládat
v případě, že u příloh uvedených pod písmeny a) až d) uložených ve
složce na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
nedošlo ke změně. Tuto skutečnost Příjemce doloží čestným
prohlášením. Vzor čestného prohlášení k situaci beze změny v bodech
a) až d) a k bodu f) je přílohou č. 8 vyhlášení programu. Vzor
nákladového rozpočtu sociální služby je přílohou č. 7 vyhlášení
programu.
7. V případě, že žadatel nedoloží k podpisu smlouvy doklady podle odst. 6
tohoto článku, nebude s ním smlouva uzavřena.
8. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la
na rok, na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu
z ESF prostřednictvím grantového projektu nebo individuálního projektu,
bude dotace přidělená na službu z rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku.
Pro výpočet krácení bude použit poměr dvanáctin a podíl okamžité kapacity,
respektive průměrných přepočtených pracovních úvazků pracovníků v přímé
péči nebo lůžek, služby financované z ESF. V případě získání podpory z ESF
prostřednictvím individuálního projektu kraje, jehož realizátorem je odbor
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sociálních věcí KÚÚK, bude dotace přidělená z rozpočtu kraje ponechána
maximálně ve výši potřebné spoluúčasti v projektu.
9. Dotace je poskytována bezhotovostně, jednorázově, v souladu s případnými
regulačními opatřeními následovně:
a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními
samosprávnými celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,
b) příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi, platebním poukazem
na běžné účty zřizovatele.
10. Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální
služby o poskytnutí dotace z rozpočtu ÚK.
11. Dotace se poskytovateli sociální služby poskytuje jen na úhradu nezbytně
nutných nákladů provozované sociální služby. Dotace se neposkytuje
na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních
službách). Dotace se poskytovateli sociální služby poskytuje pouze na
úhradu nákladů souvisejících se základní činnosti dle zákona o sociálních
službách.
12. Příjemce nesmí z poskytnuté dotace poskytovat finanční prostředky jiným
právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou
s realizací činností, na které byly prostředky uvolněny.
13. Příjemce je povinen dodržet nákladové rozpočty jednotlivých sociálních
služeb, které jsou nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy. Od
jednotlivých nákladových rozpočtů služeb je možno se odchýlit
(jen následujícím způsobem:
a) bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých
nákladových položek hrazených z dotace v rámci jednoho druhu
uznatelného nákladu za předpokladu, že bude dodržena stanovená
výše příslušného druhu uznatelného nákladu a změny nebudou mít
vliv na stanovené účelové určení,
b) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů
hrazených z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů
(uvedený v nákladovém rozpočtu služby) maximálně o 30 % z částky
dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude
dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny
nebudou mít vliv na účelové určení; na snižování uznatelných nákladů
v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje,
c) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů
hrazených z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů
(uvedený v nákladovém rozpočtu služby) o více než 30 % z částky
dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude
dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny
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nebudou mít vliv na účelové určení – pouze se souhlasem odboru SV
KÚÚK. Pracovníci odboru SV KÚÚK, resp. pracovníci OPRS, o těchto
změnách budou rozhodovat na základě písemné žádosti
poskytovatele sociálních služeb (Příjemce).
O převodu dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými
žadatelem (Příjemcem) rozhoduje Rada nebo Zastupitelstvo ÚK na základě
písemné žádosti žadatele, a to s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného
dotačního programu. Obdobně se postupuje u převodu dotace v případě
sloučení či rozdělení sociálních služeb.
14. Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (neuznatelné náklady):
a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých
druhů sociálních služeb,
b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních
službách,
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí
majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena
vyšší než 40 000 Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí
majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena
vyšší než 60 000 Kč,
d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady
příštích období a opravné položky provozních nákladů,
e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech,
kdy na tato plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například
příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové
penzijní spoření a životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním
výročím, příspěvky na rekreaci,
f) výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového
vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby,
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností
u jednotlivých druhů sociálních služeb (včetně bankovních poplatků),
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu
požádat,
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy
nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody,
tvorbu fondů, úbytek cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje,
úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje spojené se získáním
bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky,
j) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
k) nákupy pozemků nebo budov,
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l) cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden
v § 109 odst. 3 tohoto právního předpisu,
m) reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atd.),
n) výdaje, které nelze účetně doložit,
o) mzdové/platové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na
mzdové/platové náklady odvozené ze střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji (dále jen „SPRSS ÚK“), (výdaje
překračující limitní částky, které kraj může stanovit pro jednotlivé položky
uznatelných nákladů). Limitní částka nesmí být překročena u jednotlivých
zaměstnanců v průměru za celý rok dle pracovních pozic, výše úvazku a
případného zahájení a ukončení pracovního poměru). Za limitní částku se
považuje superhrubá mzda,
p) náklady spojené s hlídáním dětí a s realizací jazykových, vzdělávacích
a rekvalifikačních kurzů.
15. Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující
podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci dotace v přímé souvislosti s poskytováním Služby a v období
realizace Služby, od 1. 1. do 31. 12. 2021,
- byl skutečně uhrazen do konce období realizace Služby, s výjimkou
zahrnutí souvisejících nákladů - mzdy, nájemné, energie, telefon, internet,
které budou uhrazeny do 31. 1. následujícího roku, neurčí-li Smlouva o
poskytnutí dotace jinak,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními
podpůrnými doklady,
16. V případě nejasností, zda se jedná o náklad uznatelný nebo neuznatelný,
dává závazné stanovisko odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje (dále jen „KÚÚK“).
17. Poskytnutou dotaci lze použít na úhradu nákladů, které vznikly žadateli
v období realizace od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla dotace poskytnuta
a byly žadatelem uhrazeny v období od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla
dotace poskytnuta, s výjimkou zahrnutí souvisejících nákladů - mzdy,
nájemné,
energie,
telefon,
internet,
které
budou
uhrazeny
do 31. 1. následujícího roku, neurčí-li Smlouva o poskytnutí dotace jinak.
18. Závěrečnou zprávu s finančním vypořádáním je příjemce dotace povinen
předložit do 5. února po skončení dotačního roku.
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Vyhodnocení žádostí odborem SV a postup při stanovení návrhu výše
finanční podpory
Vyhodnocení žádostí probíhá prostřednictvím pracovníků odboru sociálních věcí
KÚÚK. Hodnotitel potvrdí svou nepodjatost vůči organizacím, jejichž žádosti o
dotaci posuzuje, čestným prohlášením. Posudek hodnotitele musí být objektivní,
doložitelný a kvalitně zpracovaný.
Hodnotitel se při své činnosti řídí schválenými a platnými podklady,
tj.: Zásadami, specifickými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního
programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 – malý dotační
program“ a touto metodikou. Tyto materiály jsou pro práci hodnotitele závazné.
Při hodnocení sociálních služeb hodnotitelé využívají údajů z registru
poskytovatelů sociálních služeb a Základní sítě kraje.
V případě formálních nedostatků v žádosti může hodnotitel vyzvat žadatele
k doplnění žádosti o dotaci, a to elektronickou formou na kontaktní e-mail osoby
uvedené v žádosti o dotaci. Výzva bude přiložena k celkové dokumentaci
žádosti. Nedostatky musí být odstraněny do 3 pracovních dnů od odeslání výzvy,
taktéž elektronickou formou, jinak bude žádost vyřazena z dotačního řízení. O
skutečnosti, zda se jedná o formální nedostatek, rozhoduje odbor sociálních věcí
KÚÚK.
V případě, že žádost o dotaci podává sociální služba s působností ve více
krajích, než je Ústecký kraj, bude zohledněna žádost o finanční prostředky, které
se týkají pouze Ústeckého kraje a to procentuálním poměrem, kterým je služba
v Ústeckém kraji vůči ostatním krajům poskytována. V žádosti o dotaci tedy
žadatel uvede jak celkové náklady na službu, tak celkové náklady na poskytování
služby pouze v Ústeckém kraji. Maximální podíl dotace 70 % vychází z celkových
nákladů služeb pro Ústecký kraj. V případě, že budou v žádosti uvedeny pouze
celkové náklady služby bez rozklíčování nákladů za jednotlivé kraje, může být
žádost vyřazena pro formální nedostatky.
Nejprve bude posouzeno, zda žádost svým obsahem odpovídá okruhu podpory
dotačního programu. Poté bude stanoven návrh výše finanční podpory dle níže
uvedeného postupu:
Postup při stanovení optimální výše dotace poskytovatelům sociálních
služeb
Optimální výše dotace
Optimální výše dotace je v případě služeb sociální prevence a sociální péče
(ambulantní a terénní forma služby) stanovena jako rozdíl celkových obvyklých
nákladů na úvazek pracovníka a povinného podílu spolufinancování služby a
případně úhrad od uživatelů služby.
Optimální výše dotace je v případě služeb sociální prevence a sociální péče
(pobytová forma služby a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou)
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stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a povinného podílu
spolufinancování služby a obvyklé úhrady od uživatelů služby, případně úhrad
od zdravotních pojišťoven.
Za účelem výpočtu optimální výše dotace jsou sociální služby dle svého
charakteru rozděleny do 4 skupin. Pro každou skupinu je vždy aplikován shodný
mechanismus výpočtu.
Skupiny sociálních služeb:
1) služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství –
ambulantní a terénní forma služby (nezahrnují se úhrady od uživatelů),
2) služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby
3) služby sociální prevence – pobytová a ambulantní forma služby
s lůžkovou kapacitou,
4) služby sociální péče – pobytová forma služby.

I.

Náklady

Metodika výpočtu místně obvyklých nákladů
Výpočet místně obvyklých nákladů vychází z analýzy nákladů jednotlivých druhů
sociálních služeb v kraji. Obvyklé náklady zahrnují pouze náklady na základní
činnosti služby poskytované s působností pouze v rámci kraje a zahrnují jak
osobní, tak provozní náklady (režie) služby.
Optimální výše dotace je propočtená na rozsah služby, jak byla vymezena v
Základní síti kraje. V případě, že rozsah služby je nižší, než je vymezen v
Základní síti kraje, vypočte se optimální výše dotace podle skutečného rozsahu
služby, specifikovaného v žádosti.
Základní vymezení pro skupinu 1 a 2:
Při výpočtu se do úvazků pracovníků v přímé péči zahrnují pracovníci pracující
u poskytovatele sociální služby (žadatele) ve službě na pracovní smlouvu,
dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. V případě dohody
o provedení práce se přepočítá prováděná práce v hodinách na její odpovídající
hodnotu v úvazcích1. Je-li pracovník zajišťován mimo pracovní poměr na základě

V případě dohod o provedení práce (DPP) – počet hodin práce na DPP v roce, na který je
žádána podpora, se přepočítá na odpovídající hodnotu úvazku (např. rodinný poradce má
vykonat práci na DPP v rozsahu 300 hodin v průběhu roku 2021, odpovídající výše úvazku je
0,149, tj. 300 hodin/2016 hodin (fond pracovní doby pro rok 2021 bez svátků v případě 8 hodinové
pracovní doby)).
1
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obchodní smlouvy (nákupem služby, dodavatelsky), pak se odpovídající hodnota
úvazku do výpočtu optimální výše dotace nezahrnuje.
Do výpočtu se zahrnují plánované úvazky všech pracovníků uvedených v
žádosti, maximálně však do výše úvazků uvedených v Základní síti kraje.
Do výpočtu se zahrnují pracovníci v přímé péči a k nim odpovídající úvazek ve
velikosti 0,3 úvazku dalších pracovníků. Tedy na jeden úvazek pracovníka
v přímé péči připadá 0,3 úvazku ostatních pracovníků.
Mezi pracovníky v přímé péči jsou zahrnuti odborní pracovníci uvedení v § 115
odst. 1 písm. a) až e) zákona o sociálních službách2.
Mezi ostatní pracovníky jsou zahrnuti – vedoucí pracovníci (vedoucí organizace,
vedoucí služby, ostatní vedoucí pracovníci), administrativní pracovníci
(sekretářské a asistenční pozice, účetní, ostatní administrativní pracovníci),
obslužný personál (údržba, úklid, apod.).
Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na úvazek pracovníka
v přímé péči měsíčně pro jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým
obvyklým měsíčním nákladům na jednotlivé druhy služeb. Tato hodnota
vyjadřuje celkové náklady na 1 pracovní úvazek pracovníka v přímé péči, tzn.
osobní i provozní náklady služby (včetně režií).
Základní vymezení pro skupinu 3 a 4:
V případě výpočtu na služby sociální prevence a péče s lůžkovou kapacitou jsou
celkové obvyklé náklady služby kalkulovány na lůžka, nikoli na pracovní úvazky.
Do výpočtu se zahrnují plánované kapacity – lůžka, uvedené v žádosti,
maximálně však do kapacity – lůžek, zahrnutých v Základní síti kraje.
Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro
jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko
na den. Do výpočtu dále vstupuje počet dnů, ve kterém je služba v roce
poskytována a kapacita služby (počet lůžek), tzn. do výpočtu vstupuje počet
plánovaných lůžkodnů.

II.

Výnosy

Vypočtené výnosy jsou součtem vypočtených výnosů v jednotlivých oblastech
činnosti.
Základní vymezení pro skupinu 1:

2

V sociálních službách vykonávají odbornou činnost - a) sociální pracovníci, b) pracovníci
v sociálních službách, c) zdravotničtí pracovníci, d) pedagogičtí pracovníci, e) manželští a rodinní
poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.
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Pro služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství není počítáno
s úhradami, jelikož se jedná o sociální služby poskytované bez úhrady. Zde je
počítáno jen se stanoveným podílem spolufinancování služeb z jiných zdrojů.
Základní vymezení pro skupinu 2:
Ambulantní a terénní služby sociální péče jsou poskytovány za částečnou/úplnou
úhradu od uživatelů služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady
od uživatelů služby.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby se vypočte 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.
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
výkonu

hodin

přímého

Hodinová sazba

§ 39 – osobní asistence

1 200

100 Kč

§ 40 – pečovatelská služba

1 200

100 Kč

§ 42 – průvodcovské a předčitatelské
služby

1 200

100 Kč

§ 43 – podpora samostatného bydlení

1 200

100 Kč

§ 44 – odlehčovací služby

1 200

100 Kč

§ 45 – centra denních služeb

1 200

100 Kč

§ 46 – denní stacionáře

1 200

100 Kč

Pozn. Celkový fond pracovní doby na jednoho pracovníka je v roce 2021 při
stanovené týdenní pracovní době 40 hodin (bez placených svátků) 2 016 hodin
ročně. Dále předpokládáme, že pracovník pracující na celý úvazek věnuje 60 %
fondu pracovní doby přímo klientovi. Pak tento údaj představuje 1 210 hodin.
Dále je počítáno se stanoveným podílem financování služeb z jiných zdrojů.
Základní vymezení pro skupinu 3:
Pobytové služby sociální prevence jsou poskytovány za částečnou/úplnou
úhradu od uživatelů služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady
od uživatelů služby.
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Obvyklá úhrada od uživatelů služby je určena na základě analýzy úhrad uživatelů
za předminulý rok a dále s ohledem na maximální hodnoty úhrad stanovených
prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách za pobyt a případně stravu
u jednotlivých druhů služeb.
Úhrada je stanovena jako průměrná hodnota na 1 lůžko na den (v případě
nocleháren fakticky za 1 lůžko na noc).
Je počítáno s vytížeností služby ve výši 90 %.
Dále je počítáno se stanoveným podílem financování služeb z jiných zdrojů.
Základní vymezení pro skupinu 4:
Pobytové služby sociální péče jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu od
uživatelů služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů
služby, a pokud je uživatelům služby poskytována zdravotní péče
(ošetřovatelská péče) podle § 36 zákona o sociálních službách, a to
prostřednictvím vlastních zaměstnanců zařízení, zohledňují se i plánované
úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Toto platí také pro sociální služby
poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby je určena na základě analýzy úhrad uživatelů
za předminulý rok a dále s ohledem na maximální hodnoty úhrad stanovených
prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách za pobyt a stravu u
jednotlivých druhů služeb a úhrada za péči stanovená dle zákona o sociálních
službách.
Úhrada je stanovena jako průměrná hodnota na 1 lůžko na den.
Obvyklé příjmy od zdravotních pojišťoven se odečítají v případě služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, domovy pro
seniory, domovy se zvláštním režimem a sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních lůžkové péče, je-li zdravotní péče zajišťována
vlastními zaměstnanci poskytovatele služby (je-li zdravotní péče poskytovatelem
sociálních služeb zajišťována např. zabezpečením externího dodavatele apod.,
příjmy od zdravotních pojišťoven se nezohledňují).
Obvyklé 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 III. nebo IV. stupni závislosti
příspěvku na péči, je pro účely tohoto řízení stanovena na 3 000,- Kč/měsíc (100
Kč/den).
Je počítáno s vytížeností služby ve výši 95 %.
Dále je počítáno se stanoveným podílem financování služeb z jiných zdrojů.
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III.
A.

Výpočet optimální výše dotace
Výpočet optimální výše dotace (OVD) na služby sociální prevence a
odborného sociálního poradenství – ambulantní a terénní forma
služby

Druhy služeb3
 odborné sociální poradenství,
 raná péče,
 telefonická krizová pomoc,
 tlumočnické služby,
 krizová pomoc,
 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením,
 terénní programy,
 nízkoprahová denní centra,
 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 intervenční centra,
 sociálně terapeutické dílny,
 sociální rehabilitace – pouze v případě terénní a ambulantní formy
služby.
Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek
pracovníka v přímé péči a stanoveného podílu spolufinancování služby,
resp. jako rozdíl vyrovnávací platby na službu a stanoveného podílu
spolufinancování.
OVDS = (FP * U* M) – (a * FP * U * M)
OVDS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka– stanovený podíl
spolufinancování služby
OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro
jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním
nákladům na jednotlivé druhy služeb,
3

U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových
úvazků pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči4 a 0,3 úvazku
ostatních pracovníků na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce,
Tento výpočet optimální výše dotace se použije i v případě, kdy je součástí krizové pomoci a
intervenčního centra pobytová forma služby.
3
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a – stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů.

4

B.

Výpočet optimální výše dotace na služby sociální péče – ambulantní
a terénní forma služby

Druhy služeb:
 osobní asistence,
 průvodcovské a předčitatelské služby,
 podpora samostatného bydlení,
 odlehčovací služby – pouze ambulantní a terénní forma,
 centra denních služeb,
 denní stacionáře,
 pečovatelská služba.
Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek
pracovníka v přímé péči a úhrad od uživatelů služby a stanoveného podílu
spolufinancování služby, resp. jako rozdíl vyrovnávací platby na službu a
stanoveného podílu spolufinancování.
OVDS = (FP * U* M) – (Uppp * S * H) - (a * FP * U * M)
OVDS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby
– stanovený podíl spolufinancování služby
OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
a – stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro
jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním
nákladům na jednotlivé druhy služeb,
Uppp – úvazky pracovníků v přímé péči pro příslušný rok5 (v případě
pečovatelské služby a osobní asistence pouze pracovníci v sociálních
službách),
S – stanovená hodinová sazba v Kč za zajištění základních činností služby,
H – počet hodin výkonu služby na 1 úvazek pracovníka v přímé péči,

4

Optimální výše dotace je propočtená na rozsah služby, jak byla vymezena v Základní síti kraje.
V případě, že rozsah služby je nižší, než je vymezen v Základní síti kraje, vypočte se optimální
výše dotace podle skutečného rozsahu služby, specifikovaného v žádosti.
5
Vyrovnávací platba je propočtená na rozsah služby, jak byla vymezena v Základní síti kraje. 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.
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U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových
úvazků pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči6 a 0,3 úvazku
ostatních pracovníků na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce.
C.

Výpočet optimální výše dotace na služby sociální prevence –
pobytová a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou

Druhy služeb:
Pobytové formy služby:
 azylové domy,
 domy na půl cesty,
 služby následné péče (pouze pobytová forma),
 sociální rehabilitace (pouze pobytová forma),
Ambulantní formy služby:
 noclehárny.
Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad
od uživatelů služby a stanoveného podílu spolufinancování služby, resp.
jako rozdíl vyrovnávací platby na službu a stanoveného podílu spolufinancování.
OVDS = (FP * L) – (Su * L * v) - (a * FP * L)
OVDS = finanční podpora na lůžko – úhrada od uživatelů služby na lůžko –
stanovený podíl spolufinancování služby

OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
a – stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy
služeb, která odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den,
L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na
základě počtu registrovaných lůžek7 a plánované doby poskytování služby v
příslušném roce),
6

Su – stanovená obvyklá sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko na den pro
jednotlivé druhy služeb,
v – koeficient vytíženosti služby, koeficient nabývá hodnoty 0,90.
6
7

Viz. pozn. pod čarou č. 4
Viz. pozn. pod čarou č. 4
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D.

Výpočet optimální výše dotace na služby sociální péče – pobytová
forma služby

Druhy služeb:








odlehčovací služby,
týdenní stacionáře,
domovy pro osoby se zdravotním postižením,
domovy pro seniory,
domovy se zvláštním režimem,
chráněné bydlení,
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad
od uživatelů služby a případně úhrad za poskytovanou zdravotní péči z
veřejného zdravotního pojištění a stanoveného podílu spolufinancování
služby, resp. jako rozdíl vyrovnávací platby na službu a stanoveného podílu
spolufinancování.
Pro domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, pro domovy
se zvláštním režimem, týdenní stacionáře a sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních lůžkové péče:
OVDS = (k*FP * L) – (Su * L*v) – (Sz * Lu ) – (a * FP * L)
OVDsS = finanční podpora na lůžko se zohledněním struktury uživatelů služby
– úhrada od uživatelů služby na lůžko – úhrada ze zdravotního pojištění na
lůžko - stanovený podíl spolufinancování služby

Pro odlehčovací služby a chráněné bydlení:
OVDsS = (k*FP * L) – (Su * L*v) – (a * FP * L)
OVDsS = finanční podpora na lůžko se zohledněním struktury uživatelů služby
– úhrada od uživatelů služby na lůžko stanovený podíl spolufinancování
služby

OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
k – koeficient zohledňující strukturu uživatelů služby dle stupně závislosti na
pomoci jiné fyzické osoby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy
služeb, která odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den,
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L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na
základě počtu registrovaných lůžek8 a plánované doby poskytování služby v
příslušném roce),
Su – stanovená obvyklá sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko na den pro
jednotlivé druhy služeb,
v – koeficient vytíženosti služby, koeficient nabývá hodnoty 0,95,
Sz - stanovená sazba úhrady z veřejného zdravotního pojištění na 1 lůžko na
den(na měsíc) se zohledněním stupně závislosti uživatelů služby (pouze u 5
druhů služeb),
Lu – celkový plánovaný počet lůžkodnů obsazených uživateli ve III. a IV. stupni
závislosti příspěvku na péči,
a – stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů.
Hodnoty koeficientu „k“:
Podíl uživatelů ve stupni závislosti na pomoci jiné
fyzické osoby II (středně těžká závislost), III (těžká
závislost) a IV (úplná závislost) na celkovém počtu
uživatelů

v intervalu 80 % - 100 %
v intervalu 70 % - 79 %
v intervalu 60 % - 69 %
v intervalu 50 % - 59 %
v intervalu 40 % - 49 %
v intervalu 30 % - 39 %
v intervalu 20 % - 29 %
v intervalu 10 % - 19 %
v intervalu 0 % - 9 %

Hodnota koeficientu

1,45
1,35
1,3
1,25
1,2
1,15
1,1
1,05
1

7

Reálná výše dotace je stanovena tak, že vypočtená optimální výše dotace je
upravena (ponížena) na základě aplikace redukčních koeficientů a dále na
základě vyhodnocení míry splnění dalších hodnotících kritérií dotačního
programu.
Žadateli nebude vyplacena vyšší dotace, než jaká odpovídá optimální výši
dotace stanovené v souladu s pravidly této metodiky. Reálná výše dotace pak
bude stanovena tak, že optimální výše dotace bude upravena (ponížena) na
základě aplikace redukčních koeficientů a na základě výsledku vyhodnocení míry
splnění jednotlivých hodnotících kritérií dotačního programu. V případě, že v
žádosti žadatel požádá o dotaci nižší, než představuje reálná výše dotace určená
dle předchozí věty, bude poskytovateli sociálních služeb (žadateli) vyplacena
dotace ve výši uvedené v žádosti.
Maximální výše dotace je stanovena ve výši 300 000,- Kč na 1 sociální službu
(identifikátor).

8

Viz. pozn. pod čarou č. 4

15

Přílohy:
Příloha č. 1 Redukční koeficienty
Příloha č. 2 Stanovená hodnota finanční podpory na úvazek/lůžko a stanovený
podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů
Příloha č. 3 Hodnoty průměrné výše úhrady uživatelů za službu
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Příloha č. 1 Metodiky

Redukční koeficienty dle druhů služeb
I. hladina redukce - nejnižší
intervenční centra
krizová pomoc
nízkoprahová denní centra
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
raná péče
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociální rehabilitace – ambulantní a terénní forma
sociálně terapeutické dílny
telefonická krizová pomoc
terénní programy
tlumočnické služby
II. hladina redukce - nízká
azylové domy
domy na půl cesty
noclehárny
podpora samostatného bydlení
sociální rehabilitace-pobytová
III. hladina redukce - střední
centra denních služeb
denní stacionáře
chráněné bydlení
odlehčovací služby – ambulantní a terénní forma
osobní asistence
pečovatelská služba
průvodcovské a předčitatelské služby
IV. Hladina redukce - vysoká
odborné sociální poradenství
V. hladina redukce - nejvyšší
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
odlehčovací služby – pobytová forma
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
týdenní stacionáře

17

Příloha č. 2 Metodiky
Stanovená hodnota finanční podpory na úvazek/lůžko a stanovený podíl
spolufinancování služby z jiných zdrojů
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Příloha č. 3 Metodiky
Hodnoty průměrné výše úhrady uživatelů za službu
Služby

§ zákona č.
108/2006 Sb.

Minimální průměrná výše úhrady

Osobní asistence

§39

100 Kč/hod.

Pečovatelská služba

§40

100 Kč/hod.

Průvodcovské a
předčitatelské služby

§42

100 Kč/hod.

Podpora samostatného
bydlení

§43

100 Kč/hod.

Odlehčovací služby

§44

100 Kč/hod. terénní a ambulantní forma
služby
9 951 Kč na uživatele/měsíc (321 Kč na
uživatele/den) pobytová forma služby

Centra denních služeb

§45

100 Kč/hod.

Denní stacionáře

§46

100 Kč/hod.

Týdenní stacionáře

§47

10 044 Kč na uživatele/měsíc (324 Kč na
uživatele/den)

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

§48

15 407 Kč na uživatele/měsíc (497 Kč na
uživatele/den)

Domovy pro seniory

§49

14 105 Kč na uživatele/měsíc (455 Kč na
uživatele/den)

Domovy se zvláštním
režimem

§50

16 926 Kč na uživatele/měsíc (546 Kč na
uživatele/den)

Chráněné bydlení

§51

8 184 Kč na uživatele/měsíc (264 Kč na
uživatele/den)

Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
ústavní péče

§52

10 757 Kč na uživatele/měsíc (347 Kč na
uživatele/den

Azylové domy

§57

1 736 Kč na uživatele/měsíc (56 Kč na
uživatele/den

Domy na půl cesty

§58

1 798 Kč na uživatele/měsíc (58 Kč na
uživatele/den

Noclehárny

§63

744 Kč na uživatele/měsíc (24 Kč na
uživatele/den
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Příloha č. 3

Dotační program
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 –
malý dotační program“

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

DIČ

Sídlo (adresa) žadatele
Ulice
Obec

Č.p/č.orient.
PSČ

Kontaktní údaje
Tel.
Fax
Webová stránka

Mobil
Email

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

Bankovní spojení
Název banky žadatele
Číslo účtu žadatele
Kód banky

Osoby zastupující žadatele
Osoba

Funkce

Právní důvod zastoupení

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

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

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

Výše podílu
Kč

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

IČ

Výše podílu
Kč

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

Výše podílu
Kč

2. Požadavek na dotaci Ústeckého kraje 2021
Údaje o službě
Identifikátor služby
Druh služby
Forma poskytování
Služba poskytovaná od:
Název služby
Zařízení poskytující sociální službu
Název

Adresa
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Požadavek na dotaci a působnost služby
Celkové náklady v roce
2021 (Kč)

Požadovaná dotace
Ústeckého kraje na rok
2021 (Kč)

Tj. % z celkových nákladů

Vyplní pouze žadatelé s poskytováním služby ve více krajích:
Kraj

Podíl působnosti
(%)

Podíl
požadavku
na dotaci (%)

Požadavek na dotaci (Kč)

Účel, na který chce žadatel dotaci použít:

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

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

Termín ukončení

Počet měsíců
realizace

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

Upřesnění

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

Provozní doba poskytování služby
Ambulantní forma

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Terénní forma

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Pobytová
Popis realizace služby

Další údaje o službě
Uveďte zejména informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší žádosti.
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4. Kvantifikace sociální služby
4.1 Ambulantní a terénní forma
Okamžitá individuální
kapacita
Okamžitá skupinová kapacita
Indikátor

Skutečnost v roce
2019

Předpoklad v roce
2020

Plán na rok 2021

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

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

Skutečnost v roce
2019

Předpoklad v roce
2020

Plán na rok 2021
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Struktura uživatelů služby dle stupňů závislosti
Rok 2019 - skutečnost
Struktura uživatelů dle
Osoby do 18 let
stupně závislosti
Stupeň I
Stupeň II
Stupeň III
Stupeň IV
Ostatní (bez příspěvku na
péči)
Celkem
Rok 2020 - předpoklad
Struktura uživatelů dle
Osoby do 18 let
příspěvku na péči
Stupeň I
Stupeň II
Stupeň III
Stupeň IV
Ostatní (bez příspěvku na
péči)
Celkem
Rok 2021 - plán
Struktura uživatelů dle
Osoby do 18 let
příspěvku na péči
Stupeň I
Stupeň II
Stupeň III
Stupeň IV
Ostatní (bez příspěvku na
péči)
Celkem

Osoby nad 18 let

Celkem

Osoby nad 18 let

Celkem

Osoby nad 18 let

Celkem

5. Personální zabezpečení služby
5.1. Pracovní smlouvy
Rok 2020
Kód

Pracovní zařazení

Úvazky za
minulý rok

Počet
pracovníků

Přepočteno na
celé úvazky

Náklady celkem
(Kč)
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1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

5. 2 Dohody o pracovní činnosti

Rok 2020
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

Úvazky za
minulý rok

5.3 Dohody o provedení práce

Počet
pracovníků

Přepočteno na
celé úvazky

Náklady celkem
(Kč)
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Rok 2020
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

Úvazky za
minulý rok

Počet
pracovníků

Přepočteno na
celé úvazky

Náklady celkem
(Kč)

Počet
pracovníků

Přepočteno na
celé úvazky

Náklady celkem
(Kč)

5.4 Nákup služeb
Rok 2020
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

Úvazky za
minulý rok
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5.5 Dobrovolníci
Celkem:

Počet odpracovaných hodin:

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

Celkem

Skutečnost v roce
2019 (Kč)

Předpoklad v roce
2020 (Kč)

Plán na rok 2021
(Kč)
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7. Rozpočet služby a požadavek na dotaci dle nákladových položek
1.

2.

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

3.

4.

5.

Poznámka - slovní
Předpokládané náklady Plánované náklady v Požadavek od Ústeckého komentář (u položek, na
v roce 2020 v Kč
roce 2021 v Kč
kraje na rok 2021 Kč
které je žádána dotace
kraje, nutno vyplnit)
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

8. Nedílné přílohy žádosti
Doloženo

Typ přílohy
a)

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).

b)

Doklady 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.

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,
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
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zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné
podpory, který dosud nebyl splacen.

Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti/podnikání žadatele, nebo pro
trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby.
Čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené
závazky po lhůtě splatnosti.

f)

g)

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)

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

k)

Soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za
přispění Kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení
finanční výše poskytnuté dotace, a to v originále. Přehled projektů financovaných z ESF,
do kterých je příjemce dotace zapojen. Pokud nebyly realizovány žádné projekty za
předchozí 3 roky, bude nahrazen soupis projektů čestným prohlášením.

l)

V případě zastoupení na základě plné moci - plná moc.

Žádost vyhotovil:
Datum vyhotovení žádosti:
Statutární orgán potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního programu
Ústeckého kraje, Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 – malý dotační program“ a potvrzuje
pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním v žádosti uvedených
identifikačních údajů a výše poskytnuté dotace na webových stránkách internetového serveru Ústeckého kraje
a se zařazením do databáze poskytovatele.

Datum podání žádosti:

Podpis osoby zastupující žadatele:
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Příloha č. 4

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

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

-

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

-

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

Zároveň čestně prohlašuji, že
-

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

-

vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních),
nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který
dosud nebyl splacen;

-

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

-

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

V ……………. dne ………………
………………………
razítko, podpis
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Příloha č. 5

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

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

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

-

toto prohlášení nahrazuje nedílnou přílohu žádosti dle Vyhlášení dotačního programu
v bodě k) - soupis projektů za předchozí 3 roky za podpory Ústeckého kraje
(dle Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
se jedná o nedílnou přílohu žádosti v čl. VI., odst. 2, písm. l)

V ……………. dne ………………
………………………
razítko, podpis
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Příloha č. 6

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: VZOR

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

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Mgr. Ing. Miroslavem Andrtem, členem Rady Ústeckého kraje na základě
Pověření Ústeckého kraje ze dne 22. 5. 2019

Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
1630952/0800
(dále jako „Poskytovatel“)
a
Příjemce:
Název (jméno a příjmení):
Sídlo (místo podnikání, bydliště):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
(dále jako „Příjemce“)
zapsaný v………......rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka…....... /
v evidenci……..v……….Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu
uloženého na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
na poskytování sociální služby v programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby
2021 – malý dotační program“
(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“ nebo
„smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 013/13Z/2018
ze dne 25. 6. 2018 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu s těmito
Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou neupravených.
Dotace je poskytována na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..
Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č….ze dne….
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na základě této smlouvy neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která
a) bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. ………………., pod UZ (účelovým
znakem) 00193, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději
do konce kalendářního roku, na který byla poskytnuta.
b) bude převedena příspěvkovým organizacím zřizovanými územními samosprávnými
celky ve splátkách platebním poukazem na běžné účty zřizovatele, a to prostřednictvím
účtu zřizovatele, ………………….., č.ú.: ………………, pod UZ (účelovým znakem) 00193,
za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do konce
kalendářního roku, na který byla poskytnuta.
Finanční podpora na registrované sociální služby je poskytnuta v souladu
s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č. 2012/21/EU, o použití
čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále též „Rozhodnutí EK“).
Pro služby s nadregionální působností přidán navíc tento odstavec:
Poskytovatel touto Smlouvou přistupuje k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované
sociální služby s celostátní a nadregionální působností s tím, že finanční podpora (dotace)
na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
příjemci v souladu s Rozhodnutím EK.
Dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby
hrazené Poskytovateli v souladu s Rozhodnutím EK.
Článek II.
Účel, na který je dotace určena
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doba, v níž má být dosaženo účelu
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace sociální
služby (dále jen „Služba“) v rámci programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální
služby 2021 – malý dotační program“ dle poskytovatelem odsouhlaseného Rozpočtu
plánovaných nákladů, a to v rozsahu dále uvedeného procentuálního podílu dotace na
úhradě plánovaných nákladů. Rozpočet plánovaných nákladů je nedílnou součástí ujednání
této smlouvy, uložené ve spisu na Krajském úřadě Ústeckého kraje odboru sociálních věcí.
Dotace se poskytuje v následujícím členění:
-

na službu ….. …….. Kč,

-

na službu ….. …….. Kč.

Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů na poskytování
sociální služby/sociálních služeb, uvedené/uvedených v bodě 15 Metodiky pro poskytování
dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu „Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby 2021 – malý dotační program „ (dále jen „Metodika malého programu“), v
rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální služby zákonem o
sociálních službách, a ve lhůtě uvedené v části II., bodu 4. této Smlouvy, v souladu
s Metodikou malého programu.
Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné náklady)
specifikované v bodě 14 Metodiky malého programu.
2. Příjemce je povinen dodržet nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb, které jsou
nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy. Od jednotlivých nákladových rozpočtů
služeb je možno se odchýlit (jen následujícím způsobem:
a) bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek
hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že bude
dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu a změny nebudou mít
vliv na stanovené účelové určení,
b) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených z dotace
navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu služby)
maximálně o 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že
bude dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít vliv na
účelové určení; na snižování uznatelných nákladů v jednotlivých nákladových druzích se
omezení nevztahuje,
c) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených z dotace
navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu služby) o
více než 30 % 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 – pouze se souhlasem odboru SV KÚÚK. Pracovníci odboru SV KÚÚK, resp.
pracovníci OPRS, o těchto změnách budou rozhodovat na základě písemné žádosti
poskytovatele sociálních služeb (Příjemce).

3. Termínem ukončení realizace Služby je 31. prosinec 2021. Pro Příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
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4. Dotace se poskytuje účelově (viz čl. II odst. 1 Smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
nákladů, které vznikly žadateli v období realizace od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla
dotace poskytnuta a byly žadatelem uhrazeny v období od 1. 1. do 31. 12. roku, na který
byla dotace poskytnuta, s výjimkou zahrnutí souvisejících nákladů - mzdy, nájemné,
energie, telefon, internet, které budou uhrazeny do 31. 1. následujícího roku.
5. Dotace se poskytuje jednorázově.
6. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech Služby v maximální výši 70 %. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve
vztahu k celkovým nákladům Služby za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu.
Článek III.
Povinnosti příjemce, porušení rozpočtové kázně
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem poskytování Služby, pro který byla dotace poskytnuta,
a v souladu s podmínkami sjednanými v této Smlouvě.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem Služby, který je přílohou této Smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a
to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celé Služby.
e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že Služba je spolufinancována Ústeckým
krajem.
f)

Předat Poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití dotace, a to do 5. února
po skončení dotačního roku - (článek XII. odst. 1 Zásad). Pokud byla Služba
realizována před uzavřením této Smlouvy, je příjemce povinen předložit poskytovateli
finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Spolu se
závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze
závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy nebo finančního
vypořádání dotace na žádost příjemce prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních
dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

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

-

popis realizace Služby,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy Služby,

-

přínos Služby pro cílové skupiny,
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-

celkové zhodnocení Služby,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů Služby,

-

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

-

přehled o prostředcích vrácených do rozpočtu poskytovatele.

g) Neprodleně písemně informovat odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje o všech změnách, týkajících se identifikace Příjemce nebo realizace podpořené
Služby, nejpozději však do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo.
h) V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizované Služby, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz čl. II
odst. 7 smlouvy), je příjemce dotace povinen prostředky, o které byl dohodnutý podíl
dotace překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
i)

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

j)

Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet Poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
Služby poskytnuta, v případě, že se Služba neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
Poskytovatele o vrácení dotace.

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

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

m) Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu s kontrolním
řádem, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci a
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poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito
oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru kontroly
Krajského úřadu Ústeckého kraje a přizvané osoby dle § 6 kontrolního řádu.
n) Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
o) Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat v souvislosti
s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
p) Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele dotace o následujících
změnách údajů uváděných v žádosti, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo:
1. změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace,
2. změna bankovního účtu Příjemce,
Údaje uvedené o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby,
telefonického spojení, e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna
rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů
povinně hlášených dle zákona o sociálních službách (na oddělení plánování a
registrace sociálních služeb) odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Poskytovatel registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně informovat odbor
sociálních věcí, oddělení plánování a registrace sociálních služeb Krajského úřadu
Ústeckého kraje, o změnách údajů uváděných v žádosti.
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení
možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory
s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v závěrečném vyúčtování vyjma
nahlášení finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.
Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné
uzavírat dodatek ke Smlouvě.
q) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až
po předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
r) Příjemce je povinen s Poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
s) Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). V
případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně
použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 zákona
č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení s odvodem
ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto Smlouvou.
t)

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

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

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

2.

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

3.

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

4.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání Programu tj. do 31. 12. 2021:

strana 7 / 9

a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci Služby,
b) verbální prezentace Poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce propagující Službu, včetně prezentace
moderátorem akce,
c) oficiální pozvání zástupců Poskytovatele na výše uvedené akce,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace Služby) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací Služby).

5.

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

1. var. 1 - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření
smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode
dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
var. 2 – Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na
tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na
e-mail: ……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
var. 3 – Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech, správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž
Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Příjemce obdrží jedno vyhotovení.
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5. O poskytnutí dotace a uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto …….. Ústeckého kraje
usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Ing. Miroslav Andrt
člen Rady Ústeckého kraje
na základě pověření

Příjemce
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Bod 20.4 priloha 7.pdf k usnesení č. 110/30Z/2020
Příloha č. 7
Nákladový rozpočet sociální služby
Název organizace:
IČ:
Název služby:
Druh služby:
Registrační číslo služby:
1.
Druh finančních prostředků

2.

3.

4.

Předpokládané náklady v
roce 2020 v Kč

Plánované náklady v
roce 2021 v Kč

Požadavek od Ústeckého
kraje na rok 2021 Kč

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

Místo a datum:

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
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5.
Poznámka - slovní
komentář (u položek, na
které je žádána dotace
kraje, nutno vyplnit)
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Příloha č. 8

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

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

Zároveň čestně prohlašuji, že
-

u příloh uvedených pod písmeny a) až d) v Metodice programu malého dotačního
programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 – malý dotační program
uložených ve spisu na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
nedošlo ke změně.

V ……………. dne ………………
………………………
razítko, podpis
V případě, že v některé z příloh pod písmeny a) až d) došlo ke změně, uvede žadatel tuto
skutečnost do tohoto čestného prohlášení a zároveň doloží dokumenty potvrzující tuto změnu
k podpisu smlouvy.
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Bod 20.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 112/30Z/2020

PŘEHLED SUBJEKTŮ NAVRŽENÝCH K PODPOŘE V PROGRAMU PODPORY VYBAVENÍ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SOUVISLOSTI S PŘECHODEM NA VYSÍLACÍ STANDARD DVB-T2, VČETNĚ VÝŠE DOTACE

Název poskytovatele

IČO

ID

Druh sociální služby

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková
organizace
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková
organizace
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

46789944
46789944
46789944
49872516
49872516
46787682
25419561
25419561
70828920
70828920
70828920

1049767
8986384
8611619
2068891
4100257
3890327
4743378
5291951
5476963
6239239
5690901

Domovy pro seniory
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Azylové domy
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro seniory
Odlehčovací služby
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Azylové domy
Azylové domy
Azylové domy

63787849

2269939

Domovy se zvláštním režimem

63787849

6621591

Domovy pro seniory

63787911

1351633

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín
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
Domov pro seniory U Pramene Louny, příspěvková organizace
Domov pro seniory U Pramene Louny, příspěvková organizace
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice,
příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice,
příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice,
příspěvková organizace
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov Brtníky, příspěvková organizace
Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny
Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny

63787911
426067

7717165
2794196

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy se zvláštním režimem

75149541

5171989

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

75149541

5666980

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

75149541

2547969

Chráněné bydlení

75149541

9553549

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

49123688
49123688
47274573
47274573

2103509
3091711
4403315
2197911

Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem

47274522

3899971

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

47274522

8791049

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

47274522

7256389

Chráněné bydlení

65650964
65650964
47274484
426113
426113

4159038
7285141
2434997
1427288
5658772

Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Azylové domy
Azylové domy

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace
Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

46789910
47274549
47274549

6916747
2636005
2920689

Domovy pro seniory
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení

CELKOVÝ POŽADAVEK

ALOKACE
ROZDĚLENO
NEROZDĚLENO

VÝŠE PŘÍSPĚVKU

CELKOVÁ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
NA ORGANIZACI

6 000 Kč
7 000 Kč
9 000 Kč
2 796 Kč
2 097 Kč
12 738 Kč
36 000 Kč
3 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
3 000 Kč

6 000 Kč
6 000 Kč
0 Kč
2 796 Kč
2 097 Kč
12 738 Kč
30 000 Kč
3 000 Kč
0 Kč
3 000 Kč
0 Kč

41 935 Kč

41 935 Kč

34 935 Kč

34 935 Kč

76 870 Kč

16 000 Kč
10 000 Kč
5 593 Kč

16 000 Kč
10 000 Kč
5 593 Kč

26 000 Kč
5 593 Kč

16 000 Kč

16 000 Kč

4 646 Kč

4 646 Kč

3 000 Kč

3 000 Kč

7 598 Kč
16 580 Kč
7 958 Kč

7 598 Kč
16 580 Kč
958 Kč

2 517 Kč
7 262 Kč

2 517 Kč
3 995 Kč

4 000 Kč

4 000 Kč

14 000 Kč

14 000 Kč

1 000 Kč
6 000 Kč
3 799 Kč
10 047 Kč
2 097 Kč
2 097 Kč

1 000 Kč
6 000 Kč
3 799 Kč
9 298 Kč
2 097 Kč
2 097 Kč

19 000 Kč

2 324 Kč
5 847 Kč
4 745 Kč
323 611 Kč

1 598 Kč
2 847 Kč
3 796 Kč
279 920 Kč

1 598 Kč

1 942 000 Kč
279 920 Kč
1 662 080 Kč

12 000 Kč
4 893 Kč
12 738 Kč
33 000 Kč

3 000 Kč

31 244 Kč
17 538 Kč
6 512 Kč

9 799 Kč
9 298 Kč
4 194 Kč

6 643 Kč
279 920 Kč
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ÚVOD
V souladu se strategií vytvoření systému řízení a aktualizace sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
pro plánovací období platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji
na období 2019 – 2021 (dále jen „SPRSS“) je zpracován tento materiál, který je jeho prováděcím
dokumentem. Povinnost kraje zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vyplývá
z ust. § 95 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Zákon o sociálních službách“).
Přílohou aktualizovaného Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji platného
od 1. 7. 2020 (dále jen „Akční plán“) je Základní a Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje
na období 2019-2021 (dále jen „Základní a Rozvojová síť kraje“). Základní a Rozvojová síť kraje uvádí
aktuální stav jednotlivých sociálních služeb (kapacity, počet pracovníků v přímé péči, region
působnosti apod.). Současná podoba Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb vyplývá z aktualizace
v březnu 2020.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 106/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019 aktualizaci
Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Metodika sítě“). V Metodice sítě
nadále zůstává to, že od 1. 1. 2019 Ústecký kraj přistoupil až do odvolání k zastavení rozšiřování
Základní sítě sociálních služeb, tzn., že až do odvolání nebude docházet k zařazování nových
sociálních služeb do Základní sítě, navyšování individuálních kapacit, skupinových kapacit, počtu lůžek
a navyšování úvazků pracovníků v přímé péči. Případné výjimky z opatření jsou detailně popsané
v Metodice sítě. Do výjimek byly nově přidány v souvislosti s Regionálními kartami sociálních služeb
Ústeckého kraje (dále jen „REKS“) pečovatelská služba a osobní asistence. Spolu s aktualizací
Metodiky sítě došlo k vytvoření harmonogramu REKS, který je spolu s Metodikou sítě zveřejněn
na webových stránkách Ústeckého kraje. Harmonogram obsahuje požadavky Ústeckého kraje
na pečovatelské služby a služby osobní asistence a dále termíny jejich plnění. Vše se týká pouze
služeb zařazených do Základní sítě.
Opatření týkající se zastavení rozšiřování sítě sociálních služeb se netýká Rozvojové sítě sociálních
služeb. Do Rozvojové sítě sociálních služeb jsou zařazovány služby, které jsou financovány
z Operačního programu Zaměstnanost a jiných zdrojů. Sociálním službám zařazeným do Rozvojové
sítě sociálních služeb je vydáváno tzv. Podmíněné pověření. Donátor sociální služby přistoupí
k Podmíněnému pověření, vypočte a stanoví výši vyrovnávací platby sociální služby.
Akční plán obsahuje kapitolu popisující vize Ústeckého kraje. Vize detailně popisují, jakým způsobem
si Ústecký kraj představuje způsob kvalitního, efektivního a hospodárného poskytování vybraných
druhů sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a seniorů. S vizemi
souvisejí Regionální karty sociálních služeb Ústeckého kraje, které budou pro poskytovatele
sociálních služeb metodickou pomůckou. Jako pilotní služby byly zvoleny osobní asistence a
pečovatelské služby, postupně je záměrem kraje zapojit další druhy sociálních služeb zařazených do
Základní sítě služeb.
Další podstatnou součástí Akčního plánu je popis jednotlivých regionů Ústeckého kraje z pohledu
potřebnosti sociálních služeb. Kapitola Regiony Ústeckého kraje dále obsahuje výčet aktuálních
a optimálních kapacit jednotlivých druhů služeb dle regionů.
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Na úvod je také nutno zmínit, že sociální služby v tomto roce výrazně ovlivnila pandemie COVID-19
a s tím související nouzový stav. Onemocnění COVID‑19 je způsobeno novým typem koronaviru
s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje
zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších
a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí. Dne 12. března
2020 vyhlásila vláda usnesením č. 194 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.,
o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/
na území České republiky nouzový stav.
Pandemie koronaviru (COVID-19) je ohrožující pro celou řadu cílových skupin a ovlivnila i samotný
způsob poskytování sociálních služeb i činnosti Ústeckého kraje. Na začátku března rozhodla
Bezpečnostní rada státu, že zásobování sociálních služeb ochrannými pomůckami bude probíhat
prostřednictvím krajů. Usnesením Vlády ČR došlo v březnu k dočasnému zákazu návštěv v pobytových
zařízeních (např. v domovech pro seniory). Ústecký kraj vydal již před tímto usnesením ve vazbě
na své příspěvkové organizace zákaz návštěv pobytových zařízení a ostatním doporučil postupovat
obdobně. V březnu došlo také k uzavření některých sociálních služeb (např. sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi). Dne 24. dubna vláda schválila plán MPSV na postupné rozvolňování
opatření zavedených v sociálních službách v souvislosti s COVID-19.
V současné době není možné odhadnout, jak epidemie ovlivní poskytování sociálních služeb
do budoucna. Je možné, že povedou ke snížení zájmu klientů o pobytové služby, a pak lze
předpokládat nárůst zájmu o terénní služby. Poskytovatelé sociálních služeb budou zajisté muset
reagovat na situaci, aby byli schopni splnit případná nová hygienicko-epidemiologická opatření a
metodické postupy, a teprve následně bude možné analyzovat, přehodnotit a upravit plány v souladu
s ekonomickými možnostmi a poptávkou.
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PROCES A TVORBA AKČNÍHO PLÁNU
Akční plán se vždy aktualizuje souběžně se Základní a Rozvojovou sítí kraje. Výsledkem, ke kterému
kraj směřuje, je krajská síť sociálních služeb, představující konkrétní sociální služby, které jsou
vyhodnoceny jako potřebné, efektivní a kvalitní. Tyto budou finančně podporovány ze strany kraje
(prostřednictvím dotace přidělené kraji od MPSV, z rozpočtu kraje, popř. v rámci projektů
financovaných z jiných zdrojů – strukturální fondy, realizovaných přímo krajem nebo jinými subjekty,
z dalších dotačních titulů ministerstev apod.). Zároveň mohou být finančně podpořeny pouze
kapacity jednotlivých sociálních služeb, které jsou zahrnuty v Základní síti sociálních služeb
Ústeckého kraje.
V návaznosti na realizaci projektů poskytovatelů sociálních služeb v rámci Operačního programu
Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) a jiných zdrojů Ústecký kraj zřizuje Rozvojovou síť sociálních služeb
Ústeckého kraje. Do Rozvojové sítě jsou zařazovány služby po dobu finanční podpory z výše
uvedených zdrojů. Sociálním službám je vydáváno tzv. Podmíněné pověření, které obsahuje rozsah
a obsah sociální služby a je platné po dobu trvání projektu.
I přes to, že bylo přistoupeno od 1. 1. 2019 až do odvolání k zastavení rozšiřování Základní sítě kraje,
proces plánování sociálních služeb stále pokračuje. Sociální potřeby regionů jsou pravidelně
sledovány
a vyhodnocovány. Zastavení rozšiřování Základní sítě znamená, že až do odvolání nebude docházet
k zařazování nových sociálních služeb do Základní sítě, navyšování individuálních kapacit, skupinových
kapacit, počtu lůžek a navyšování úvazků pracovníků v přímé péči. Toto opatření se netýká Rozvojové
sítě sociálních služeb. Změny v Základní síti sociálních služeb jsou možné pouze ve výjimečných
případech, které jsou uvedeny v aktualizované Metodice zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého
kraje platné od 1. 1. 2020. Jedná se např. o převádění kapacity z jedné služby poskytovatele
na druhou službu poskytovatele, převádění kapacity a úvazků pracovníků v přímé péči ze zrušené
služby poskytovatele na službu jiného poskytovatele apod.
V prvním kole aktualizace (v březnu) je možno podat žádost o změny kapacit nebo úvazků pracovníků
v přímé péči pouze u služeb v Rozvojové síti. Žádosti o změny v Základní síti kraje podávají pouze
jednou ročně, a to v druhé polovině roku (v srpnu). Všechny výjimky z uzavření Základní sítě musí
poskytovatelé dle Metodiky sítě předem projednat s odborem sociálních věcí v termínu
do 30. 6. K žádosti se připojuje vždy 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 může poskytovatel doložit vyjádření obce I. typu, v jejíž lokalitě sociální
služba působí. Dále se k potřebnosti služby vyjadřuje Pracovní skupina dle regionu, kde služba
působí, a následně Odborná pracovní skupina odboru sociálních věcí. Následně je Radě a
Zastupitelstvu předkládáno doporučující/nedoporučující stanovisko k obdržené žádosti.
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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“

Systém plánování Ústeckého kraje byl vytvořen tak, aby dokázal reagovat na změny a potřeby
v jednotlivých regionech kraje prostřednictvím pracovních skupin. Na střednědobém plánovaní
se podílejí pracovní skupiny za jednotlivé regiony. Pracovní skupiny dle regionů jsou složeny jak
ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny, tak z řad sociálních pracovníků obcí,
úřadů práce apod. Je dbáno na to, aby Pracovní skupiny dle regionů tvořili odborníci z různých
odvětví
a skupina tak byla objektivní.
Činnost těchto skupin je od roku 2016 upravena statutem a jednacím řádem pracovní skupiny. Každá
pracovní skupina má na každý rok vypracován svůj organigram, který graficky zobrazuje rozložení
členů pracovní skupiny. S pracovními skupinami v regionech spolupracují místní zástupci Agentury
pro sociální začleňování, popř. zástupci uskupení Místních akčních skupin.
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Na věcném zpracování podkladů pro tento dokument (popisy regionů, návrhy optimálních kapacit
pro rok 2021 a popisy sociálních služeb) pracovaly Pracovní skupiny dle regionů pod vedením níže
uvedených vedoucích pracovních skupin:

KÓD
REGIONU

1

2

3

4

5

6

7

8

REGION

OBLAST SLUŽEB

JMÉNO VEDOUCÍHO
PRACOVNÍ SKUPINY DLE
REGIONU

KONTAKT

Péče

Mgr. Zuzana Thürlová

774 775 709
Zuzana.thurlova@jurta.cz

prevence a
poradenství

Mgr. Iveta Prousková

725 114 125
i.prouskova@prosapia-zu.cz

Péče

Mgr. Eva Šulcová

474 684 432/777 338 391
sulcova-eva@meussj.cz

prevence a
poradenství

Mgr. Filip Ráža

606 061 429
filipraza@seznam.cz

Péče

Bohdana Dojčinovičová

416 916 228
bohdana.dojcinovicova@litomerice.cz

prevence a
poradenství

Mgr. Petra Smetanová

778 407 227
p.smetanova@nadeje.cz

Péče

Mgr. Petr Antoni

727 809 453
antoni@dpzatec.cz

prevence a
poradenství

Venuše Firstlová

415 654 308/608 108 373
szdp.louny@seznam.cz

Péče

Bc. Kateřina Schmiederová,
DiS.

608 117 209
schmiederova@dsslitvinov.cz

prevence a
poradenství

Mgr. Jana Pánková

604 908 471
jana.pankova@mesto-most.cz

Péče

Bc. Marcela Tomčalová

412 315 329/734 315 475
tomcalova@mesto-sluknov.cz

prevence a
poradenství

Mgr. Jiřina Kafková

775 469 958
jirina.kafkova@seznam.cz

Péče

PhDr. Jaroslav Zeman

417 571 102/602 463 388
reditel@pdss.cz

prevence a
poradenství

Mgr. Karel Klášterka

417 563 450/728 102 047
klasterka@arkadie.cz

Péče

Bc. Ditta Hromádková

475 211 781/774 405 206
hromadkova@psul.cz

prevence a
poradenství

Mgr. Nikol Aková

475 201 777/608 572 360
akova@tyfloservis.cz

Děčínsko

Chomutovsko

Litoměřicko

Lounsko

Mostecko

Šluknovský
výběžek

Teplicko

Ústecko

Zdroj: KUUK
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Dle § 95 písm. g) a h) 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 sděleným podle § 94 písm. f)
zákona o sociálních službách.
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 zajištěnými potřebami osob
na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji; síť sociálních služeb je součástí
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
V Ústeckém kraji působí k datu 5. 5. 2020 dle Registru poskytovatelů sociálních služeb Ústeckého
kraje celkem 627 registrovaných sociálních služeb dle § 37 až § 70 zákona o sociálních službách. Dle
formy poskytování je v Ústeckém kraji nejvíce terénních sociálních služeb (297). Následují služby
poskytované v ambulantní formě (294) a pobytové (200). Některé sociální služby jsou poskytovány
ve dvou, v několika málo případech dokonce i ve třech formách zároveň, často se jedná
např. o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ambulantní i terénní forma).

Rozdělení registrovaných sociálních služeb
dle formy poskytování

200
297

294
Pobytové služby

Ambulantní služby

Terénní služby

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb k 5. 5. 2020
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Níže uvedený graf ukazuje přehled registrovaných sociálních služeb v Ústeckém kraji. Celkově
se jedná dle Registru poskytovatelů sociálních služeb o 627 sociálních služeb. Nejčetnějším druhem
sociální služby je odborné sociální poradenství (75), následuje pečovatelská služba (57) a terénní
programy (48). Níže uvedené údaje o počtu registrovaných sociálních služeb v Ústeckém kraji jsou
platná k datu 5. 5. 2020.
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Přehled registrovaných sociálních služeb v Ústeckém kraji
Azylové domy

27

Centra denních služeb

4

Denní stacionář

17

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

32

Domovy pro seniory

43

Domovy se zvláštním režimem

38

Domy na půl cesty

4

Chráněné bydlení

30

Intervenční centra

1

Kontaktní centra

9

Krizová pomoc

4

Nízkoprahová denní centra

9

Nízkoprahová zařízení pro rodiny s dětmi

41

Noclehárny

11

Odborné sociální poradentsví

75

Odlehčovací služby

23

Osobní asistence

16

Pečovatelská služba

57

Podpora samostatného bydlení

9

Průvodcovské a předčitatelské služby

1

Raná péče

2

SAS pro rodiny s dětmi

40

SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením

16

Služby následné péče

3

Sociálně terapeutické dílny

24

Sociální rehabilitace

31

Telefonická krizová pomoc

2

Terapeuticé komunity

1

Terénní programy

48

Tísňová péče

0

Tlumočnicné služby

6

Týdenní stacionář

3
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb k 5. 5. 2020

Níže uvedený graf ukazuje počet sociálních služeb (počet identifikátorů) zařazených do Základní
a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1. 2020. Tato Základní
a Rozvojová síť Ústeckého kraje byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 105/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019. Celkově je do této Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje zařazeno 599 sociálních služeb.
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Přehled služeb zařazených v Základní a Rozvojové síti
sociálních služeb Ústeckého kraje od 1. 1. 2020
Azylové domy

27

Centra denních služeb

4

Denní stacionář

17

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

30

Domovy pro seniory

37

Domovy se zvláštním režimem

34

Domy na půl cesty

4

Chráněné bydlení

27

Intervenční centra

1

Kontaktní centra

9

Krizová pomoc

4

Nízkoprahová denní centra

9

Nízkoprahová zařízení pro rodiny s dětmi

41

Noclehárny

11

Odborné sociální poradentsví

70

Odlehčovací služby

22

Osobní asistence

15

Pečovatelská služba

48

Podpora samostatného bydlení

9

Průvodcovské a předčitatelské služby

1

Raná péče

6

SAS pro rodiny s dětmi

41

SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením

16

Služby následné péče

3

Sociálně terapeutické dílny

23

Sociální rehabilitace

29

Telefonická krizová pomoc

3

Terapeuticé komunity

1

Terénní programy

45

Tísňová péče

2

Tlumočnicné služby

7

Týdenní stacionář

3
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Zdroj: KUUK

Síť sociálních služeb Ústeckého kraje obsahuje rozdělení služeb do Základní a Rozvojové sítě.
Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1. 2020 obsahuje 24 sociálních
služeb a 612 služeb v síti Základní. Zde se však nejedná o počet jednotlivých identifikátorů, jako
u výše uvedeného grafu (599 identifikátorů), jedna sociální služba může totiž být v Základní síti
sociálních služeb uvedena několikrát, a to v případě, že působí pod jedním identifikátorem ve více
12
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regionech. Zároveň je také možné, aby jedna sociální služba pod jedním identifikátorem měla část
kapacity zařazenou do Základní a část do Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (v tom
případě je tedy započítána dvakrát).

Síť sociálních služeb v Ústeckém kraji
24

612

Služby v Základní síti

Služby v Rozvojové síti

Samostatnou část uváděnou v síti sociálních služeb jsou sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 Zákona o sociálních službách. Údaje o kapacitě
těchto zařízení jsou neveřejné (nejsou uváděny v Základní síti sociálních služeb).

Počet služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
Ústecko
Teplicko
Šluknovský výběžek
Mostecko
Lounsko
Litoměřicko
Chomutovsko
Děčínsko

1
1
0
2
3
1
0
0

Zdroj: KUUK

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 služeb
dle regionů v Základní a Rozvojové síti.

Níže uvedený graf ukazuje přehled sociálních služeb, které Ústecký kraj eviduje na svém území
a zároveň nejsou zařazeny do Základní ani Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje k datu
11. 5. 2020.
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Sociální služby evidované Ústeckým krajem jako služby mimo
Základní a Rozvojovou síť
Azylové domy
Centra denních služeb
Denní stacionář
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Domy na půl cesty
Chráněné bydlení
Intervenční centra
Kontaktní centra
Krizová pomoc
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro rodiny s dětmi
Noclehárny
Odborné sociální poradentsví
Odlehčovací služby
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Podpora samostatného bydlení
Průvodcovské a předčitatelské služby
Raná péče
SAS pro rodiny s dětmi
SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Služby následné péče
Sociálně terapeutické dílny
Sociální rehabilitace
Telefonická krizová pomoc
Terapeuticé komunity
Terénní programy
Tísňová péče
Tlumočnicné služby
Týdenní stacionář
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Zdroj: KUUK

V souladu s Informací pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti
sociální – Reforma psychiatrické péče versus pobytová zařízení sociální péče – domovy se zvláštním
režimem ze dne 29. 1. 2019 měly příspěvkové organizace zvážit možnosti rozšíření cílové skupiny
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v návaznosti na probíhající reformu psychiatrické péče. S účinností od 1. 1. 2020 vzniklo tak
pro potřeby reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji celkem 10 lůžek.

Lůžka vyčleněná v rámci transformace psychiatrické péče

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, příspěvková
organizace
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková
organizace
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvková organizace
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Zdroj: KUUK

Financování sociálních služeb
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Dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, byly vydefinovány optimální modely financování jednotlivých sociálních
služeb, definovaných zákonem o sociálních službách, v návaznosti na danou kapacitu a jsou součástí
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019-2021.
Od roku 2015 rozhoduje kraj dle § 101a zákona o sociálních službách, 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.
V souvislosti se změnou režimu financování sociálních služeb se více propojila oblast financování
a plánování, kdy 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 k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen
„Pověření“).
Financování sociálních služeb probíhá v režimu tzv. vyrovnávací platby, čímž dochází k optimalizaci
služeb zařazených v Základní síti kraje. V režimu vyrovnávací platby je sociálním službám financována
jen tzv. provozní ztráta a jsou tak postupně vedeny k efektivnějšímu a hospodárnějšímu využívání
finančních prostředků, které na provoz obdrží. Sociální služby, které jsou v tomto režimu podpořeny,
pak musí mít vytvořeny předpoklady pro vícezdrojové financování. Veškeré informace o stanovení
vyrovnávací platby, optimální výše dotace, maximální a reálné výše dotace, pravidla a podmínky
pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádostí, pravidla a postup pro posouzení žádosti,
hodnocení rozpočtu, požadavku na dotaci upravuje Metodika Ústeckého kraje pro poskytování
finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v
Ústeckém kraji (dále jen „Metodika financování“). Metodika financování je aktualizována každý rok
ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky – Ústecký kraj.
Po 3 letech od zavedení systému financování sociálních služeb na krajské úrovni vyvstala na základě
získaných zkušeností potřeba změny systému výpočtu vyrovnávací platby a optimální výše dotace.
Z tohoto důvodu byla část VII. Metodiky financování – postup při stanovení optimální výše dotace
poskytovatelům sociálních služeb zcela přepracována. Byl zrušen systém výpočtu na základě několika
kategorií nákladů, výnosů a systém koeficientů. A byl stanoven nový výpočet vyrovnávací platby
a optimální výše dotace, který vychází z principů a priority dotačního řízení pro kraje a hlavní město
Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019 a Metodiky Ministerstva práce a
sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze pro rok
2019.

Sociální služby byly rozděleny dle svého charakteru do 4 skupin, kdy pro každou skupinu je aplikován
shodný mechanismus výpočtu optimální výše dotace, resp. vyrovnávací platby.
Skupiny sociálních služeb:
služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství – ambulantní a terénní forma
služby,
-

služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby a služba tísňové péče
16
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-

služby sociální prevence – pobytová a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou,

-

služby sociální péče – pobytová forma služby.

Vzhledem k tomu, že v oblasti financování proběhla v roce 2019 změna ve způsobu výpočtu
vyrovnávací platby a optimální výše dotace, která usnadnila celý proces financování sociálních služeb
jak v případě administrace dotačního řízení, tak i v rámci podávání žádostí o dotaci ze strany
poskytovatelů sociálních služeb, byla Metodika financování včetně všech souvisejících dokumentů
a příloh platných pro rok 2020 aktualizována minimálně a provedené změny se netýkaly způsobu
výpočtu vyrovnávací platby a optimální výše dotace.

17

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2020

Budoucí přísliby kraje pro sociální služby
Dle Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje u poskytovatelů žádajících o souhlasné stanovisko subjektu na plánovanou (neexistující) sociální
službu či stávající sociální službu plánující navyšování kapacity po ukončení realizace projektu investičního záměru rozhoduje o vydání a znění stanoviska
Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

VYDANÉ BUDOUCÍ PŘÍSLIBY (ke dni 1. 5. 2020)
KAPACITA
(individuální, skupinová, lůžka)
POSKYTOVATEL

Centrum sociálních služeb
Děčín, příspěvková organizace

Arkadie, o. p. s.

IDENTIFIKÁTOR
SLUŽBY

NÁZEV PROJEKTU

DZR

„Domov se

ID 9923023

zvláštním režimem –
Křešice“

Domov pro seniory
ID 2682796
Sociálně terapeutické
dílny
ID 2981922

"Stavební úpravy
objektu č. p. 271, K.
Čapka"

Č. USNESENÍ
ZUK

č.
034/4Z/2017

č.
024/6Z/2017

V ZÁKLADNÍ SÍTI ÚK

46

REGION
PO SKONČENÍ PŮSOBNOSTI
PROJEKTU
SLUŽBY
V ZÁKLADNÍ
SÍTI ÚK

AKTUÁLNÍ
ZÁJEM
REALIZACE
PROJEKTU

52

55

91

1

2

Děčínsko

Zájem trvá

Teplicko

Zájem trvá
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KAPACITA
POSKYTOVATEL

IDENTIFIKÁTOR
SLUŽBY

NÁZEV PROJEKTU

Č. USNESENÍ
ZUK

Sociální rehabilitace
Cesta do světa, pobočný spolek
Slunečnice, z.s.

ID 2282970
STD
ID 3356067
Sociální rehabilitace
ID 6303516

Fokus Labe, z.ú.

OSP

"Podpora rozšíření
podmínek pro
přípravu na práci a
pracovní uplatnění
znevýhodněných
osob ve Slunečnici"

č.
023/7Z/2017

ID 9131484
STD
denní stacionář nová
služba
Nízkoprahové denní
centrum
Město Kadaň a NADĚJE

nová služba
Noclehárna
nová služba

skupinová 9/3

skupinová 9/3

Individuální 1;

Individuální 1;

skupinová 15/1

skupinová
15/1

individuální 1

individuální 1

-

nová služba
Město Hoštka

(individuální, skupinová, lůžka)
PO SKONČENÍ
PROJEKTU
V ZÁKLADNÍ SÍTI ÚK
V ZÁKLADNÍ
SÍTI ÚK
individuální 1;
individuální 1;
skupinová
skupinová 15/3
15/3

„Polyfunkční
centrum
„Noclehárna a
nízkoprahové denní
centrum Prunéřov
167“

REGION
PŮSOBNOSTI
SLUŽBY

AKTUÁLNÍ
ZÁJEM
REALIZACE
PROJEKTU

Děčínsko

Ne

individuální 1;
skupinová 9
individuální 1;
skupinová 5

č.
018/8Z/2017

Ne

individuální 2;
č.
020/14Z/2018

-

-

skupinová
15/2

Chomutovsko

Zájem trvá

individuální 8
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KAPACITA
(individuální, skupinová, lůžka)
POSKYTOVATEL

Sociální a zdravotní služby
Teplice, z.s.

IDENTIFIKÁTOR
SLUŽBY

Domov pro osoby se
zdravotním
postižením
nová služba

NÁZEV PROJEKTU

„Rozvoj sociálních
služeb DOZP v obci
Suché“

Č. USNESENÍ
ZUK

č.
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VIZE ÚSTECKÉHO KRAJE
Z pracovních skupin vyplynulo, že zasíťování sociálních služeb v Ústeckém kraji je na dobré úrovni,
avšak je třeba se zaměřit na kvalitu sociálních služeb. V této souvislosti jsou v této kapitole uvedeny
vize a požadavky Ústeckého kraje. Ty by měly konkrétně postihovat žádoucí procesy a kvalitativní
směřování dostupnosti služeb v rámci sítě sociální služeb Ústeckého kraje. Další významný proces je
zpřesňování účelu jednotlivých druhů sociálních služeb v rámci sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
a způsoby tohoto plnění. V současné době se vize Ústeckého kraje zaměřují především na dvě cílové
skupiny – seniory a osoby se zdravotním postižením.

Vize pro cílovou skupinu senioři
Poskytování sociálních služeb osobám v seniorském věku vychází především z přání většiny seniorů
zůstat ve svém přirozeném - domácím prostředí. Při poskytování služby je tak kladen důraz
na podporu pomocí terénních a ambulantních služeb, a teprve pokud tato nabízená podpora není
řešením nepříznivé sociální situace osoby, na poskytnutí pobytových služeb.
Terénní služby jsou základní a dostupnou sociální službou na celém území Ústeckého kraje. Jsou
nastaveny tak, aby umožňovaly seniorům v nepříznivé sociální situaci co nejdéle setrvat ve svém
přirozeném prostředí.
Ambulantní služby jsou poskytovány seniorům v nepříznivé sociální situaci, jejichž stav vyžaduje
intenzivní podporu v průběhu dne, a kteří nemohou zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí
sami v době nepřítomnosti pečující osoby. Ambulantní služby a terénní služby se mohou doplňovat.
Ambulantní služby umožnují setrvání pečujících osob v pracovním procesu nebo umožnují jejich
odpočinek.
Pobytové služby jsou určené pro osoby s vyšší mírou závislosti, které nemohou žít ve svém
přirozeném domácím prostředí s podporou terénních a ambulantních sociálních služeb a dalších
zdrojů a které potřebují nepřetržitou 24 hodinovou podporu, péči a dohled druhé osoby. Jedná se
především o osoby, jejichž stav odpovídá III. a IV. stupni závislosti.
Obce a místní komunita doplňují sociální služby zejména v oblasti aktivního trávení volného času a
prevence osamělosti. Obce se spolupodílejí na plánování financování sociálních služeb.

Vize pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením
Základním východiskem je snaha, aby člověk se zdravotním postižením měl možnost žít život
obdobným způsobem jako jeho vrstevníci, tzn. žít ve svém přirozeném domácím prostředí,
příp. ve službě, která se co nejvíce přibližuje domácímu prostředí, navazovat vztahy v komunitě, mít
možnost seberealizace, sebeuplatnění atd.
Osoby se zdravotním postižením, jejich blízcí a osoby pečující, žijí v přirozeném rytmu týdne
složeného z pracovních a volných dnů.
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Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením jsou voleny vždy s ohledem na podporu možnosti
života v co nejméně omezujícím prostředí, zachování rodinných a blízkých vztahů a sociální začlenění
osoby.

CÍLOVÁ SKUPINA DĚTI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Sociální služby podporující rodiny s dítětem se zdravotním postižením jsou dostupné na celém území
Ústeckého kraje.
Při poskytování sociálních služeb je kladen důraz na přirozený život rodiny a její podporu při zvládání
situace a jeho sociální začleňování včetně integrace do škol a jiných školských zařízení.
Terénní služby se zaměřují na poradenství při zvládání dané situace a podpoře rodičů při péči
a v oblasti rozvoje schopností a dovedností dítěte. Dále umožňují pečujícím osobám úlevu
od každodenní péče, popř. účast na pracovním životě.
Ambulantní služby pro děti se zdravotním postižením umožňují účast pečujících osob v pracovním
životě a poskytují pečujícím osobám prostor pro vlastní záležitosti. Tomu je přizpůsobena provozní
doba služeb.
Pobytové služby jsou určené pro osoby s vyšší mírou závislosti, které nemohou žít s podporou
terénních a ambulantních sociálních služeb a dalších zdrojů ve svém přirozeném domácím prostředí
a které potřebují nepřetržitou 24 hodinovou podporu, péči a dohled jiné osoby. Jedná se především
o osoby, jejichž stav odpovídá III. a IV. stupni závislosti.

CÍLOVÁ SKUPINA DOSPĚLÉ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením jsou voleny vždy s ohledem na podporu možnosti
života v co nejméně omezujícím prostředí a sociálního začlenění osoby.
Terénní služby podporují osoby v oblastech běžného života v domácím prostředí.
Ambulantní služby přispívají k seberealizaci, sebeuplatnění a rozvoji schopností a dovedností osob
včetně zajištění péče o osobu v době pobytu v dané službě. Ambulantní služby umožnují setrvání
pečujících osob v pracovním procesu nebo umožňují jejich odpočinek.
Pobytové služby jsou určené pro osoby s vyšší mírou závislosti, které nemohou žít s podporou
terénních a ambulantních sociálních služeb a dalších zdrojů ve svém přirozeném domácím prostředí
a které potřebují nepřetržitou 24 hodinovou podporu, péči a dohled jiné osoby. Jedná se především
o osoby, jejichž stav odpovídá III. a IV. stupni závislosti. Jedná se o zařízení členěná do domácností
blížící se svým charakterem běžnému bydlení.
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Regionální karty sociálních služeb Ústeckého kraje
Dle § 93 zákona o sociálních službách kraj na území svého správního obvodu koordinuje poskytování
sociálních služeb. Dle § 95 zákona o sociálních službách má Ústecký kraj povinnost zpracovávat
střednědobý plán a určuje síť sociálních služeb, která působí na území kraje, tudíž je zodpovědný,
za činění kroků k dostupnosti sociální služby, která plní svou roli v rámci krajské sítě sociálních služeb.
Pro následující období je prioritní zaměření na naplňování vize a požadavků Ústeckého kraje pro
cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a cílovou skupinu seniorů a to s důrazem na dva
druhy služeb, kterými jsou osobní asistence a pečovatelská služba. V souladu s národními
a krajskými dokumenty se jedná o služby, které naplňují očekávání a umožnují setrvání lidí v jejich
přirozeném – domácím prostředí.
V roce 2019 došlo k aktualizaci systému Regionálních karet sociálních služeb Ústeckého kraje
prioritně se zaměřením na pečovatelskou službu a službu osobní asistence. Přičemž Regionální karty
služeb budou vnímány a využívány především jako nástroj pro zjišťování potřeb, jako vodítko
k zajištění celkového zhodnocení nepříznivé sociální situace osoby a garancí, že některá z jeho potřeb
nezůstane neřešena. Regionální karty jsou vnímány jako nástroj pro směřování činnosti služby
k řešení problému klienta, nejedná se o záležitost sloužící k vykazování.
Ústecký kraj schválil v roce 2019 přílohu č. 1 Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje,
kterou je Harmonogram k Regionálním kartám sociálních služeb Ústeckého kraje. Harmonogram
obsahuje požadavky Ústeckého kraje na pečovatelskou službu a osobní asistenci a termíny jejich
plnění. Od roku 2020 budou probíhat metodické návštěvy služeb, které si o metodickou návštěvu
požádají. Bude zjišťováno, zda je služba poskytována pouze osobám, které jsou v nepříznivé sociální
situaci, zda služba po vyčerpání všech vnitřních i vnějších dostupných zdrojů nenahrazuje veřejné
zdroje, budou probíhat konzultace toho, jaké změny by bylo dobré udělat atp. Na metodické
návštěvy a později kontroly bude po řádném zaškolení jezdit tým složený z pracovníků Krajského
úřadu Ústeckého kraje a externisté především z řad obcí. Od roku 2021 budou probíhat kontroly bez
sankčního postihu, s uložením nápravného opatření. V případě žádosti o zařazení nové sociální služby
do Základní sítě je podmínkou splnění všech požadavků na službu dle vizí Ústeckého kraje. Pro služby
již zařazené do Základní sítě sociálních služeb platí, že všechny požadavky musejí být splněny od roku
2022.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - §40 ZÁKONA Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Pečovatelská služba je základní sociální službou péče poskytovanou osobám v nepříznivé sociální
situaci na celém území Ústeckého kraje. Umožňuje svým klientům setrvat v jejich přirozeném
domácím prostředí, doplňuje péči neformálních pečujících osob a podporuje je při pochopení potřeb
uživatele. Podporuje uživatele ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a udržení běžných
vazeb
v komunitě.
Poskytovatel nabízí a svou nabídkou sociální služby oslovuje všechny cílové skupiny uvedené v zákoně
o sociálních službách: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
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onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.
Pečovatelská služba je odborná služba, která zaměřuje svou činnost především na přímou práci
s uživateli služby. Svými úkony nenahrazuje činnost jiných v místě dostupných veřejných služeb, které
nečerpají veřejnou podporu (např. rozvoz jídla, úklid).
Pečovatelská služba je v informačních materiálech služby nabízena a následně poskytována dle
potřeb uživatelů minimálně v rozsahu 7:00 – 21:00 hodin včetně víkendů a svátků.
Pečovatelská služba je dostupná a poskytovaná stejným způsobem a ve stejném rozsahu všem
uživatelům tzn. uživatelům v běžných domácnostech a uživatelům v bytech zvláštního určení včetně
domů s pečovatelskou službou na území působnosti dané služby.
Poskytovatel informuje veřejnost a zájemce o službu např. na svých internetových stránkách o své
činnosti v souladu s Regionální kartou Ústeckého kraje v rozsahu oblastí potřeb a témat. Témata
mohou být vyjádřená např. uvedením příkladů potřeb, které jsou službou podporovány.
Poskytovatel nabízí podporu a zjišťuje potřeby osob v rozsahu Regionální karty Ústeckého kraje
a následně poskytuje poradenství a odpovídající podporu doplňující přirozené zdroje a veřejné služby
v rozsahu, který vyplynul ze zjišťování potřeb.
Poskytovatel spolupracuje s dalšími odbornými službami především zdravotními (např. home care,
hospicová péče), tísňovou péčí a dalšími subjekty, včetně sociálního pracovníka na obci.
Poskytovatel nabízí/zprostředkovává uživatelům odpovídající kompenzační a rehabilitační pomůcky
a informuje o možnostech úpravy prostředí, které mohou snížit závislost uživatelů na pomoci druhé
osoby nebo pozitivně ovlivňují jejich nepříznivou sociální situaci (např. smyslové, fyzické postižení).
Poskytovatel poskytuje základní sociální poradenství v oblasti sociálních dávek a orientuje uživatele
ve finančních otázkách, tj. podporuje jejich základní finanční gramotnost.

OSOBNÍ ASISTENCE - § 39 ZÁKONA Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Osobní asistence je terénní sociální službou péče poskytovanou osobám v nepříznivé sociální situaci
na území Ústeckého kraje. Podporuje život v přirozeném domácím prostředí, doplňuje péči
neformálních pečujících osob a podporuje je při pochopení potřeb uživatele. Podporuje uživatele
ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a udržení běžných vazeb v komunitě.
Osobní asistence nabízí a svou nabídkou sociální služby oslovuje všechny cílové skupiny uvedené
v zákoně o sociálních službách: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Osobní asistence je v informačních materiálech služby nabízena bez časového omezení a následně
poskytována dle potřeb uživatelů.
Poskytovatel informuje veřejnost a zájemce o službu např. na svých internetových stránkách o své
činnosti v souladu s Regionální kartou Ústeckého kraje v rozsahu oblastí potřeb a témat. Témata
mohou být vyjádřená např. uvedením příkladů potřeb, které jsou službou podporovány.
Poskytovatel nabízí podporu a zjišťuje potřeby osob v rozsahu Regionální karty Ústeckého kraje
a následně poskytuje poradenství a odpovídající podporu doplňující přirozené zdroje a veřejné služby
v rozsahu, který vyplynul ze zjišťování potřeb.
Poskytovatel nabízí/zprostředkovává uživatelům odpovídající kompenzační a rehabilitační pomůcky
a informuje o možnostech úpravy prostředí, které mohou snížit závislost uživatelů na pomoci druhé
osoby, nebo pozitivně ovlivňují jejich nepříznivou sociální situaci (např. smyslové, fyzické postižení).
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Poskytovatel spolupracuje s dalšími odbornými službami především zdravotními (např. home care,
hospicová péče), tísňovou péčí a dalšími subjekty, včetně sociálního pracovníka na obci.
Poskytovatel poskytuje základní poradenství žadatelům o službu. Pokud žadatel nesplňuje podmínky
pro poskytování služby, nabízí vhodné řešení jeho nepříznivé sociální situace pomocí jiných sociálních
nebo dalších veřejných služeb.
Poskytovatel poskytuje základní sociální poradenství v oblasti sociálních dávek a orientuje uživatele
ve finančních otázkách, tj. podporuje jejich základní finanční gramotnost.
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REGIONY ÚSTECKÉHO KRAJE
Obecné popisy jednotlivých regionů jsou stručným popisem regionu. Popisy jednotlivých druhů
služeb a jejich kapacit v regionech jsou obsahem Akčního plánu za oblast služeb péče a oblast služeb
sociální prevence a odborného sociálního poradenství.
V úvodu každé kapitoly je stručné vyhodnocení aktuální sociální situace v daném regionu za danou
oblast sociální péče nebo oblast sociální prevence a odborného sociálního poradenství.

Zdroj: ČSÚ

Na vyhodnocení stavu situace navazují sumární tabulky, ve kterých jsou zapracované změny
v počtu stávajících služeb, tak i změny ve stávajících individuálních/skupinových kapacitách z 1. kola
aktualizace Základní a Rozvojové sítě kraje (žádosti podávané v březnu 2020). Dále jsou
zde definovány i optimální kapacity pro rok 2021.
Návrhy na změny optimálních kapacit definovaly pracovní skupiny v regionech na základě aktualizace
provedených SWOT analýz. Při jejich definování bylo také přihlíženo k informacím ze strategických
materiálů jednotlivých regionů i aktuálně platných komunitních plánů obcí na místní úrovni.
Všechny kapacity vycházejí ze stávajícího systému poskytování sociálních služeb na základě oprávnění
k poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem, tj. registrace individuálních i skupinových
okamžitých kapacit. Tohoto způsobu definování stávající individuální okamžité kapacity je použito
i u organizací v minulosti registrovaných za jiných podmínek a také u organizací registrovaných
v jiných krajích ČR poskytujících služby na území Ústeckého kraje.
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REGION DĚČÍNSKO
Do oblasti regionu Děčínsko zahrnujeme správní obvod obce s rozšířenou působností města Děčín,
s pověřenými obecními úřady ve městě Děčín, Česká Kamenice a Benešov nad Ploučnicí.
Obyvatelé měst Česká Kamenice a Benešov nad Ploučnicí ve větší míře využívají fungujících sociálních
služeb ve městě Děčíně. V Děčíně probíhá funkční komunitní plánování a oblast sociálních služeb je
dobře a kvalitně zmapována. Město Děčín je vcelku kvalitně a dostatečně pokryto širokým spektrem
působících sociálních služeb. Chybí kapacity pro specifické cílové skupiny - osoby s poruchou
autistického spektra, kombinované s poruchami chování, agresivitou, apod. a osoby s kombinovaným
mentálním a chronickým duševním onemocněním. Komunitní plán je schválen i v Benešově
nad Ploučnicí a České Kamenici.
V oblasti služeb péče je dlouhodobě evidována neuspokojená vysoká poptávka po vybraných
službách, která mnohonásobně převyšuje nabídku ze strany poskytovatelů. Hlavně se jedná o služby:
domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení komunitního typu a odlehčovací
služba.
V regionu jsou nadále některé služby provozovány v neuspokojivém zázemí a je nutná rekonstrukce
objektu – jedná se hlavně o domov pro seniory v České Kamenici.
V posledním období je evidována, stejně jako u služeb prevence, poptávka po službách ze strany
specifických cílových skupin: osob s autismem, osob s chronickým duševním onemocněním
v kombinaci se závislostmi a osob s poruchami chování v kombinaci s dalšími duševními a zdravotními
problémy (včetně osob v dětském věku). Primárně se jedná o osoby z daných cílových skupin, které
ale potřebují vyšší míru podpory. Je ale potřeba poptávku ze stran těchto cílových skupin konkrétně
zmapovat (jejich potřebu), a pak následně hledat řešení, jak na tuto poptávku reagovat
(např. uzpůsobení služeb stávajících poskytovatelů, zvýšení kapacit).
Pro celý region je společným problémem zcela chybějící služba azylového domu nebo noclehárny pro
ženy. Jedná se o službu, která v regionu chybí dlouhodobě, a na nedostupnost této služby je
ze stran odborných sociálních pracovníků opakovaně upozorňováno.
V regionu Děčínska působí Agentura pro sociální začleňování (ASZ). Aktuálně s touto agenturou
navázalo spolupráci město Česká Kamenice a díky této spolupráci došlo ke zpracování podrobných
vstupních analýz města a analýzy v oblasti vzdělávání a volného času města. Z těchto analýz, krom
jiného vyplynula zejména potřeba vzniku NZDM ve městě Česká Kamenice a rozšíření sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kterou by měla provázet zejména aktivní depistáž ve městě
Česká Kamenice.
V regionu Děčínska jsou též dlouhodobě nedostatečné služby odborného sociálního poradenství
v oblasti rodinného a vztahového poradenství a kapacity rodinné a vztahové terapie pro klienty
sociálních služeb. Jedná se tedy o odbornou sociální či terapeutickou pomoc, která je na Děčínsku
stále vnímána jako nedostatečná, ale potřebná. Od začátku roku se v regionu Děčínska začala rozvíjet
snaha o rozvoj interdisciplinární a systémové spolupráce institucí a organizací, které pracují
s rodinami v rodičovském konfliktu a následně opatrovnickém sporu, neboť tento přístup se jeví
v praxi jako velmi účinný nástroj pomoci rodině v krizi. Došlo tedy k mapování sociálních služeb
poskytující specifické poradenství a odbornou sociální práci rodinám v rodičovském konfliktu a z toho
plynoucích problémů a krizí celé rodiny. Takto specifické služby jsou v regionu poskytovány však jen
minimálně (2 organizace, viz popis služby).
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Město Česká Kamenice podalo žádost o podporu z programu OPZ na projekt „Koordinované řešení
soc. vyloučení v České Kamenici“, která byla schválena, a projekt byl zahájen od dubna 2020. V rámci
projektu budou na odboru sociálních věcí navíc pracovat dva zaměstnanci – specialista na bydlení
(prevence ztráty bydlení) a case manager. Také jsou připravovány prostory pro NZDM, jehož vznik je
jedním z opatření ve Strategickém plánu sociálního začleňování, který byl schválen zastupitelstvem
města v listopadu 2019 a je výsledkem navázané spolupráce města s ASZ. Dalším opatřením je také
navýšení kapacity SAS pro rodiny s dětmi. Proběhla depistážní činnost a vytipování dalších
potřebných rodin, kterým bude nabídnuta možnost využívat SAS. Tak, jako v jiných lokalitách, i
v České Kamenici je vnímán jako velký problém nedostatek dětských psychiatrů a psychologů (min.
čekací doba 3-4 měsíce na vyšetření).
Od března 2020 začala příprava nového komunitního plánu v České Kamenici, byl uveřejněn
informační článek v místních novinách a na webu a výzva občanům k aktivní spolupráci na vzniku
nového KP. Od dubna 2020 mělo začít pravidelné setkávání 3 pracovních skupin, vzhledem ke vzniklé
situaci zatím k setkání nedošlo. Nový KP by měl být sestaven ve finální verzi do listopadu 2020 tak,
aby mohl být schválen zastupitelstvem města v prosinci 2020.
Město Benešov nad Ploučnicí v současné době provádí revizi komunitního plánu. Koncem roku 2019
proběhlo setkání fokusních skupin, v letošním roce pak byly již sestaveny 3 pracovní skupiny, které na
tvorbě Komunitního plánu aktivně pracují, město vypracovalo SWOT analýzu regionu. Setkání
pracovních skupin se přerušila v březnu a budou obnovena po skončení omezení plynoucích
z COVID-19. Do konce roku 2020 by měl být nastaven nový komunitní plán na další období.
Ústecký kraj eviduje v regionu Děčínska sociálně vyloučené lokality v Děčíně (11 lokalit), v České
Kamenici (5) a v Benešově nad Ploučnicí (14).
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DĚČÍNSKO – PÉČE
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
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

1

11

14

6

37

39

2

2

4

2

8

8

1

2

2

1

2

2

ORP Děčín celkem

1

11

14

6

37

39

2

2

4

2

8

8

1

2

2

1

2

2

Děčín

1

11

14

4

30

32

1

1

1

2

8

8

0

0

2

1

2

2

Česká Kamenice

1

3

4

1

1

3

Jílové

1

4*

4

Pozn.: * Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

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
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

3

37

37

0

0

0

3

104

104

4

147

199

3

87

98

5

76

96

ORP Děčín celkem

3

37

37

0

0

0

3

104

104

4

147

199

3

87

98

5

76

96

Děčín

1

15+1**

29

1

18

18

2+1

70+12***

104

2

59

70

4

47

61

Česká Kamenice

1

46

46

1

68

68

1

28

28

1

29

35

Huntířov (Oleška)

1

46

46

** 1 lůžko není zařazeno do Základní sítě kraje.
*** 12 lůžek není zařazeno do Základní sítě kraje (poskytovatel, který v ZS má zařazené kapacity jiných druhů sociálních služeb péče)
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§ 39 – Osobní asistence
Osobní asistence je využívána seniory, osobami se zdravotním, kombinovaným a mentálním
postižením a i osobami s duševním onemocněním od 6 let. Hlavně je služba využívána seniory
a lidmi se zdravotním postižením a to převážně ve městě Děčín. Služba je poskytována v menší míře
i v přilehlých obcích (např. Jílové u Děčína, Modrá, Malá Veleň a v Benešově nad Ploučnicí. 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.
V případě zvýšení poptávky z okrajových obcí a dalších měst a obcí v regionu Děčínska bude potřeba
navýšení kapacit a také zohlednění časové náročnosti při zajištění služby v terénu v daných
lokalitách. 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. Cílovou skupinou jsou
v naprosté většině senioři. Města Děčín a Jílové mají v majetku domy, ve kterých je provozována
pečovatelská služba terénní formou. Terénní forma je provozována v nejbližším okolí všech obcí
v přirozeném domácím prostředí klientů. V České Kamenici a jejich spádových obcích je služba
zajištěna jedním poskytovatelem v místě. Zároveň je monitorovaná zvyšující se poptávka po službě
v okolí České Kamenice, na kterou poskytovatel plánuje zareagovat zvýšením kapacity a navýšením
personálu. Na Benešovsku je zajišťována poptávka po službě hlavně prostřednictvím komplexní
domácí péče.
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.
Ve městě Děčín je sledována stále zvyšující se poptávka po službě v odpoledních a večerních
hodinách a také o víkendu. V současné době je služba v těchto časech zajištěna jen jedním
poskytovatelem (který je schopen zajistit službu v čase od 7:00 – do 22:00 a 7 dní v týdnu). Nově od
ledna 2020 poskytuje tuto službu v čase od 07:00 do 21:00 hod. a 7 dní v týdnu druhý poskytovatel.
Další poskytovatelé v souvislosti se zaváděním REKS dané sociální služby a požadavků ze strany
kraje, plánují rozšíření provozní doby služby dle aktuální poptávky a dále rozšíření cílové skupiny na
všechny osoby, které mají z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
včetně rodin s dětmi, nepříznivou situaci, která vyžaduje pomoc jiné osoby (tzn., že pečovatelská
služba se již nebude prioritně zabývat péčí pouze o seniory). Poskytovatelé budou provádět analýzy
a plánovat změny. S ohledem na uzavřenou základní síť sociálních služeb se však nebude jednat
o zvyšování kapacity, ale spíše o rozšíření provozní doby se stávajícím personálním stavem a dojde
nejspíše ke snížení současné kapacity služby.
Služba je kombinována také se službami komplexní domácí péče či osobní asistencí. Zároveň je
reálný předpoklad, že poptávka po službě se bude více zvyšovat s ohledem na nedostatek míst
v domovech pro seniory.
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§ 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. Zároveň do služby vstupují i lidé ze služeb chráněného bydlení, jako do návazné
služby založené na nižší míře podpory.
Je sledován ale nárůst poptávky po službě. Poptávka po službě je a bude v budoucnu ještě větší
s ohledem na probíhající transformaci ústavních pobytových služeb v kraji a v souvislosti
s probíhající transformací psychiatrických léčeben. Na toto bude nutné reagovat zvýšením kapacity
v dalším období. Dle schváleného a podporovaného projektu IROP OCH Česká Kamenice
Transformace
a deinstitucionalizace DZR od KÚ ÚK má dojít k navýšení kapacity této služby o 2 (individuální
okamžitá kapacita služby) a to v regionu České Kamenice (v současné době má poskytovatel kapacitu
1).
§ 44 – Odlehčovací služby (terénní a ambulantní)
V regionu je poskytována kromě pobytové i terénní a ambulantní forma odlehčovací služby. Terénní
forma služby je dobře dostupná v samotném městě Děčín a je využívána. V dalších městech a jejich
spádových obcích není služba využívána. Je nahrazována spíše komplexní domácí péčí. Důvodem
malého využívání služby je s největší pravděpodobností špatná informovanost o smyslu služby
a o možnostech jejího využití. Zároveň terénní forma bývá zájemci mimo město Děčín odmítnuta
v některých případech i z důvodu finanční nákladovosti (doprava pracovníků). Ambulantní forma
služby je zajištěna jen jedním poskytovatelem v Děčíně. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním
postižením a senioři.
§ 44 – Odlehčovací služby (pobytové)
V regionu je poskytována pobytová forma služby. Službu touto formou zajišťuje jen jeden
poskytovatel po tom, co v roce 2019 došlo ke zrušení služeb u dvou poskytovatelů.
Je patrné, že poptávka po službě převyšuje nabídku. Jelikož současná kapacita pobytové formy je
16 lůžek a je zajištěna jen jedním poskytovatelem a současný poskytovatel není schopen uspokojit
poptávku. Jeden z poskytovatelů, který v současné době poskytuje terénní formu této služby,
uvažuje o zaregistrování i pobytové formy služby s kapacitou 2 – 4 lůžka v roce 2020. Poptávka
po službě je i v regionu Českokamenická, kde současný poskytovatel služby domova pro seniory
plánuje zřízení služby v kapacitě 2 lůžek, která by uspokojila poptávku z tohoto regionu.
O službu je zájem v průběhu celého roku, zvláště exponované je období dovolených letních
či zimních, vánoční svátky a konec roku. O službu žádají i osoby z jiného regionu, hlavně z Ústecka,
kde tato služba zcela chybí.
Cílovou skupinu služby tvoří osoby s chronickým onemocněním osoby se zdravotním postižením
ve věku od 18 let. Do jisté míry je u jednoho z poskytovatelů v rámci komplexní péče suplována
hospicová péče. Ojediněle o službu žádají osoby, které jsou po úrazech a nedosáhly ještě
seniorského věku.
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§ 45 – Centra denních služeb
V regionu je provozováno zařízení, které nabízí přímou obslužnou péči o seniory v ambulantní
formě. Služba je určena zejména seniorům s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerovou
chorobou aj. poruchami kognitivních funkcí). Služba dostatečně pokrývá poptávku v Děčíně. Občané
z Českokamenicka tyto služby příliš nevyužívají. 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. Služba je
v Děčíně realizována jediným poskytovatelem, který ji ale bude k 31. 12. 2020 ukončovat - již
informoval KÚÚK. Důvodem zrušení služby je kombinace dvou zásadních faktorů, a to nárazová
využívanost cílové skupiny seniorů a vysoká finanční náročnost služby se specifickým zaměřením na
osoby s ACH (a s ní související ne/stabilní zajištění financování dané služby). Využívání služby cílovou
skupinou seniorů s ACH, případně jinou poruchou kognitivních funkcí, je nepravidelné, a to zejména
s ohledem na malou kapacitu služby - neumožňuje vytvářet rozsáhlé pořadníky v době, kdy je služba
kapacitně naplněna, a pokud některý zájemce o službu vyčkává, jeho zdravotní stav se do okamžiku,
kdy by bylo možné mu službu začít poskytovat, zhorší natolik, že již není možné přijmout ho do
ambulantní služby. Pak nastává období, kdy je služba po přechodnou dobu využívána méně.
Kapacita pro rok 2021 byla ponechána. Dále bude sledována poptávka po službě v roce 2021
i případně z řad jiné cílové skupiny a následně může být optimální kapacita i snížena.
§ 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 (Benešovsko),
přičemž poptávka v poslední době odpovídá současným kapacitám. Služba dostatečně pokrývá
poptávku v regionu.
§ 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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DĚČÍNSKO – PREVENCE A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

počet
služe
b

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

Odborné sociální
poradenství

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení

Kontaktní centra

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuál
ní
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv
.

skup.

optimální
individuál
ní
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv
.

skup.

optimální
individuál
ní
okamžitá
kapacita
2021

poče
t
služe
b

stávající
okamžitá
kapacita
indiv
.

skup.

§ 64

pro děti a mládež

optimální
individuál
ní
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv
.

skup.

Služby následné péče
optimální
individuál
ní
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv
.

skup.

optimální
individuál
ní
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

8

15

61

18

1

2

0

3

0

0

0

0

2

2

26

4

3

6

84

6

1

2

12

3

ORP Děčín celkem

8

15

61

18

1

2

0

3

0

0

0

0

2

2

26

4

3

6

84

6

1

2

12

3

Děčín

8

15

61

18*

1

2

0

3

1

1

16

2

3

6

84

6

1

2

12

2

1

1

10

2
0

0

0

1

Česká Kamenice
Místo poskytování
neurčeno
Pozn.:

* Kapacita 1 určena pro rodinné poradenství
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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
počet
služe
b

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

Odborné sociální
poradenství

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení

Kontaktní centra

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2021

počet
služe
b

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2021

§ 64

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

2

3

0

3

1

2

20

2

ORP Děčín celkem

2

3

0

3

1

2

20

2

Děčín

2

3

0

3
1

2

20

2

Česká Kamenice

Služby následné péče
pro děti a mládež

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2021
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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
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

2

5

20

10

2

2

31

2

3

7

22

8

3

8

0

10

5

8

52

9

ORP Děčín celkem

2

5

20

10

2

2

31

2

3

7

22

8

3

8

0

10

5

8

52

9

Děčín

2

5

20

10

2

2*

31

2

2

2**

19

3

3

8

0

10

5

8

52

9

1

5

3

5

Česká Kamenice
Místo poskytování neurčeno
Pozn.:

* Kapacita 1 nezařazena do Základní sítě kraje.
** Jeden poskytovatel pracuje pouze se skupinou.
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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

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

Region celkem

1

2

5

2

1

2

5

8

1

1

0

1

ORP Děčín celkem

1

2

5

2

1

2

5

8

1

1

0

1

1

2

5

8

1

1

0

1

Děčín
Česká Kamenice

1

2

5

2

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá kapacita
2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

2

31

39

0

0

0

0

0

0

1

8

16

1

11

16

ORP Děčín celkem

2

31

39

0

0

0

0

0

0

1

8

16

1

11

16

Děčín

2

31

39

1

8

16

1

11

11

0

0

5*

Místo poskytování neurčeno

pozn.: * volná kapacita je pro cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby závislé na návykových látkách jsou optimálně naplněny)
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství pro osoby v krizi, ohrožené sociálním vyloučením, ohrožené
návykovými látkami, užívající návykové látky, ohrožené zadlužením a předlužením imigranty, osoby
řešící vztahové problémy, problémy v manželství, výchovné problémy s dětmi, opatrovnické spory
apod. je poskytováno ve městě Děčíně. Terénní forma služby jednoho poskytovatele zasahuje
do spádových obcí a plánuje své rozšíření do České Kamenice, Benešova nad Ploučnicí a jejich
spádových obcí. V Děčíně jsou organizace poskytující finanční poradenství (problematika exekucí,
pomoc s jednání s exekutory, otázky dlužného výživného, atp.) Zároveň je v Děčíně jedna poradna
s akreditací pro poskytování podpory a pomoci při osobním oddlužení. Největší převis poptávky
nad nabídkou je v rodinné terapii, kde jsou velice dlouhé čekací doby. Kapacita odborného
sociálního poradenství pro osoby se zdravotním nebo duševním postižením odpovídá poptávce.
Nabídka odborného sociálního poradenství pro osoby ohrožené zadlužením a předlužením odpovídá
poptávce též díky využití kapacit z rozvojové sítě služeb. Jako dlouhodobě nedostatečné je
hodnoceno OSP pro rodiny s dětmi, které se nachází v rodičovských konfliktech a sporech
(opatrovnické spory, rozvody, výchovné problémy dětí v důsledcích rodičovských konfliktů, atd.).
Sociální poradenství a specifickou soc. práci s touto CS a těmito problémy poskytuje pouze jedna
organizace v rámci OSP. Dále pouze jedna organizace poskytuje též terapeutickou pomoc, nicméně
kapacity této organizace jsou též velmi omezeny. V Děčíně pak fungují terapeutické služby, nikoliv
však v rámci sociálních služeb OSP, a jsou tedy ze stran klientů hrazené.
§ 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.
Z uvedeného je patrné, že v regionu naprosto chybí lůžka pro ženy starší bez dětí.
Kapacita pro matky s dětmi a otce s dětmi se aktuálně jeví jako optimální, chybí však kapacita
pro rodiče s více než 4 dětmi. 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 Děčíně je o tuto službu poptávka zejména ze strany OSPOD
a pracovníků OSV. Tato poptávka je však nepravidelná a s největší pravděpodobností by nezajistila
optimální vytíženost dané služby. V případě potřeby této služby jsou využívány jiné typy SS.
§ 59 – Kontaktní centra
Uživatelům návykových látek a jejich blízkým slouží v regionu pouze jedna služba 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. Služba řeší otázku nedostatečné individuální kapacity a spolu s tím i nedostatečného
personálního obsazení, aby byl dostatečný prostor pro individuální sociální práci s klienty.
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§ 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.

§ 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 zcela 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 a sami
pomoc nevyhledávají, je 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.
Od ledna 2018 zahájila poskytování služby další organizace, jejíž služba je určena mládeži ve věku
15–26 let. Tato služba je umístěna v Děčíně 1, v těsné blízkosti Děčína 3. Služba má dobrou
dostupnost z ostatních městských částí. 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. Z analýzy ASZ vyplynula potřeba zřízení NZDM ve městě Česká
Kamenice. O možnost vytvoření této služby v České Kamenici projevil zájem dlouhodobý
poskytovatel sociálních služeb se sídlem v Děčíně.
§ 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.
§ 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.
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§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tuto sociální službu poskytují v regionu 2 poskytovatelé. Služba je v regionu poskytována terénní a
ambulantní formou, a to v Děčíně a přilehlých obcích. Obě služby jsou vytížené, ale zatím schopné
přijímat nové klienty. Jedna ze služeb, která dojíždí v rámci terénní formy i do města Česká
Kamenice a Benešova nad Ploučnicí je na „hraně“ svých kapacitních možností a není schopna určit,
do kdy bude moci nadále přijímat nové klienty. V České Kamenici vyplynula z analýzy ASZ potřeba
rozšířit tuto sociální službu o 1,0 úvazek, díky kterému by služba mohla být poskytnuta dalším 10 –
15 potřebným rodinám.
§ 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. V regionu působí též zájmové spolky seniorů.
§ 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 současné době je evidována poptávka po službě pro osoby s vyšší mírou podpory a osoby
s kombinovaným postižením a specifickými potřebami (např. Autisté, lidé s kombinovaným
mentálním a duševním postižením případně s poruchami chování). 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 v návaznosti na Reformu psychiatrické péče 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 programy pro osoby ohrožené
návykovými látkami a pro osoby ze sociálně vyloučených lokalit. V lednu 2018 došlo k rozšíření
terénních programů u dvou organizací (s cílovou skupinou zejména osob sociálně vyloučených,
či ohrožených sociálním vyloučením a osob v krizi), Adiktologické terénní programy fungují v Děčíně,
České Kamenici, Jílovém, Benešově nad Ploučnicí a přilehlých obcích. Poskytuje je pouze jediná
organizace. V roce 2018 došlo k potřebnému kapacitnímu navýšení terénního programu, které
umožňuje působení dvou týmů pracovníků v terénu zároveň (v odlišných lokalitách). Díky tomu je
program zajišťován efektivněji z hlediska času i působnosti a lze jej rozšířit dle potřeby také
do malých obcí na Děčínsku. 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. Od 1. 1. 2021 skončí působnost projektů financovaných z EFS,
které se týká i terénních programů, čímž může dojít ke snížení kapacit těchto služeb a pokrytí
regionu bude nedostatečné.
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§ 70 – Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je poskytována v rámci regionu Děčínsko hlavně 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 v návaznosti na Reformu psychiatrické péče se bude zvyšovat poptávka po službě
ze strany osob s chronickým duševním onemocněním. Stejně jako u sociálně terapeutických dílen
je také evidována poptávka po službě pro osoby s vyšší mírou podpory a osoby s kombinovaným
postižením a specifickými potřebami (např. osoby s poruchou autistického spektra, osoby
s kombinovaným mentálním a duševním postižením případně s poruchami chování).
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REGION CHOMUTOVSKO
Region Chomutovska byl dosud přiměřeně saturován pobytovými službami, zaměřenými
na poskytování péče zejména o seniory, handicapované a chronicky nemocné klienty. Měnící
se demografický vývoj ukazující nárůst dlouhověkosti obyvatel regionu se pravděpodobně nezmění.
Mění se potřeby klientů a hlavně se souběžně s tím mění i potřeby osob pečujících v rodinách.
V minulých letech došlo v rámci stávající kapacity příspěvkové organizace kraje Domovy sociálních
služeb Kadaň a Mašťov, zřízení pobytové služby pro specifickou cílovou skupinu osob s poruchami
autistického spektra. V regionu také došlo k mírnému navýšení ambulantních a terénních služeb
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, konkrétně pečovatelských služeb, bohužel to však
v současné době nepokrývá potřebu. Nadále zůstává v plánu záměr zajistit v regionu terénní
hospicovou péči.
V souvislosti s reformou psychiatrické péče a vznikem Centra duševního zdraví je od 1. 1. 2020
v Chomutově poskytováno chráněné bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním.
V rámci jedné z příspěvkových organizací Ústeckého kraje došlo ke vzniku dvou lůžek v rámci reformy
psychiatrické péče.
Výsledkem komunitního plánování, jehož pracovní skupiny se v regionu pravidelně scházely, je kromě
výše uvedených potřeb, také potřeba vytvořit chráněné bydlení pro osoby s mentálním, tělesným,
kombinovaným postižením. Z průzkumu a dotazníků, které byly součástí příprav k novému
komunitnímu plánu pro celé ORP, vzešla potřeba odlehčovací služby pro osoby s mentálním
postižením a potřeba odlehčovacích služeb pro osoby v terminálním stádiu nemoci spojenou
s paliativní
a hospicovou péčí.
V regionu narůstá určité procento lidí, kteří dovršili důchodového věku, přesto nemají nárok
na výplatu starobního důchodu, nemají kde bydlet nebo žijí na ulici. Často žijí na okraji společnosti,
občas využívají nízkoprahové služby, například noclehárny a azylové domy. V současné době u nich
dochází k rozvoji onemocnění, která jsou velmi často způsobená jejich stylem života, jsou závislí na
pomoci druhé osoby, často nemají sociální návyky, odmítají se přizpůsobit v zařízeních a narušují
soužití.
Nedostatečně zajištěné jsou osoby s psychiatrickými diagnózami, osoby závislé na alkoholu, drogách
či jiných omamných látkách. Právě pro tyto osoby je nedostatek míst k ubytování, problémem je ale
i jejich způsob života, kdy sami nejeví zájem svou situaci řešit a na jejich potřeby upozorňuje spíše
jejich okolí.
Město Kadaň rovněž plánuje snižovat počty kapacit v Domovech pro seniory, ve prospěch
pobytových služeb určených lidem s demencí.
Chomutovsko je známo především jako oblast těžkého průmyslu, energetiky, hutnictví, těžby
hnědého uhlí a v posledních letech také rozvojem průmyslových zón. V jižní části okresu je
zastoupeno
i zemědělství. V posledních letech došlo k poklesu míry nezaměstnanosti na hodnotu 5,34 % (leden
2020), i přesto jde o nejvyšší číslo v rámci kraje. Vlivem nízké vzdělanostní úrovně obyvatel a vyšší
míry nezaměstnanosti oproti celorepublikovému průměru se v regionu nachází vysoké procento osob
v exekuci – každý pátý občan regionu nese břímě exekuce a na každého občana v exekuci připadá
průměrně 5 exekucí. Dalšími problémy je zneužívání návykových látek, koncentrace sociálně slabých
obyvatel nejen z České republiky ve vybraných lokalitách regionu a tím riziko nárůstu a rozšiřování
sociálně vyloučených lokalit, narušení zdravých vztahů v rodině i mimo ni. Ruku v ruce s těmito vlivy
jde také páchání trestné činnosti, kdy index kriminality nabíral v dubnu průměrnou hodnotu 20.
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Stoupá procento osob s poruchami chování, u kterých v důsledku závislosti na alkoholu či drogách
dochází
k invaliditě a závislosti na pomoci druhé osoby. Problematické je u těchto osob bydlení, ve kterém
by jim mohla být poskytována v počátcích rozvoje onemocnění jen terénní služba.
V uplynulých třech letech došlo v regionu k rozšíření stávajících sociálních služeb a vzniku několika
služeb nových. Zejména se jedná o služby poskytované v přirozeném prostředí obyvatel pro podporu
přirozeného způsobu života a snižování dopadu sociálního vyloučení. K rozšíření došlo na základě
analýz jednotlivých lokalit realizovaných ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování napříč
celým ORP. Otázkou zůstává, jaká je budoucnost nově zřízených služeb a nových kapacit stávajících
služeb financovaných z evropských fondů. I přes zmiňované rozšiřování se nedá říci, že kapacita
stávajících služeb je dostačující a odpovídá poptávce a potřebě obyvatel regionu Chomutovsko.
Nedostatečná kapacita je zejména u poraden pro konkrétní cílové skupiny či oblasti řešení –
mezilidské vztahy a rodinné poradny, dluhová problematika, lokálně pak poradny pro cizince a oběti
domácího násilí. Specifické potřeby regionu v jednotlivých druzích služeb jsou uvedeny v popisu
služeb na konci kapitoly.
Na Chomutovsku eviduje Ústecký kraj sociálně vyloučené lokality v Chomutově (12 lokalit),
ve
Vejprtech (4)
v Jirkově
(3), v Kadani (3) a v Klášterci nad Ohří (3).
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CHOMUTOVSKO - PÉČE
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
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

3*

14*

15

7

39

49

0

0

10

1

1

5

0

0

0

1

10

10

ORP Chomutov celkem

3

14

15

5

21

27

0

0

5

1

1

1

0

0

0

1

10

10

Chomutov

2

10

10

4

16

20

0

0

5

1

1

1

1

10

10

Jirkov

1

4

4

1

5

5

Místo poskytování neurčeno

0

0

1

0

0

2

ORP Kadaň celkem

0

0

0

2

18

22

0

0

5

0

0

4

0

0

0

Kadaň

1

11

12

0

0

5

Klášterec nad Ohří

1

7

7

Místo poskytování neurčeno

0

0

3

0

0

4

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování
§ 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
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

3

38

48

0

0

0

7

349

348

6

553

553

4

279

305

4

67

79

ORP Chomutov celkem

1

30

35

0

0

0

2

76

75

2

260

260

2

122

138

1

11

23

Chomutov

0

0

0

1

28

25

1

166

166

1

38

38

1

11

11

Jirkov

1

30

30

1

48

50

1

94

94

1

84

84

Místo poskytování neurčeno

16

ORP Kadaň celkem

2

8

13

Kadaň

1

4

4

Klášterec nad Ohří

1

4

4

0

0

0

5

273

273

4

293

293

2

57

57

1

120

120

1

113

113

2

157

167

Kovářská

1

55

55

Mašťov

1

8

8

1

42

42

1

20

20

Vejprty

1

153

153

1

18

18

1

137

137

0

0

10

Místo poskytování neurčeno

5

0

0

5*

3

56

56

2**

18

18

10

10

28

28

1

Pozn.:
* Kapacita určena pro hospicová lůžka
** 2 registrované služby: Naděje

s2

místy

poskytování

(Kadaň:10,

Klášterec

nad

Ohří:10)

a

Domovy

sociálních

služeb

Kadaň

a

Mašťov

p.o:

8
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§ 39 – Osobní asistence
Osobní asistenci poskytují na území Chomutovska celkem 3 poskytovatelé, z toho 2 se sídlem
v Chomutově a v Jirkově, třetím poskytovatelem je HEWER, z.s. pro Ústecký kraj se sídlem
na adrese Školní 349/2, 415 01 Teplice. Na venkově je služba OA méně dostupná, často bývá
nahrazována sousedskou výpomocí. V současné době není stávající kapacita dostatečná v celém
ORP. Bude třeba rovnoměrně navyšovat kapacity terénních služeb i osobní asistence v návaznosti
na strategické cíle v oblasti plánování péče osobám žijícím v jejich původním prostředí tak,
aby pro ně služby byly časově i místně dostupné v celém regionu za stejných podmínek ve městě
i na vesnici.
Stávající kapacita - nedostatečná.

§ 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. V roce 2020
by mělo dojít k změnám v rozsahu poskytovaných služeb ve prospěch úkonů péče a času,
ve kterém bude možné službu čerpat, a to v celém ústeckém regionu. Cílem je zajistit rozsah
a dostupnost ve všech městech regionu. Důvodem je vyšší dožití populace a narůstající počet
seniorů.
Stávající kapacita - nedostatečná.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
V současné době není služba na Chomutovsku poskytována ani vyžadována. V regionu jsou
uživateli využívány jiné terénní služby sociální péče (osobní asistence, pečovatelská služba)
k pokrytí jejich potřeb.
V současné době není o tuto 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, lze předpokládat, že s podporou péče v domácím prostředí vzroste
potřeba pobytových služeb OS spojených s paliativní hospicovou péčí.
Stávající kapacita - nedostatečná.
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§ 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. Důvodem neexistence
poptávky po službě může být fakt, že lidé o této službě neví. Z komunitních plánů měst zatím
nevyplývá potřeba tuto službu zavádět.
V současné době není o tuto službu zájem.

§ 46 – Denní stacionáře
Na území Chomutovska je registrován jeden denní stacionář s kapacitou 10. Služba je určena
pro osoby od 17 let, je určena pro osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovaným
postižením. Stávající kapacita denního stacionáře odpovídá v současné době poptávce.
Do budoucna bude potřeba vzhledem demografickému vývoji a pracovnímu trhu tyto služby
rozšířit, a to zejména pro seniory a osoby s demencí.
Stávající kapacita - nedostatečná.

§ 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.
V současné době není o tuto službu zájem.

§ 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 v regionu některých zařízení jsou děti s kombinovaným
postižením, zájem o jejich umístění v posledních letech klesá.
V posledních letech se zvyšuje potřeba služeb pro dospělé osoby a seniory se specifickými
potřebami, kam lze zařadit například chronická, progresivní a nevyléčitelná onemocnění
centrálního nervového systému. Samostatnou skupinu osob, pro které se špatně hledá
odpovídající služba, jsou osoby – pacienti z DIOPů s dlouhodobou intenzivní lékařskou péčí
spontánně dýchajícím pacientům s tracheostomií, u kterých došlo ke stabilizaci po závažných
úrazech s poruchou vědomí, dále stabilizovaní pacienti po neurochirurgických operacích a stavech
po zástavě srdce, u nichž se podařilo obnovit životní funkce, ale mají poškozeny mozkové buňky
nedostatkem kyslíku. Pro tuto cílovou skupinu je v regionu rovněž nedostatek míst v pobytových
zařízeních. Do budoucna lze předpokládat, že většina poskytovatelů bude v roce 2021
optimalizovat kapacity lůžek v návaznosti na povinnosti dodržovat karanténní opatření.
Stávající kapacita - dostatečná.
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§ 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, lze ale předpokládat, že většina poskytovatelů bude
v roce 2021 upravovat kapacity v návaznosti na lůžka potřebná k povinným karanténním
a bariérovým opatřením.

§ 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, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu závislosti 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. Do budoucna lze předpokládat, že většina poskytovatelů bude v roce
2021 snižovat kapacity lůžek v návaznosti na povinnosti dodržovat karanténní opatření. Vícelůžkové
pokoje budou muset být doplněny o místa, kde klient pobude po dobu karantény.
Stávající kapacita - nedostatečná.

§ 51 – Chráněné bydlení
V návaznosti na transformaci narůstá potřeba volných míst v této službě. 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. V současné době je kapacita
dostačující a rozvoj služeb by měl kopírovat postupné snižování kapacit v pobytových zařízeních.
Stávající kapacita - dostatečná.
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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
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

12

15

5

24

2

7

20

7

0

0

0

0

1

4

20

6

8

20

202

27

0

0

0

0

ORP Chomutov celkem

6

9

5

15

1

4

10

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

8

102

14

0

0

0

0

Chomutov

5

7

5

11

1

4

10

4

3

6

78

9

Jirkov

1

2

0

4

1

2

24

5

ORP Kadaň celkem

6

6

0

9

1

3

10

3

0

0

0

0

Kadaň

4

4

0

5

1

3

10

3

Klášterec nad Ohří

2

2

0

3

Vejprty

0

0

0

1

Radonice

0

0

0

0

1

4

20

6

4

12

100

13

0

0

0

2

2

6

60

6

1

4

20

4

1

5

20

5

0

0

0

1

1

1

20

1
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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
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

3

4

0

5

1

1

12

2

1

1

14

3

ORP Chomutov celkem

3

4

0

5

1

1

12

2

1

1

14

3

Chomutov

2

2

0

2

1

1

12

2

1

1

14

3

Jirkov

1

2

0

3

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021
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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

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

6

16

81

18

1

3

12

4

1

2

6

6

8

24

0

29

2

4

25

9

ORP Chomutov celkem

3

7

27

9

1

3

12

4

1

2

6

2

4

11

0

13

2

4

25

9

Chomutov

1

2

15

4

1

3

12

4

1

2

6

2

3

9**

0

10

2

4

25

9*

Jirkov

2

5

12

5

1

2

0

3

ORP Kadaň celkem

3

9

54

9

0

0

0

0

Kadaň

1

5

26

5

Klášterec nad Ohří

1

2

12

Vejprty

1

2

16

Místo poskytování neurčeno
Pozn.: * Kapacita 4 pro Centrum duševního zdraví.

0

0

0

0

0

0

0

4

4

13

0

16

0

0

0

0

2

10

0

10

2

1

2

0

4

2

1

1

0

2

0

0

0

4

** 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
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

1

2

0

2

2

4

0

4

4

9

45

9

ORP Chomutov celkem

1

2

0

2

2

4

0

4

4

9

45

9

2

4

0

4

4

9

45

9

Chomutov
Jirkov

1

2

0

2
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Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá kapacita
2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

4

131

131

0

0

0

0

0

1

2

20

36

0

0

0

ORP Chomutov celkem

3

91

91

0

0

0

0

0

1

1

10

18

0

0

0

Chomutov

1

36

36

0

0

10

Jirkov

2

55

55

1

10*

8

1

10

18

0

0

0

0

0

8

1

10

10

Místo poskytování neurčeno
ORP Kadaň celkem

1

40

40

0

0

Kadaň
Klášterec nad Ohří

1

40

40

0

0

0

1

0

0

0

Pozn. * Kapacita 2 nezařazena do Základní sítě kraje, nebyla definována potřebnost.

53

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2020
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

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

1

14

16

1

4

5

1

12

14

ORP Chomutov celkem

1

14

16

1

4

5

1

12

14

Chomutov

1

14

16

1

4

5

1

12

14

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá kapacita
2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021
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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 předchozích dvou letech se podařilo rozšířit kapacitu
některých služeb v regionu či navýšit kapacitu služeb stávajících. Kapacita je v ORP Chomutov
v současně době naplněna dostatečně a to díky kapacitě v rozvojové síti, v níž zařazené projektové
kapacity končí ke konci roku 2020 a je žádoucí tyto služby zachovat s ohledem na cílovou skupinu –
osoby s dluhy. Nedostatečná je dlouhodobě kapacita poradenství zaměřeného na mezilidské
vztahy a rodinné poradenství, kde je potřeba navýšit kapacitu o 1 - rodinná poradna je v úzké
součinnosti s Centrem duševního zdraví a dalšími službami v oblasti reformy psychiatrické péče –
z tohoto důvodu je v rozvojových plánech poskytovatele rozšíření cílové skupiny o klienty
s duševním onemocněním. Za rok 2019 má služba v Chomutově 90% neuspokojených klientů
z kapacitních důvodů (čekací doba na odborné poradenství je cca 1 měsíc a stále se prodlužuje).
Poradna poskytuje své služby také klientům z Jirkova, Kadaně a Klášterce nad Ohří. V ORP Kadaň je
situaci obdobná. Nabízené služby pokryjí dostatečně poptávku po službách, nicméně s ohledem na
vzrůstající poptávku po službách pro vybrané cílové skupiny je optimální kapacita nastavena
s rezervou oproti současnému stavu – jedná se o volnou kapacitu pro službu zaměřující se zejména
pro osoby potýkající se s dluhy, s bezdomovectvím a dalšími jevy spojenými se sociálním
vyloučením, popřípadě také cizince a oběti domácího násilí.
§ 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 2018 se podařilo navýšit kapacitu v regionu zřízením azylového domu
v Jirkově a v roce 2018 byla v Chomutově zřízena lůžka pro celé rodiny. Tím bylo dosaženo naplnění
optimální kapacity pro daný region.
§ 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. 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. Od ledna 2021
připravuje uvedený poskytovatel projekt na pokračování stávajícího projektu Bytů na půl cesty
s integrovanými tréninkovými pracovními místy a zvýšenou kapacitou na 5 lůžek.
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§ 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.

§ 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 nerovnoměrně.
V Chomutově se v roce 2019 podařilo zajistit prostory a financování na uvedený typ služby
s uvedením do provozu na začátku roku 2020. Kapacita tohoto zařízení odpovídá poptávce v dané
oblasti.
Odlišná situace je v ORP Kadaň, kde funguje tato služba pouze v Klášterci nad Ohří. V Kadani není
doposud tento druh služby k dispozici, v současné době však probíhá rekonstrukce objektu Prunéřov
č.p. 167 v rámci IROP č. 82. V objektu bude vytvořeno zázemí pro službu Nízkoprahového denního
centra pro osoby bez přístřeší s okamžitou individuální kapacitou 2 a okamžitou skupinovou
kapacitou 15 osob.
§ 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, stejně tak preventivní aktivity neziskových organizací
působících na základních a středních školách v celém regionu.
V uplynulých letech 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 návaznosti na poptávku
a potřebu vznikla zcela nová služba v Klášterci nad Ohří. Tím byla optimální kapacita služby pro ORP
Kadaň zcela naplněna. Dlouhodobě se jako nedostatečná projevuje kapacita ve městě Jirkov, kde
kapacita stávající služby neodpovídá poptávce a ve vyloučené lokalitě Nové Ervěnice zcela chybí.
Stejná situace je také v Chomutově, kde mezi priority města patří zřízení nízkoprahového zařízení
na velkých sídlištích z důvodu vysokého výskytu rizikových jevů u dětí a mládeže.
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§ 63 – Noclehárny
V regionu je služba poskytována v obcích Klášterec nad Ohří, Jirkov a Chomutov pro cílovou skupinu
muži i ženy. K zajištění komplexní péče o osoby bez domova je propojení se službou nízkoprahové
denní centrum nutností, z tohoto důvodu je potřeba zřízení uvedené služby v Kadani, kde v současné
době probíhá rekonstrukce objektu Prunéřov č.p. 167 v rámci IROP č. 82. V objektu bude vytvořeno
zázemí pro službu Noclehárny pro osoby bez přístřeší s kapacitou 8 (6 mužů + 2 ženy).
§ 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. I přes působení několika služeb v regionu převyšuje poptávka
stávající nabídku, zejména pak v ORP Chomutov.
§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
V Chomutově jsou činnosti služby nabízeny osobám se zdravotním postižením nebo zdravotním
postižením ohrožené bez ohledu na stupeň a typ postižení, ženy i muži od 19 do 64 let. Služba je
nabízena v ambulantní i terénní formě. Služba zajišťuje odbornou podporu, nácviku praktických
činností a prostřednictvím poskytování psychoterapeutických a ergoterapeutických služeb
podporuje klienty k návratu k aktivnímu životu a zařazení zpět do sociálního a pracovního prostředí.
Stávající kapacita služeb v regionu není dostačující a je potřeba její navýšení pro uvedenou cílovou
skupinu v ORP Chomutov.
§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Cílovou skupinou služby v regionu Chomutovsko jsou osoby s mentálním postižením, osoby se
zdravotním postižením ve věku od 16 let a osoby s duševním onemocněním.
Optimální 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. V ORP Chomutov je kapacita v tuto chvíli dostačující. V ORP Kadaň je dlouhodobá snaha
o zřízení uvedeného druhu služby z důvodu poptávky po ní a potřebnosti v daném ORP, nicméně se
prozatím nepodařilo službu uvést do praxe.
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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 několika 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 pokrýt 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 proto 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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REGION LITOMĚŘICKO
Vzhledem ke skutečnosti, že město Litoměřice již od roku 2004 komunitně plánuje sociálních služby a
služby související, má tento region velmi hustou síť sociálních služeb. Nejvíce jich je zastoupeno
ve městech Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem a jsou hojně využívány i obyvateli okolních
obcí.
Více než polovinu sociálních služeb poskytovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Litoměřice představují služby sociální péče (53,1 %; 34 služeb) a více než třetinu služby sociální
prevence (37,5 %). Odborné sociální poradenství je zastoupeno 6 službami (9 %).
Mezi službami sociální péče jsou zastoupeny především Pečovatelská služba (9), Domovy pro osoby
se zdravotním postižením (5), Chráněné bydlení a Domovy pro seniory (shodně 4). Třemi službami
jsou zastoupeny Denní stacionáře, Odlehčovací služby a Domovy se zvláštním režimem. V SO ORP
Litoměřice dále působí Centra denních služeb (2) a Podpora samostatného bydlení (1).
Dlouhodobě evidujeme neuspokojivou situaci v oblasti psychiatrické péče.
V rámci
reformy
psychiatrické péče vznikla na Litoměřicku dvě lůžka v jedné z příspěvkových organizací Ústeckého
kraje. Kapacity pobytových zařízení jsou zcela plné. Problém nacházíme i v nedostatku lékařů
psychiatrů a s tím související dlouhé čekací doby pacientů.
Pobytová zařízení pro seniory jsou naplněná, většina se potýká s vyšší poptávkou, než mohou
uspokojit, a uchazeči čekají v pořadnících. Současná snaha o zachování seniora v domácím prostředí
co možná nejdéle způsobuje nárůst klientů pečovatelské a odlehčovací služby. Region je však v
současné době dostatečně pokryt, aby byla uspokojena poptávka po těchto službách.
Služby prevence působí zejména ve velkých městech. Menší obce jsou částečně pokryty terénními
programy a sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi, jejich kapacita ale není plně
dostačující. Obě služby přesouvají terénní práci do jednotlivých obcí dle aktuální situace.
V regionu sídlí dva azylové domy pro rodiny s dětmi, ty svou kapacitou vykrývají potřebnost regionů
celého Ústeckého kraje. Dlouhodobě není řešena problematika dostupného bydlení pro ohrožené
rodiny i jednotlivce. Možnost návratu rodin z ubytoven a azylových domů do tzv. běžného bydlení je
velmi komplikovaná.
Na Lovosicku chybí služby pro osoby bez domova se závislostmi zejména na alkoholu či tvrdých
drogách. Bohužel z noclehárny také není návaznost na azylový dům pro muže, který by podpořil
klienta v dalším vývoji řešení situace a posílil tak jeho plný návrat k běžnému způsobu života (myšleno
např. souvislost bydlení se zaměstnáním).
Ústecký kraj eviduje v regionu Litoměřicka sociálně vyloučené lokality v Litoměřicích (2 lokality),
v Lovosicích (1), v Roudnici nad Labem (6), ve Straškově-Vodochodech (1), v Budyni nad Ohří (1)
a ve Štětí (1).

59

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2020

LITOMĚŘICKO – PÉČE
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
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

0

0

0

15

59

61

1

3

3

4

12

12

2

9

9

5

10

10

ORP Litoměřice celkem

0

0

0

8

27

29

1

3

3

2

6

6

2

9

9

3

7

7

Bohušovice nad Ohří

1

1*

1

Hoštka

1

1

1

Litoměřice

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

1

2

2

1

2

2

ORP Lovosice celkem

0

0

0

ORP Roudnice n/L. celkem

0

0

1

4

20

20

Roudnice nad Labem

0

0

1

3

19

19

1

1*

1

Straškov – Vodochody

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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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

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
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

4

46

46

0

0

0

6

322

322

7

426

401

6

499

482

5

127

137

ORP Litoměřice celkem

3

16

16

0

0

0

4

200

200

4

253

228

2

133

86

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

3

184

204

3

43

47

1

53

53

1

44

44

1

13

13

1

18

22

1

12

12

Křešice
Litoměřice

2

14

14

Snědovice
Štětí

1

2

2

Terezín
Místo poskytování neurčeno
ORP Lovosice celkem

1

30

54

2

122

122

Čížkovice

1

56

56

Chotěšov

1

63

63

Libochovice
Lovosice
Velemín

0

0

0

1

1
1

30

109

109

109

109

54
1

87

87

Třebenice
Místo poskytování neurčeno

0

0

20
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ORP Roudnice n/Labem celkem

0

0

2

64

64

2

182

192

Krabčice

1

28

28

1

86

86

Roudnice nad Labem

1

36

36

1

96

96

0

0

10

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

1

10

12

1

10

12

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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§ 39 – Osobní asistence
V rámci regionu Litoměřicko službu neposkytuje ani jeden subjekt. Osobní asistence byla na celém
území zajišťována alternativou jiných obdobných služeb, jako např. odlehčovací terénní službou
či pečovatelskou službou či sociálními pracovníky na Městských úřadech. 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 a nebo 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 2019 byla rozšířena spádová oblast
pečovatelské služby (Sociální služby města Lovosice) do všech obcí ORP Lovosice.
V roce 2017 byla tato služba rozšířena i na území obce 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 20 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, 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 seniory a dále 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
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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.

§ 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
jsou 4 klienti.
Denní stacionář v Roudnici nad Labem, v Litoměřicích zajišťuje i svoz uživatelů. Do denních
stacionářů jsou přijímáni klienti nejen z měst, ve kterých je služba poskytována, ale i z blízkého okolí.

§ 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 35 let a v obci Chotěšov pro osoby
s kombinovaným postižením a s mentálním postižením od 40 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 s kombinovaným a mentálním
postižením od 18 let věku v obci Skalice. Dále je služba poskytována v ORP Litoměřice pro osoby
s kombinovaným a mentálním postižením ve věku od 26–65 let v obci Křešice (služba není
poskytována imobilním osobám vzhledem k technickým možnostem budovy) a pro osoby s jiným
zdravotním postižením ve věku 55–65let v Litoměřicích (další osoby nejsou přijímány, služba je
postupně ukončována). 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. Druhé zařízení ve městě Terezín
poskytuje pobytové služby seniorům, kteří dosáhli věku 55 let a více a mají sníženou soběstačnost
z důvodu postižení stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Již v současné době poskytujeme specializovanou
péči o klienty DZR, zejména s diagnózou různých typů demence, Parkinsonovou chorobou,
Hantingtonovou chorobou, Roztroušenou sklerózou. 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 osoby
s chronickým duševním onemocněním od 65 let a v obci Krabčice pro osoby od 50 let
s chronickým duševním onemocněním. Podmínkou přijetí do služby je diagnostikovaná
Alzheimerova choroba 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
osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence a dvě lůžka byla vyčleněna
pro osoby trpící poruchami kognitivních funkcí opouštějící psychiatrické léčebny prostřednictvím
CDZ a potřebují nepřetržitou pomoc druhé osoby.
Navrhované navýšení počtu o 48 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 současné době jsou tyto
služby poskytovány v ORP Lovosice a to služba pro osoby od 18 let věku s mentálním
a kombinovaným postižením. Vzhledem k rozvoji těchto služeb je nezbytné průběžné navyšování
kapacit. Nyní prostupuje služba chráněné bydlení do oblastí regionu, které nebyly v předchozím
období zastoupeny (Třebenice, Libochovice).
Služba chráněné bydlení vede k integraci klienta do společnosti a k rozvoji samostatnosti lidí
s individuálními potřebami. Cílem této služby je rozvíjet u klienta schopnost vést kvalitní a v nejvyšší
míře plnohodnotný život.
Služba je poskytována rovnoměrně v regionu: v Litoměřicích, Terezíně, Lovosicích, Roudnici n. L.,
Libochovicích a Třebenicích. Cílovou skupinou jsou převážně osoby s mentálním a kombinovaným
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postižením a v menší míře osoby s chronickým duševním onemocněním. Menší počet míst je
ve službách komunitního typu. Větší počet klientů žije v samostatných bytech v běžné občanské
zástavbě. Cílem je hladké začlenění osob s postižením do běžné společnosti. Komplikací je však
nedostatečná dostupnost nájemního bydlení. Kapacitu je třeba pružně navazovat na místa
Domovech pro zdravotně postižené a Domovech se zvláštním režimem s cílem deinstitucionalizace
sociálních služeb. Je zaznamenán zvýšený zájem o chráněné bydlení pro osoby s chronickým
duševním onemocněním v souvislosti s procesem reformy psychiatrické péče.
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LITOMĚŘICKO – PREVENCE A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
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
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

7

13

2

17

1

3

12

3

0

0

0

0

2

3

20

4

3

8

99

9

0

0

0

0

ORP Litoměřice celkem

5

10

0

11

1

3

12

3

0

0

0

0

1

1

5

1

1

2

24

2

0

0

0

0

Litoměřice

4

8

9

1

3

12

3

1

1

5

1

1

2

24

2

Štětí

1

2

2

ORP Lovosice celkem

1

1

2

1

0

0

0

0

1

2

15

2

1

1

25

1

0

0

0

0

Lovosice

1

1

2

1

1

2

15

2

1

1

25

1

ORP Roudnice n/L. celkem

1

2

0

5

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

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: * Kapacita je určena pro dluhové poradenství.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a odborné
sociální poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 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
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

5

14

59

15

2

4

23

4

6

11

54

11

7

14

0

14

4

11

51

14

ORP Litoměřice celkem

3

8

31

8

1

1

15

1

3

6

30

6

5

9

0

9

3

8

42

11

Litoměřice

2

5

23

5

1

1

15

1

2

3

20

3

4

7

0

7

3

8

42

8

Štětí

1

3

8

3

1

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

3*

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

3

15

4

1

2

10

2

1

4

0

4

1

3

9

3

Pozn.: * Kapacita pro Centrum duševního zdraví.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Služby sociální prevence,
pobytová forma
počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

6

237

237

0

0

0

1

4

6

3

19

22

0

0

0

ORP Litoměřice celkem

3

138

138

0

0

2

2

9

9

Litoměřice

3

138

138

2

9

9

1

10

10

1

10

10

Místo poskytování neurčeno

0

0

2*

0

0

0

ORP Lovosice

1

24

24

Lovosice

1

24

24

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

Pozn.: * Kapacita pro Centrum duševního zdraví
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Služby poradenství jsou převážně soustředěny do největšího města regionu Litoměřic. Jedná se
o Poradenské centrum, na které se obrací osoby v krizi a rodiny s dětmi, které se ocitají v různých
nepříznivých situacích, které nezvládají řešit vlastními silami (převládá dluhová problematika),
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.
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.
Stoupá počet klientek v Domově pro matky s dětmi s mentálním postižením nebo duševním
onemocněním. 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.

§ 58 – Domy na půl cesty
Na Litoměřicku není služba poskytována. Zachování stávajícího stavu pro pokrytí potřebnosti služby
jsou kapacity v sousedních regionech dostačující.
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§ 59 – Kontaktní centra
Služba kontaktního centra je poskytována pouze ve městě Litoměřice – okamžitá kapacita služby
jsou 3 klienti, při práci s jednotlivcem 2 klienti, při práci se skupinou 12 klientů. 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.
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§ 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.

§ 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. 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. 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 nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy a služba
azylového domu pro muže, v Lovosicích potom na noclehárnu navazuje nízkoprahové denní 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.
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§ 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.

§ 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 dlouhodobou a pravidelnou podporu a nácviky pracovních dovedností
tak, aby si uživatel osvojil pracovní a sociální návyky.
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 osoby
s poruchou autistického spektra a osoby s chronickým duševním onemocněním.
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§ 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.

§ 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 chronickým 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 chronickým 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 a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji,
s přenášením péče a podpory pro osoby s chronickým duševním onemocněním směrem z léčeben
do komunity, vznikají zvýšené nároky na služby v regionech. V OPR Litoměřicko vzniká Centrum
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. V regionu
Litoměřicko již vznikl zárodek CDZ (nyní se zatím zaregistrovanou sociální částí, zdravotní část
postupně bude doplňována, nyní probíhá úzká spolupráce s PN Horní Beřkovice, kdy jejich
psychiatrické sestry vyjíždí do terénu a připojují se k sociálnímu týmu CDZ). Působnost týmu CDZ je
v rámci terénní práce celé ORP Litoměřicko – ve všech oblastech regionu.
Průběžně je plánováno navýšení okamžité individuální kapacity pro CDZ až na 9.
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REGION LOUNSKO
Služby sociální péče jsou zastoupeny rovnoměrně, zejména v sídlech ORP se zajištěním pro širší okolí.
Celkový počet služeb doplňují poskytovatelé ve Vroutku, Petrohradě a Tuchořicích a dále v obcích
Měcholupy, Nové sedlo a Libočany. Obecně lze konstatovat, že služby z podstatné části pokrývají
místně i kapacitou potřeby cílových skupin. Pracuje se na navýšení pokrytí služby osobní asistence
v Žatci a připravuje se rozšíření časové nabídky poskytování pečovatelské služby v regionu v souladu
s požadavky Regionálních Karet sociálních služeb Ústeckého kraje. Nižší dostupnost, zejména
terénních služeb sociální péče, je zaznamenána v okrajových částech regionu např. Lubenecko a
Ročovsko. Jako nezajištěná cílová skupina je vyhodnocena skupina osob mladších 63, resp. 65 let se
sníženou soběstačností natolik, že pomoc již není v možnostech terénní sociální služby.
Služby odborného sociálního poradenství a sociální prevence jsou rovnoměrně zastoupeny na
Lounsku a Žatecku. Částečně je poskytovateli z jiných regionů pokryt i region Podbořanska. Rovněž
na Postoloprtsku (ORP Louny) se díky komunitnímu plánování a spolupráci s Agenturou sociálního
začleňování situace zlepšila. Obtížněji dostupné mohou být služby pro zájemce ze vzdálenějších obcí
regionu.
V regionu stále nedostatečně zastoupeny služby pro některé cílové skupiny klientů, zejména osoby ve
věku 55+ s minimálními příjmy, rodiny s dětmi s vážnými výchovnými problémy, etyliky, psychiatrické
pacienty, osoby s chronickým duševním onemocněním atd. Jako zásadní se jeví rovnoměrné
zasíťování celého regionu, doplnění sítě o chybějící poptávané služby, posílení kapacity vybraných
služeb.
Jedním z problémů, se kterým se poskytovatelé dlouhodobě potýkají, je nedostatek pracovníků
v sociálních službách. Tento problém má za následek omezování některých potřebných služeb,
případně jejich rušení bez náhrady. Na Lounsku eviduje Ústecký kraj sociálně vyloučené lokality
v následujících obcích: Louny (2 lokality), Cítoliby (1), Libině (1), Podbořany (2) a Postoloprty (11),
Žatec (13).
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LOUNSKO – PÉČE
Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

Region celkem

§ 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
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

2

6

13

6

45

51

1

2

12

2

3

4

0

0

0

2

6

6

2

2

20

25

0

0

4

1

2

3

0

0

0

1

2

2

2

20

24

1

2

3

1

2

2

1

4

4

1

4

4

0

0

0

ORP Louny
Louny
Místo poskytování neurčeno

0

0

2

0

0

1

0

0

4

ORP Žatec

2

6

10

3

19

21

1

2

6

1

1

1

Žatec

2

6

10

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.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování
§ 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
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

3

18

23

1

10

10

2

76

78

3

284

284

4

144

204

3

13

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

10

10

2

76

78

1

83

83

1

46

66

2

9

13

Žatec

1

3

3

1

10

10

1

18

18

1

83

83

1

46

46

2

9

11

Libočany

1

12

12
1

58

60

0

0

2

1

4

6

1

4

4

0

0

2

Tuchořice
Místo poskytování neurčeno

0

0

2

ORP Podbořany

1

3

4

0

0

0

0

0

0

1

72

72

0

0

20

2

82

92

Petrohrad
Podbořany

1

3

3

Vroutek
Místo poskytování neurčeno

0

0

1

1

72

72

1

30

30

1

52

52

0

0

10
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§ 39 – Osobní asistence
Osobní asistence je v rámci regionu poskytována v Žatci a nejbližším okolí. V současné situaci je stav
osobní asistence stabilní. Je dostatečně finančně zajištěna (projekt POSOSUK3) a navyšuje měsíčně
počet hodin v přímé péči. Poskytovatel bude žádat o navýšení kapacity ze 4 na 6 a v registru bude
upravovat věkovou hranici od 0 věku dle Regionálních karet sociálních služeb.

§ 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 jeden neziskový subjekt. 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. V souvislosti s požadavky Karet
sociálních služeb je v regionu plánováno navýšení kapacity služeb.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Podpora samostatného bydlení je registrovaná v Žatci. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním
postižením a kombinovaným postižením. Jedná se o službu, která by pomohla řešit sociální
začleňování nejen zde uvedené cílové skupiny, ale také např. osob s psychiatrickými diagnózami.

§ 44 – Odlehčovací služby
Služba dostupná v celém regionu s akcenty na sídla ORP Louny, Žatec, Podbořany. Terénní formou v
okolí Loun a Postoloprt. Pobytovou a ambulantní formou pro osoby s mentálním i kombinovaným
postižením - Žatec, dále je poskytována pobytovou formou v obci Libočany – (1 km od Žatce)
osobám se zdravotním postižením, tělesným a kombinovaným postižením a osobám s chronickým
duševním onemocněním a chronickým onemocněním pro celý region a v Podbořanech, kde jsou
cílovou skupinou senioři.

§ 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“.

§ 46 – Denní stacionáře
Denní stacionáře jsou provozovány v Žatci a v Lounech, v obou případech je cílová skupina osoby
s mentálním a kombinovaným postižením.
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§ 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 a kombinovaným postižením.
Prioritou je zvyšování kvality poskytovaných služeb, zajištění prostupnosti služby pro uživatele
k dalším službám.

§ 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. Kapacita je aktuálně
vyhodnocována jako dostatečná vzhledem k potřebám regionu. Prioritou je zkvalitňování služby –
jednolůžkové pokoje, služby „na míru“ z pohledu poptávky uživatelů.

§ 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.
Aktuálně sdělil svůj záměr poskytovatel se sídlem mimo region, který má zájem provozovat
v Lounech Domov se zvláštním režimem s kapacitou až 60 lůžek pro cílovou skupinu nad 40 let věku.

§ 51 – Chráněné bydlení
Služba je v rámci regionu poskytována v Žatci, a to pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením a v Petrohradě s kapacitou 4 lůžek pro chronicky duševně nemocné.
Dle názoru členů pracovních skupin komunitního plánování by tato služba mohla být nabízena,
např. osobám se zdravotním postižením (bez přístřeší, opatrovancům obcí, popř. dalším). Tomu by
napomohlo rozšíření služby v rámci regionu pro aktuální cílovou skupinu v Lounech a Podbořanech.
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LOUNSKO – PREVENCE A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
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
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

0

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

2

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

0

0

0

0

Region celkem

7

11

22

12

1

3

6

4

1

1

5

1

0

0

0

0

0

0

ORP Louny celkem

3

5

8

6

0

0

0

0

1

1

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Louny

3

5

8

6

1

1

5

1

ORP Podbořany celkem

2

2

0

2

Podbořany

2

2

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

0

0

0

2

0

0

0

0

4

1

3

6

4

0

2

18

2
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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

§ 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
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

1

2

20

2

ORP Louny celkem

1

2

20

2

Postoloprty

1

2

20

2

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021
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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
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

Region celkem

5

9

34

12

4

9

49

9

2

6

33

6

3

6

0

4

2

4

15

13

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

10

1

ORP Podbořany celkem

0

0

0

2

0

0

0

0

1

1

5

6

1

1

5

6

1

2

0

2

Petrohrad

0

0

0

0

0

0

0

0

Podbořany

0

0

0

0

1

2

0

2

ORP Žatec celkem

2

5

20

8

1

3

6

3

1

3

18

Žatec

2

5*

20

8

1

3

6

3

1

3

18

0

0

0

0

3

1

2

0

2

1

3

10

4

3

1

2

0

2

1**

3

10

4

Pozn.:*Poskytovatel se sídlem v Žatci pokrývá i region Podbořanska.
** Poskytovatel se sídlem v Žatci pokrývá celý region Lounska
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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.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

stávající
okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

Region celkem

0

0

0

2

ORP Louny celkem

0

0

0

2

Postoloprty

0

0

0

2

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Základní 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 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

4

87

105

0

0

0

1

1

1

0

0

10

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

74

0

0

0

1

1

1

0

0

6

0

0

0

0

0

0

Žatec

2

56

74

1

1

1

0

0

6
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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. Rozsáhlou cílovou skupinou jsou osoby v krizi, dále také senioři a
osoby se zdravotním postižením. Poskytovatelé nabízejí rovněž doplňkové aktivity, např. půjčovnu
pomůcek, senior taxi, prodej náhradních součástek a drobnou údržbu pomůcek, výdej potravinové
pomoci, podporu osobám pečujícím apod. K 31. 10. 2019 ukončil poskytování služby 1 poskytovatel,
vzhledem k potřebnosti služby budeme hledat pro cílovou skupinu nového poskytovatele.
Nadregionálně poskytuje adiktologické poradenské služby poskytovatel z Ústí n/L pro cílovou
skupinu 10-18 let. Protože poradenstvím lze předcházet mnohem závažnějším sociálním
problémům klientů, doporučuje pracovní skupina zachovat stávající kapacity v regionu, případně
navýšit.

§ 55 – Telefonická krizová pomoc
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které
se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou
přechodně nemohou řešit vlastními silami. Jedná se o nejrychlejší způsob kontaktu s odborníkem při
řešení náročné či krizové situace. Služba v regionu registrována samostatně není. Je zajištěna dvěma
poskytovateli s nadregionální působností se sídlem v Mostě a v Ústí nad Labem. Obě služby fungují
v nepřetržitém 24 hod. provozu včetně víkendů a svátků.

§ 56 – Tlumočnické služby
Služba určena pro osoby neslyšící komunikující znakovým jazykem. Služba je zajištěna ambulantní
i terénní formou na detašovaném pracovišti poskytovatele s celokrajskou působností. Služba je
na horní hranici své kapacity, problémem pro rozšíření kapacity je nedostatek tlumočníků ZJ.

§ 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 v krizi, které se
staly oběťmi domácího násilí, trestné činnosti, a matkám s dítětem/dětmi, které se ocitly
v nepříznivé situaci spojené se ztrátou bydlení s kapacitou 9 lůžek. V regionu chybí azylový dům pro
ženy (bydlení pro samotné ženy bez dětí), jeho potřebnost je avizována ze Žatecka. Dále registruje
skupina požadavek na navýšení kapacity pro cílovou skupinu rodin s dětmi v krizi o 14 lůžek.
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.
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§ 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.

§ 60 a – Intervenční centra
V Lounech je klientům nabízena ambulantní forma služby v detašovaném pracovišti poskytovatele
s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem.

§ 61 - Nízkoprahová denní centra
Služba není v regionu Lounsko samostatně registrovaná.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Žatci ukončilo svoji činnost z důvodu nedostatečného
personálního zajištění služby. V Lounech je absence nízkoprahového centra kompenzována jinými
aktivitami při městské knihovně. V Podbořanech služba zastoupena není, službu částečně nahrazují
aktivitami Domů dětí a mládeže. Dle názoru členů pracovní skupiny to však není ideální řešení.
Od 1. 7. 2019 bylo registrováno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež s individuální okamžitou
kapacitou 2 /skupinovou 15/ v Postoloprtech. Plánováno je další rozšíření jeho kapacity
od 1. 7. 2020 na (4/20).
ORP Žatec plánuje obnovení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež s individuální kapacitou
2 /skupinovou 18 klientů/.
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§ 63 – Noclehárny
Služba v regionu Lounsko samostatně registrována není. Klientům (mužům i ženám) je v případě
zájmu doporučována služba v okolí (Most, Lovosice, Praha). Potřeba služby je dlouhodobě
avizována z Lounska 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 ORP Louny pracovní skupina nezaznamenala
potřebu navýšení kapacity. Aktuální realizace služby SAS na Podbořansku je dostačující, není potřeba
navýšení kapacity. Jako problematická se jeví i nadále pracovní doba SAS (do 16.00 hod.),
a to z důvodu intenzivnější práce s celým rodinným systémem apod.
V ORP Žatec ukončil službu 1 poskytovatel. Potřeba navýšení kapacity je zde dlouhodobě evidována.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je vnímána jako významný nástroj pomoci
pracovníkům SPOD a především jako prevence razantních opatření ze strany SPOD (umístění dětí
do náhradní rodinné péče, dětského domova, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
výchovného ústavu), proto pracovní skupina doporučuje posílení služby v ORP Žatec, kde eviduje
požadavky na rozšíření kapacity se zaměřením na cílové skupiny SAS pro rodiny s dětmi, které mají
především výrazné výchovné problémy (záškoláctví, trestná činnost, šikana, drogy, apod.).

§ 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
V regionu služba pokryta dvěma STD po jedné na Lounsku a Žatecku pro cílovou skupinu osob
s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením od 16–64 let.
Avizováno bylo zřízení STD v PL Petrohrad určené pro osoby s chronickým duševním onemocněním,
od záměru bylo ustoupeno.
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§ 69 – Terénní programy
V ORP Louny zajišťuje službu jeden poskytovatel se zaměřením na osoby v krizi. Na Postoloprtsku
zahájil poskytování služby pro osoby ohrožené a závislé na návykových látkách nový poskytovatel
registrovaný v Ústí n. L. Další poskytovatel se zaměřením na osoby ohrožené závislostí a závislé na
návykových látkách, které se vyhýbají institucionální péči, má službu registrovanou v Mostě,
zahrnuje však i oblast Lounska. Dle informací OSV, poskytovatelů sociálních služeb a výstupů KP je
kapacita v ORP Louny dostačující. Pracovní skupina eviduje záměr poskytovatele v Postoloprtech
rozšířit registraci o skupinovou kapacitu 10.
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. Pro osoby ohrožené závislostí
a osob závislých na návykových látkách, které se vyhýbají institucionální péči, zajišťuje službu
poskytovatel registrovaný v Mostě. Nově byla registrována služba poskytovateli s celostátní
působností, zaměřená na pomoc osobám žijícím ve vyloučených lokalitách Žatce. Aktuální potřeba
navýšení kapacity dle informací OSV, výstupů KP a pracovní skupiny nebyla shledána.
V Podbořanech, které avizovaly potřebu zasíťování pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí
nebo závislých na návykových látkách, je služba zajištěna poskytovatelem s registrací v regionu
Chomutov.

§ 70 – Sociální rehabilitace
V regionu jsou zaregistrováni dva poskytovatelé sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob
s chronickým duševním onemocněním. Ambulantní formou je poskytována sociální rehabilitace v PL
Petrohrad. Nově je registrována služba ambulantní a terénní v Žatci poskytovatelem s celokrajnou
působností a s rozsahem na celý region Lounska, tato služba avizovala potřebu navýšení kapacity. I
druhý
poskytovatel
plánuje
od
1.
1.
2020
navýšení
kapacity
ambulance
a rozšíření nabídky o terénní formu poskytování pro celý region Lounska s přesahem do regionu
Chomutov. V souladu s koncepcí reformy psychiatrické péče podporuje pracovní skupina v regionu
rozvoj služeb pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním. Navýšení kapacit
bude podpořeno s podmínkou, že poskytovatelé doloží potřebnost.
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REGION MOSTECKO
Správní obvod obce s rozšířenou působností Most (ORP Most) je podle své rozlohy třetím nejmenším
obvodem Ústeckého kraje (z celkového počtu 16 správních obvodů kraje). Podle počtu obyvatel
žijících na jeho území je však pátým největším. Region Mostecka (původně okres Most) je tvořen
dvěma správními obvody a to ORP Most a ORP Litvínov. Centrem osídlení je město Most, ve kterém
žije naprostá většina obyvatel celého správního obvodu (89 %). Správní obvod obce
s rozšířenou působností Litvínov je tvořen územím 11 obcí s 37 tisíci obyvateli, přičemž více
než polovina obyvatel žije v sídle správního obvodu v Litvínově. Dalšími centry osídlení jsou města
Meziboří a Lom.
Podíl nezaměstnaných osob na území SO ORP Most je oproti celorepublikovému srovnání více než
dvojnásobný. Okres Most patří dlouhodobě mezi nejvíce postižené okresy. Především v ORP Litvínov
je vysoká dlouhodobá nezaměstnanost, nízká kvalifikační úroveň obyvatel, zadluženost obyvatel
spojená s nízkou finanční gramotností, závislost na sociálních dávkách, bytová problematika
a drogová problematika (rodiče závislí na drogách) velkým problémem.
Na území SO ORP Most a Litvínov jsou poskytovány téměř všechny druhy sociálních služeb.
Nedostatečně jsou zajištěny služby: Podpora samostatného bydlení, Chráněné bydlení se sídlem
v ORP Most, Sociálně terapeutické dílny v ORP Most a Domovy se zvláštním režimem. Tyto služby by
bylo vhodné rozvíjet, ale nedaří se zajistit jejich poskytovatele. Z komunitního plánu sociálních služeb
pro region Mostecka na období 2019-2022 dále vyplývá potřeba zajištění nových služeb: domov
se zvláštním režimem pro osoby s duálními diagnózami, a to nejen pro muže, ale i ženy, azylový dům
pro rodiny s dětmi, terénní práce pro osoby s duševním onemocněním, sociální služby ambulantní
i pobytové pro osoby do 15 let řešící závislosti, tréninkové byty, terapeutická péče. Dále chybí
odlehčovací služby, mobilní hospicová péče.
V regionu dlouhodobě probíhá transformace velkokapacitního zařízení, což se promítá v postupném
navyšování kapacit služby chráněného bydlení především v ORP Litvínov, a tím dochází ke snižování
kapacity služby DOZP.
Ústecký kraj eviduje na Mostecku celkem 12 sociálně vyloučených lokalit – v Mostě (7), V Litvínově
(3), v Obrnicích (1) a v Bečově (1).
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MOSTECKO – PÉČE
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
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

3

11

15

6

47

50

0

0

11

2

3

3

0

0

0

3

6

11

ORP Most celkem

3

11

15

3

34

37

0

0

5

1

1

1

0

0

0

3

6

6

Most

3

11

15

3

34

37

1*

1

1

3

6

6

1

2

2

0

0

5

0

0

5

Místo poskytování neurčeno
ORP Litvínov celkem

0

0

0

0

0

5

3

13

13

0

0

6

Litvínov

1

4

4

0

0

1

Lom

1

3

3

Meziboří

1

6

6

Místo poskytování neurčeno

1
0

0

2

0

0

0

2

5

*kapacita 1 (terénní forma) není zařazena do Základní sítě kraje; zařazená je pouze pobytová forma
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

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
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

2

13

ORP Most celkem

1

Most
ORP Litvínov celkem

15

0

0

10

10

0

0

1

10

10

1

3

5

Litvínov
Meziboří
Nová Ves v Horách

1

3

5

0

0

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

0

4

172

0

1

0

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapac1ta
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

171

7

635

635

4

132

158

2

72

80

6

6

3

406

406

1

31

56

0

0

5

1

6

6

3

406

406

1

31

56

0

0

5

3

166

165

4

229

229

3

101

102

2

72

75

1

114

113

2

137

137

2

53

54

1

11

14

1

2

2

2

92

92

1

48

48

1

61

61

1

50

50
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§ 39 – Osobní asistence
Jedná se o terénní sociální službu, která je v regionu poskytována jen v ORP Most. Za pomoci
osobního asistenta mohou uživatelé vykonávat všechny své běžné činnosti života, které by dělali
sami, pokud by jim v tom nebránila zhoršená sociální či zdravotní situace. Činnost služby je
zaměřena na pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,
pomoc
při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 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. Uživatelé jsou často 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 přilehlých obcích je
využitelnost nízká, převládá zde většinou vzájemná „sousedská výpomoc“. Od roku 2019, kdy byl
připravován IV. komunitní plán města Mostu, do jehož realizace se zapojily mostecké obce, narůstá
požadavek na rozšíření pečovatelské služby i do těchto obcí. Službu využívají především senioři, kteří
se z důvodu nemoci či věku nedokážou 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 18 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 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 v ubytovně UNO a Domino. 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.
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§ 44 – Odlehčovací služby
Tato služba je poskytována ambulantní a pobytovou formou v Meziboří a pobytovou a terénní
formou v Mostě. Odlehčovací služba je stále hojně využívána zejména ze strany pečujících rodin
po celý rok. Nejvíce, když pečující osoba onemocní nebo jde na plánovanou operaci.

§ 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.

§ 46 – Denní stacionáře
Tato ambulantní sociální služba je poskytována pouze v ORP Most, na území ORP Litvínov tato
služba zcela chybí. Kapacita denního stacionáře v ORP Litvínov bude odpovídat aktuální poptávce,
kterou lze, na základě realizovaného dotazníkového šetření předpokládat.
V ORP Most poskytují sociální službu Denní stacionář tři zařízení, každé z nich zaměřuje službu na
jinou cílovou skupinu - děti a mladiství se zdravotním postižením od 1 do 17 let, osoby se zdravotním
postižením a s ukončenou školní docházkou od 18 do 54 let a osoby se zdravotním postižením
a senioři ve věku 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, podpora rozvoje,
udržování a upevňování jejich schopností, dovedností a návyků, smysluplné trávení času klientů a
jejich maximální možné začlenění do běžného osobního i společenského života. Klientům od 18 let je
formou fakultativní služby nabídnut odvoz do /ze zařízení, od ledna 2018 mohou klienti k odvozu
využít také Taxík Maxík.

§ 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 nepřetržitě, cílovou skupinou jsou uživatelé s různým stupněm mentálního,
zdravotního postižení a osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením. V regionu
poskytují službu dvě velkokapacitní zařízení, a to všem osobám z celého regionu, které patří do
cílové skupiny bez ohledu na trvalé bydliště.
DSS Litvínov v návaznosti na Transformační plán pokračuje v postupném snižování počtu klientů
služby DOZP ve velké budově na Zátiší, proto se počátkem roku 2021 18 klientů přestěhuje
do nového objektu Pod Lesem v Litvínově, kde jim bude poskytována služba formou komunitního
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bydlení. Služba DOZP v původní budově poskytuje od října roku 2018 podporu i klientům
se zdravotním postižením (bez mentálního postižení), imobilním s potřebou 24 hodinové podpory.
V současné době je touto cílovou skupinou naplněno 6 míst. Služba DOZP v DSS Meziboří snížila
v roce 2020 kapacitu o 2 místa. Důvodem byl postupný útlum této služby a následné navýšením
kapacity služby DzR tohoto poskytovatele (v návaznosti na priority AP).

§ 49 – Domovy pro seniory
Na Mostecku je tato pobytová služba rovnoměrně rozmístěna v Mostě, Litvínově a Meziboří.
Vzhledem k stále se zvyšujícímu zhoršování zdravotního stavu uživatelů služby, např. Alzheimerova
nemoc a jiné typy demence i vyšší míře poptávky po této službě, vzniklo v roce 2016 nové
samostatné oddělení domova se zvláštním režimem v 1. patře současného domova pro seniory
v Meziboří, čímž došlo ke snížení kapacity služby DpS. V současné době jsou domovy pro seniory
součástí celků organizací poskytovaných 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 plně dostačující.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
Tuto pobytovou službu poskytují v rámci regionu Mostecko poskytovatelé v Mostě, Litvínově a
Meziboří. Služby Domovy se zvláštním režimem jsou v současné době umístěny v jednom objektu
s jinou službou, např. Domovy pro seniory nebo Domovy pro osoby se zdravotním postižením.
Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Naprostá většina uživatelů je
z Mostecka a nejbližšího okolí, přestože si žádost do zařízení mohou podat žadatelé z celé ČR.
V lednu 2020 bylo otevřeno soukromé zařízení Domov Alzheimer Most, z.ú. s jednolůžkovými nebo
dvoulůžkovými pokoji se současnou kapacitou 74 lůžek, postupně má být navýšeno na 96 lůžek.
Ze zkušeností poskytovatelů v regionu vyplývá, že současná kapacita této služby nemůže uspokojit
požadavky zájemců o službu, tj. osoby s etylickou demencí či s chronickým duševním onemocněním
typu schizofrenie, s organickým psychosyndromem apod. Je proto nutné, i v návaznosti na priority
Ústeckého kraje, podporovat vznik nových kapacit této služby.
Od 1. 1. 2020 byla ve vybraných příspěvkových organizacích v Litvínově a na Meziboří vytvořena
místa pro osoby trpící poruchami kognitivních funkcí, které opouštějí po dlouhodobých
hospitalizacích psychiatrické nemocnice/léčebny a v důsledku svého onemocnění nejsou schopni
aktuálně vést samostatný život bez nepřetržité podpory a pomoci. Zároveň jsou v rámci Reformy
psychiatrické péče v Ústeckém kraji ve spolupráci s Týmy/Centry duševního zdraví, s příslušným
zdravotnickým zařízením a pobytovou službou připravováni na přechod do sociálních služeb, protože
jejich zdravotní stav již nevyžaduje nepřetržitou lékařskou péči.
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§ 51 – Chráněné bydlení
Služba je v regionu Mostecko zajišťována dvěma poskytovateli ve městě Meziboří a Litvínov.
V Meziboří je služba poskytována formou skupinovou a individuální. Skupinová forma je zajišťována
v hlavní budově poskytovatele sociální služby a forma individuální v bytech a domech v běžné
občanské zástavbě města Meziboří. Skupinová forma chráněného bydlení je určena pro osoby
s lehkým, středním mentálním postižením či dlouhodobým duševním onemocněním ve věku
od 19 do 64 let, které potřebují dohled jiné fyzické osoby. Individuální forma chráněného bydlení je
rovněž určena pro osoby s lehkým, středním mentálním postižením či dlouhodobým duševním
onemocněním ve věku od 19 do 64 let, které nejprve využívali skupinové chráněné bydlení,
a u kterých došlo ke zlepšení sociálních dovedností do té míry, že zvládají individuální bydlení.
V Litvínově je sociální služba chráněné bydlení poskytována v bytech v běžné občanské zástavbě
a cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 19 do 64 let s lehkým, středním mentálním postižením
nebo kombinovaným postižením. Služba chráněné bydlení umožňuje uživatelům žít v samostatných
domácnostech v blízkosti základních veřejných služeb. V roce 2021 se v rámci Transformačního
plánu DSS Litvínov plánuje navýšení kapacity služby o 3 místa, a to pro zájemce ze služby DzR
(v návaznosti na Transformaci psychiatrických zařízení).
V rámci optimalizace kapacit sociální služby dochází průběžně k přesunu kapacit v rámci míst
poskytování dle Metodiky zajištění sítě sociálních služeb ÚK.
Sociální služba chráněné bydlení zcela chybí v ORP Most.
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MOSTECKO – PREVENCE A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
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
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

15

24

68

27

1

4

9

4

1

1

0

1

1

1

15

1

7

16

204

20

1

1

12

1

ORP Most celkem

11

20

52

18

1

4

9

4

1

1

0

1

1

1

15

1

6

13

176

15

1

1

12

1

ORP Litvínov celkem

4

4

16

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

28

5

0

0

0

0

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
2021

Region celkem

1

3

0

3

ORP Most celkem

1

3

0

3

ORP Litvínov celkem

0

0

0

0

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021
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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
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

3

7

14

7

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita

Region celkem

9

25

103

25

1

2

35

2

2

5

16

5

7

25

11

25*

ORP Most celkem

5

15

58

15

1

2

35

2

0

0

0

0

3

9

0

9

ORP Litvínov celkem

4

10

45

10

0

0

0

0

2

5

16

5

2

5

2

5

1

2

2

2

2

11

9

11

2

5

12

5

ORP Most a ORP Litvínov**
Pozn.:

* Stávající okamžitá kapacita služby odpovídá optimální a není potřeba ji navyšovat.
**Služby, které působí jak v ORP Most tak v ORP Litvínov.

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
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající okamžitá kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

Region celkem

1

2

8

2

1

2

0

2

ORP Most celkem

1

2

8

2

1

2

0

2

ORP Litvínov celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Pozn.: * Projekt nebyl finančně podpořen a nerealizuje se.
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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 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

2

84

134*

2

11

11

0

0

3

1

10

13**

0

0

0

0

0

0

ORP Most celkem

2

84

134

2

11

11

0

0

3

1

10

13

0

0

0

0

0

0

ORP Litvínov celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.:
lůžek.

* Síť počítá s přesunem kapacity z RS do ZS (tj. 84+20) a zároveň je stávající kapacita ADR nedostatečná a je potřeba ji navýšit o 30 lůžek (tj. 104+30). Optimální kapacita je tedy 134
** Síť původně počítala s optimální kapacitou 14 lůžek. Po hlubší analýze potřebnosti a CS konstatováno, že jako optimální kapacita je dostačujících 13 lůžek.

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 2021

Region celkem

1

20

20*

ORP Most celkem

1

20

20

ORP Litvínov celkem

0

0

0

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Pozn.: * Původně
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Služba odborného sociálního poradenství je v regionu poskytována v široké nabídce. Poskytuje ji
celkem 13 subjektů:
 AMA – společnost onkologických pacientů – v Mostě
 Centrum služeb pro zdravotně postižené – v Mostě
 Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci – v Mostě a Litvínově
 Hospic – v Mostě
 Městská správa sociálních služeb – v Mostě
 Most k naději – v Litvínově
 Oblastní charita Most – v Mostě a Litvínově (+ Horní Jiřetín)
 Obrnické centrum sociálních služeb – v Obrnicích
 Rekvalifikační a informační centrum – v Mostě a Litvínově
 Svaz neslyšících a nedoslýchavých – v Mostě
 Centrum pro zdravotně postižené ÚK – v Mostě
 Tichý svět – v Mostě
 Naděje-M – v Mostě
Region Mostecka je charakterizován především výskytem sociálně vyloučených lokalit, ve kterých
dochází ke kumulaci sociálně-patologických 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. Menší
obce v sousedství, jako např. Patokryje a Želenice, jsou v tuto chvíli vykryty terénní programy
realizovanými Obrnickým centrem sociálních služeb. V roce 2020 bude služba poskytována
v režimu projektu, přičemž v obou obcích dojde k jejímu omezení.
Přestože je nabídka této služby velmi široká, není dostatečně pokryta poptávka po akreditovaném
dluhovém poradenství, které vzhledem k velkému počtu předlužených osob v regionu, nezvládá
dostatečně rychle reagovat na rostoucí poptávku.
V ORP Litvínov jsou služby poskytovány v dostatečných kapacitách od mnoha různých
poskytovatelů služeb. Z okolních obcí jsme nezaznamenali potřebu vzniku odborných poraden.
S ohledem na rozsáhlost drogové problematiky v sociálně vyloučené lokalitě Janov zde bylo zřízeno
detašované pracoviště Mostu k naději – odborné poradenství pro osoby ohrožené závislostí.
§ 57 – Azylové domy
S ohledem na složení obyvatel v regionu, počtu sociálně vyloučených lokalit, výskytu sociálněpatologických 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. V tuto chvíli službu
poskytují 2 subjekty:
 Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Most – Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
v Mostě
 K srdci klíč – Azylový dům pro rodiny v Mostě a Azylový dům pro muže v Mostě
V ORP Most je služba poskytována pro matky s dětmi a pro muže zvlášť. Od 01. 01. 2018 zde funguje
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
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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 se ukázalo, že tato kapacita je pro region
nedostačující a je potřeba ji navýšit min o 20 – 30 lůžek.
V ORP Litvínov tato služba zcela chybí a se zřízením služby se 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.
Ze spolupráce KÚ ÚK a OSPOD vzešla poptávka po rozšíření této služby i na nezletilé dívky a matky
s dětmi. Oba poskytovatelé vyšli vstříc a upravili věkovou hranici své cílové skupiny na 17 let (v rámci
K srdci klíč došlo k úpravě věkové hranice v rámci služby DPC § 58).
Velmi zásadním způsobem chybí DZR či obdobná pobytová forma služby pro velmi specifickou
cílovou skupinou, kterou jsou etylici, osoby bez přístřeší s duálními diagnózami, osoby přestárlé
s duševním onemocněním. Vyjednává se o zřízení této služby v Litvínově (služba by sloužila pro celý
region), dosud se však nepodařilo najít vhodné místo pro poskytování.
§ 58 – Domy na půl cesty
V regionu poskytují službu 2 subjekty:
 K srdci klíč – Dům na půl cesty v Mostě
 Dětský domov a Školní jídelna, K. H. Borovského – Dům na půl cesty „Do života“ v Mostě
Tato služba je tedy poskytována pouze v ORP Most. Nabídka této služby je uspokojivá. V ORP
Litvínov není tato služba poskytována. Poptávka ani potřeba po této službě zatím není registrována.
§ 59 – Kontaktní centra
Službu poskytuje pouze 1 subjekt:
 Most k naději – K-centrum Most
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. Poptávka po službě v ORP
Litvínov byla řešena zřízením odborné poradny v rámci § 37. Služba je však poskytována z projektu a
její další financování není v tuto chvíli zajištěno.
§ 60 – Krizová pomoc
Služba poskytována dvěma subjekty:
 Most k naději – krizová poradna v Mostě a Linka duševní tísně
 Spirála Ústecký kraj – detašované ambulantní pracoviště
V rámci pobytové formy mohou klienti 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. Nicméně pro osoby nacházející se v akutní krizi či pro oběti domácího
násilí je pobytová forma poskytovaná až v Ústí nad Labem nedostupná. Je potřeba zřídit pobytovou
část služby přímo v regionu a to alespoň v rozsahu 3 lůžek.

99
Region Šluknovského výběžku, oblast sociálních služeb prevence a odborného sociálního poradenství

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2020

§ 61 – Nízkoprahová denní centra
V regionu Mostecko je služba poskytována pouze na území ORP Most jedním poskytovatelem:
 Oblastní charita Most
Kapacita služby je dostatečná. 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 do 26 let.
Poskytuje ji celkem 5 subjektů:
 Oblastní charita Most – Sovička v Mostě a Domino v Janově
 Statutární město Most – Svět v Mostě a Zimák v Mostě
 Diakonie církve bratrské – Záplata v Mostě
 Obrnické centrum sociálních služeb – Vulkán v Obrnicích
 Dům romské kultury – NZDM v Chanově
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. Kapacita služby je v tuto chvíli dostatečná.
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 zásadním
způsobem chybí „malé nízkoprahy“ pro děti od 6 do 15 let. Stávající služba proto reagovala na tuto
poptávku snížením své věkové hranice na 13 let. Stále je zde však nepokryta cílová skupina dětí
ve věku 6 – 12 let, což se jeví v tuto chvíli jako zásadní problém.
V ORP Litvínov je služba poskytovaná v Janově.
Na činnost NZDM navazují také volnočasové aktivity pro děti v zařízení Městské policie Litvínov Jaklík
a v Centru pro děti Oblastní charity Most Janováček.
§ 63 – Noclehárny
V rámci regionu funguje pouze jedna noclehárna:
 K srdci klíč – noclehárna pro muže v Mostě
V rámci Mostu je dlouhodobě vnímána potřeba noclehárny pro ženy s kapacitou optimálně 3 lůžka.
V současné době probíhá rekonstrukce prostor, ve kterých je již služba poskytována. V rámci této
rekonstrukce budou upraveny prostory noclehárny pro muže a zároveň vybudovány prostory
pro noclehárnu pro ženy s kapacitou alespoň 2 lůžka. Rekonstrukce by měla být dokončena
cca v červnu 2020.
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.
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§ 64 – Služby následné péče
Službu poskytuje v regionu 1 subjekt:
 Most k naději
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. Poskytují je
tyto subjekty:
 Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci – v Mostě a Litvínově
 Oblastní charita Most – v Mostě a Litvínově (+ Horní Jiřetín)
 Rekvalifikační a informační centrum – v Mostě a Litvínově
 Městský úřad Litvínov – v Litvínově
 Obrnické centrum sociálních služeb – v Obrnicích
V regionu ukončila službu Litvínovská vzdělávací (kapacitu převzalo Rekvalifikační a informační
centrum) a Sociálně psychologické centrum Mosty (kapacitu převzala Diakonie ČCE).
Nabídka této sociální služby pokrývá poptávku a potřebu v celém regionu Mostecka. Služba je nyní
poskytována i v Horním Jiřetíně.
§ 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 sluchovým postižením a poskytuje ji 1
subjekt:
 Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Zcela zde chybí nabídka sociálně aktivizačních služeb pro seniory.
V ORP Litvínov také není tato služba poskytována.
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§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutická dílna se nachází v ORP Litvínov, kde nabízí službu dva poskytovatelé:
 Domov sociálních služeb
 Uzlík
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. 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
Službu poskytují v regionu tito poskytovatelé:
 Dům romské kultury – v Chanově
 Most k naději – v Mostě a Litvínově (drogový terén)
 Obrnické centrum sociálních služeb – v Obrnicích
 Oblastní charita Most – v Mostě a Litvínově
 Městský úřad Litvínov – v Litvínově
 Společný život – v Meziboří
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 a poskytují ji tyto subjekty:
 Oblastní charita Most – osoby se zdravotním znevýhodněním, Litvínov
 Fokus – osoby s chronickým duševním onemocněním, Most i Litvínov
 Kruh pomoci – osoby se zdravotním znevýhodněním, Most
V ORP Most jsou kapacity optimální. V ORP Litvínov je kapacita nedostatečné vykrytá, Oblastní
charita Most dlouhodobě sleduje poptávku po službě a je potřeba navýšit individuální kapacitu
min. o 0,5 - 1 úvazek.
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REGION ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK
Šluknovský výběžek (dále jen Šluknovsko) je tvořen 18 obcemi, které se nacházejí v severovýchodní
části okresu Děčín. V regionu působí na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění, tři
pověřené obecní úřady (Šluknov, Rumburk, Varnsdorf) a dvě obce s rozšířenou působností (Rumburk
a Varnsdorf), které v rámci přenesené působnosti vykonávají pro vymezené území státní správu
v rozsahu stanovenými zákony.
V regionu se vyskytují sociálně vyloučené lokality. V souvislosti s tímto jevem se objevuje vysoký
počet obyvatel, kteří jsou sociálně, ekonomicky, prostorově, kulturně a symbolicky vyloučeni nebo
jim vyloučení hrozí. Problémem regionu zůstává vysoká nezaměstnanost, z toho vyplývající nízké
příjmy a vysoká zadluženost osob. Cyklická a opakovaná migrace způsobovaná zadlužením osob
v oblasti bydlení.
V roce 2019-20 vyvstává poptávka po službách pro osoby s duševním onemocněním. V rámci
transformace psychiatrické péče vznikla ve Šluknovském výběžku pro tyto účely 2 lůžka v příspěvkové
organizaci Ústeckého kraje. Zvyšuje se počet osob bez přístřeší, seniorů s nízkým příjmem, osob
s handicapem bez přístřeší, kteří mají v anamnéze závislost na návykových látkách. Všechny tyto
skupiny osob poptávají službu spojenou s možností bydlení, například formou chráněného bydlení
nebo nízkonákladového a sociálního bydlení.
Oblast regionu Šluknovského výběžku má existující hustou síť poskytovatelů sociálních služeb. Služby
z oblasti sociální prevence a poradenství jsou v menší míře dostupné na území ORP Varnsdorf. ORP
Rumburk je v tomto ohledu zasíťován dostatečně.
Novou výzvou v oblasti služeb sociální péče je transformace terénní pečovatelské služby, které patří
k prioritám komunitního plánování na základě potřeb v regionu. PS umožňuje svým klientům setrvat
v jejich přirozeném domácím prostředí, doplňuje péči neformálních pečujících osob a podporuje je
při pochopení potřeb uživatelů. Podporu uživatele ve využívání běžně dostupných veřejných služeb
a udržení běžných vazeb v komunitě. Optimální transformace PS je zajištění služby pro všechny cílové
skupiny uvedené v zákoně o sociálních službách a časová dotace služby je v rozsahu od 7:00 – 21:00.
Cílem je taktéž sjednocení poskytování služby, tak aby tento rozsah byl realizovaný po celém
Ústeckém kraji, a tímto by byla zajištěna garance dostupnosti služby. Sociální služby vidí transformaci
služby tímto směrem jako důležitou součást zajištění péče o cílovou skupinu v našem regionu a je
vnímána jako legitimní i nutnou potřebou. Obavy poskytovatelů jsou převážně v oblasti financování.
Veškeré změny v nárůstu kapacit budou realizované od roku 2021 a v následujících letech.
Transformace se dotýká i služby osobní asistence, která v našem regionu pracuje v rámci terénu i se
specifickou cílovou skupinou, kterou jsou osoby s Parkinsonovou chorobou. Další rozvoj této služby je
velmi žádoucí, jelikož zde je vyšší poptávka a služba nestačí reagovat. Z tohoto důvodu poskytovatel v
ORP Rumburk snížil kapacitu v sociální rehabilitaci ve prospěch navýšení kapacity v osobní asistenci.
Zajištění psychiatrických klientů vidíme především v rozvoji služby typu chráněného bydlení
a podpory samostatného bydlení. Tato potřeba vystupuje i v rámci služeb sociální prevence.
V oblasti služby denního stacionáře, týdenního stacionáře a pobytové odlehčovací služby v ORP
Rumburk ustoupil možný poskytovatel od tohoto záměru.
103
Region Šluknovského výběžku, oblast sociálních služeb prevence a odborného sociálního poradenství

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2020

Velkou obavu v regionu budí nestabilní zdravotní péče, nedostatek odborných lékařů.
Taktéž je třeba zvyšovat povědomí o charakteru sociálních služeb u zdravotnického personálu,
mnohdy mají zkreslené informace o možnostech zajištění klienta v domácím prostředí. Region pro
poskytování sociální služby je náročný svojí velkou rozlohou území, náročností na dojezdy, časové a
dopravní náklady.
Ve Šluknovském výběžku eviduje Ústecký kraj sociálně vyloučené lokality v Jiříkově (9 lokalit),
v Krásné lípě (8), v Rumburku (10), ve Starých Křečanech (5), ve Šluknově (7), v Mikulášovicích (2) a
ve Varnsdorfu (6).
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ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK – PÉČE
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
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

4

11

21

7

19

ORP Rumburk celkem

4

11

21

6

Jiříkov

1

2

4

Krásná Lípa

1

4

Rumburk

1

Šluknov

0

30

3

10

13

21

3

1

5

8

7

1

2

2

2

4

0

0

1

0

1

2

3

5

1

2

3

Velký Šenov
Dolní Poustevna
Vilémov

1

3

Místo poskytování neurčeno

0

0

3

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

21

0

0

10

16

0

1

5

6

1

2

2

3

0

0

0

3

0

0

1

1*

1

1

3

3

0

0

1

0

0

5

0

0

3

1

6

9

0

0

5

0

0

0

1

6

6

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

2
ORP Varnsdorf celkem
Varnsdorf

0

0

0

0

0

0
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Jiřetín
Místo poskytování neurčeno

0
0

0

0

5***

3 **

Pozn.: * Kapacita 1 nezařazena do Základní sítě kraje.
PS a OA – zvýšení kapacit je optimálním stavem ovšem není jisté zda-li poskytovatelé budou mít dostatečné možnosti v oblasti personálního a finančního zajištění.
** §40 ORP Varnsdorf – vycházíme z dotazníkového šetření obcí v rámci komun. plánovaní MAS není pokrytý terén pečovatelské služby v Dolním Podluží, Jiřetín.
*** PSB není aktuální, ale počítá se s restrukturalizací AD Jiřetín, sv. Vincent, kapacitu chtějí ponechat
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,

§ 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

pobytová forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

0

0

4

0

0

14

3

68

68

2

93

87

5

390

390

5

60

66

ORP Rumburk celkem

0

0

4

0

0

14

3

68

68

2

93

87

4

320

340

5

60

62

1

17

17

2

176

176

Krásná Lípa

1

95

95

Lipová

1

49

49
2

29

31***

1

21

21

1

6

6

1

4

4

0

0

4

Jiříkov

Rumburk

1

10

10

Staré Křečany

1

52

52

Šluknov

1

Velký Šenov

1

6

76

70*

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
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Chřibská

1

70

25**

0

0

25

Varnsdorf
Místo poskytování neurčeno

0

0

4

Pozn.:
* rekonstrukcí zařízení v roce 2020 dojde ke snížení kapacit v roce 2021
**kapacita částečně zařazena do Základní sítě kraje (25), část kapacity využívá i jiný kraj
*** plánováno navýšení v roce 2022 na kapacitu 31
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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 minulém roce došlo navýšení kapacit
v našem regionu, a to transformací služby terénní odlehčovací na osobní asistenci, jelikož služba
mohla rychleji reagovat na poptávku. 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. Služba osobní asistence pracuje v rámci terénu
i se specifickou cílovou skupinu, kterou jsou osoby s Parkinsonovou chorobou. Požadavek
na navýšení kapacit adekvátní vzhledem ke zvyšující se potřebě v regionu. Region pro poskytování
sociální služby je náročný svojí velkou rozlohou území, náročností na dojezdy, časové a dopravní
náklady.

§ 40 – Pečovatelská služba
Transformace pečovatelské služby je nezbytnou součástí budoucích let vzhledem k prioritám
komunitního plánování na základě potřeb v regionu. PS umožňuje svým klientům setrvat v jejich
přirozeném domácím prostředí, doplňuje péči neformálních pečujících osob a podporuje je
při pochopení potřeb uživatelů. Podporu uživatele ve využívání běžně dostupných veřejných služeb
a udržení běžných vazeb v komunitě. Optimální transformace PS je zajištění služby pro všechny
cílové skupiny uvedené v zákoně o sociálních službách a časová dotace služby je v rozsahu od 7:00 –
21:00. Cílem je taktéž sjednocení poskytování služby, tak aby tento rozsah byl realizovaný po celém
Ústeckém kraji, a tímto by byla zajištěna garance dostupnosti služby. V tomto období se řada služeb
snaží o řešení této transformace. Vidí rozvoj služby tímto směrem jako důležitou součást zajištění
péče o cílovou skupinu. Obavy poskytovatelů jsou převážně v oblasti financování. Veškeré změny
v nárůstu kapacit budou realizované od roku 2021.

§ 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 chronickým duševním
onemocněním 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
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nechtějí do zařízení rezidenčního typu, mají silné citové vazby k místu, kde bydlí a současně podporu
potřebují.

§ 44 – Odlehčovací služby
Odlehčovací službu není poskytována na Šluknovsku v žádné formě, jediný poskytovatel
transformoval službu na osobní asistence, aby rychleji uspokojoval poptávku. Pobytová forma se
zatím v regionu neposkytuje. V ORP Rumburk jeden poskytovatel sociální služby má záměr
na základě poptávky realizovat pobytové odlehčovací služby. S vývojem situace tyto plány
přehodnocuje.

§ 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. S vývojem
situace tyto plány přehodnocuje – neplánuje.

§ 47 – Týdenní stacionáře
Služba se v regionu neposkytuje. V ORP Rumburk projevil na základě poptávky jeden poskytovatel
sociální služby záměr na tuto potřebu reagovat. V rámci tohoto záměru již realizuje minimální kroky
v tomto období je již podaný projekt na finanční zajištění služby, prozatím není známo stanovisko
vyhodnocení projektu. Tuto službu je vhodné kombinovat se zajištěním dopravy uživatelů služeb.
S vývojem situace tyto plány přehodnocuje – neplánuje.

§ 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. Na Šluknovsku tuto službu nabízí a poskytuje několik
zařízení. V roce 2020 došlo ke snížení 2 lůžek ve Starých Křečanech v rámci transformace
ve prospěch služby chráněné bydlení.

Region Šluknovský výběžek, oblast služeb sociální péče

110

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2020

§ 49 – Domovy 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 služba zcela chybí stejně tak ve městě Varnsdorf a je v plánu hledat
řešení, a to i vzhledem k demografickému vývoji regionu a poptávce po službě. Kapacity se výrazně
navyšovat nebudou, naopak v roce 2021 se plánují přebudováním jednoho zařízení kapacity
o 6 snížit. 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. 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 (osoby s psychiatrickými diagnózami, specifickým kombinovaným postižením a osoby
v seniorském věku trpící závislostí na alkoholu apod.) Změny v kapacitách, i kdyby byly žádoucí,
nebyly realizovány.

§ 51 – Chráněné bydlení
Poskytovatelé služby vlastní chráněné byty, které jsou situovány ve větších městech regionu
(ve Varnsdorfu, Rumburku, Šluknově a dále v Dolní Poustevně). 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. Potřeba nárůstu
kapacit v ORP Rumburk je plánována na rok 2022. Určitému nárůstu kapacit již došlo, a to z důvodu
transformace Domova Brtníky (celková kapacita poskytovatele se však nezměnila, došlo zároveň ke
snížení kapacity DOZP). Pracovní skupina a komunitní plán počítá s potřebou rozvoje služeb v této
oblasti.
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ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK – PREVENCE A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
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
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

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

Krásná Lípa

1*

1

0

2

1

3

35

5

Rumburk

1*

1

0

2

2

5

44

7

2

2

40

4

1

3

30

4

0

0

0

0

1

3

30

4

1

2

6

2

1

1

5

2

Šluknov
Jiříkov
ORP Varnsdorf celkem

0

0

0

1

Varnsdorf

0

0

0

1

Pozn.:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Služby mají působnost i v ORP Varnsdorf.
** Kapacita i pro město Jiříkov.
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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

§ 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
2021

Region celkem

2

3

0

3

ORP Varnsdorf celkem

2

3

0

3

Varnsdorf

2

3

0

4

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021
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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
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

stávající okamžitá
kapacita

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

Krásná Lípa

1

5

8

5

1

1

0

2

2

9

0

9

2

11

13

13 °

0

0

0

0

Mikulášovice

1

2

5

3

Dolní Poustevna

1*

4

25

4

Rumburk

1

1

5

1

1

3

9

4

Šluknov

1

3

4

4

1**

6

24

7

1

1

3

1

0

0

0

1

0

0

0

4***

0

0

0

2

2

3

0

3

1

1

0

1

1

2

0

2

Velký Šenov
Místo poskytování neurčeno

0

0

0

3

ORP Varnsdorf celkem

1

2

6

3

0

0

0

0

Jiřetín pod Jedlovou
Dolní Podluží

0

Varnsdorf

1

2

6

2

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

1

0

0

2

Pozn.:
* Služba je poskytována také ve Šluknově a Horní Poustevně, kapacita 4 nezařazena do Základní sítě kraje.
** Služba je poskytována také ve Šluknově, Vilémově a Horní Poustevně.

***Kapacita 1 je plánována pro drogový terén.
° Kapacita 2 vyčleněna pro CDZ a REHAB
Region Šluknovský výběžek, oblast služeb sociální péče

114

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2020

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
2021

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

Region celkem

0

0

0

2

ORP Varnsdorf celkem

0

0

0

2

Varnsdorf

0

0

0

2

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Služba odborné sociální poradenství v regionu Šluknovska je poskytována na území města Rumburk
a Krásná Lípa a Varnsdorf Služba je poskytována ambulantně.
Poradny poskytují odborné poradenství v širokém spektru. Obsahem práce poraden je především
odborné sociální poradenství v oblasti finanční, pracovní a vztahové.
Poradna v Krásné Lípě je zapojena v programu podpory obětí trestné činnosti. Poradny v Rumburku
a Krásné Lípě spolupracují s Asociací občanských poraden. Jejich 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.
Poradna pro osoby se zavilostí je zřízena v Rumburku a ve Varnsdorfu.

§ 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. Kapacita zařízení je v průběhu roku obsazena.
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 nebo pobytové formy sociální rehabilitace.
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. Senioři, ubytovaní v azylovém domě,
nemají navazující službu tak, aby mohli azylový dům důstojně opustit.

§ 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 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.

§ 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. 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. Při větším
počtu pracovníků je možné rozšířit otevírací dobu do večerních hodin, čímž se zvýší dostupnost
služby pro cílovou skupinu.
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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.

§ 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 čtyřmi poskytovateli a to formou terénní a ambulantní.
Poskytovatelé sídlí v Krásné Lípě, Rumburku, Šluknově a ve Varnsdorfu. Vzájemně se liší pouze
lokalitou poskytování služby. Služba je v regionu doplňována, případně zastupována, terénními
pracovníky obcí. 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 službu poskytuje jeden poskytovatel, sídlí v Mikulášovicích. 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.
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§ 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.
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 jsou 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 poskytovateli sídlícími 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.
Služba je dostupná po celém území ORP Rumburk. Obsahem práce v rámci této služby je nejčastěji
snaha odvrátit riziko ztráty bydlení, hledání nového bydlení při absenci bydlení, zadlužení, pomoc
při zajištění nárokových dávek, hledání zaměstnání, zajištění služeb pro psychiatrického klienta,
práce s rodinou se závislým členem rodiny
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 dva poskytovatelé v Rumburku, kteří pracují s osobami
se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, sluchovým, duševním i kombinovaným). První
poskytovatel má zaregistrovanou terénní i ambulantní formu a v rámci služby poskytuje tyto
programy: denní centrum, tréninkový byt, podporované zaměstnávání. Poskytovatelem byl vytvořen
prostor pro zázemí odborníka pro práci s lidmi s duševním onemocněním. Byl zřízen CDZ tým.
Druhý poskytovatel také poskytuje službu ambulantní a terénní formou a orientuje se na podporu
osob 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.
Počty osob s duševním onemocněním v regionu nadále stoupají. 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.
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REGION TEPLICKO
Oblast regionu Teplicko má poměrně ustálenou síť poskytovatelů sociálních služeb. Lze říci,
že kapacitně převažují pobytové služby, které jsou poskytovány jako služby domovy pro seniory,
domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením. Významnou službou je
pro region pečovatelská služba. K doplnění a lehkému navýšení úvazků a tudíž i kapacity došlo
v pečovatelské službě Bílina a Krupka, což bylo vyvoláno stále se zvyšujícími požadavky na kapacitu
této služby ze strany veřejnosti.
V katastru ORP Bílina, je poskytována pečovatelská služba ve 24 spádových obcích, bohužel krom této
služby zde není žádné pobytové zařízení ani další sociální služby. Tato služba zde má pro obyvatele
velký význam a je žádoucí její rozšiřování. Město Bílina uvažuje o možnosti vybudovat lůžkové
zařízení sociální služby v prostorách Hornické nemocnice.
V regionu stále trvá potřeba navýšit kapacitu služby domovy se zvláštním režimem. Již delší dobu je
zde blokována kapacita cca. 50 míst. Ty jsou zčásti vázány na cílovou skupinu osob s přeléčenou
závislostí, chronickým duševním onemocněním a pro osoby s poruchou autistického spektra,
neboť zařízení pro tyto cílové skupiny v regionu citelně chybí. S touto kapacitou by bylo možné
pracovat
i v případě poskytovatele, který by se rozhodl zřídit zařízení pro mladší klienty s kombinací vad:
duševně nemocných, případně lehce mentálně postižených s poruchami chování a výchovnými
problémy. Tuto službu v rámci DOZP v současné době zajišťuje DOZP Háj – Nová Ves v Krupce.
V rámci Reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji došlo k vyčleněním 2 míst v rámci služby
domovy se zvláštním režimem v PDSS Dubí – Teplice, kde se do budoucna uvažuje o rozšíření této
služby
do samostatného objektu, který by měl být vybudován v areálu Domova Na Výšině. Tato místa by
měla sloužit pro klienty opouštějící psychiatrické léčebny. Dále jsou v regionu organizací Arkádie
nabízeny služby podpory samostatného bydlení, které mají prozatím volnou kapacitu.
Restrukturalizace služeb v regionu je tématem i pro následující období. V zásadě jde o to, aby se
našel vhodný poskytovatel sociálních služeb, který by vybudoval službu pro tyto cílové skupiny.
Žádoucí je samozřejmě i rozvoj dalších služeb, které by více podporovaly seniory a zdravotně
postižené uživatele v jejich přirozeném prostředí. V regionu chybí terénní nebo i lůžková forma
hospicové péče, kterou zde prozatím, ale pouze v mezích možností, suplují stávající pobytové sociální
služby.
Poskytovatelé sociálních služeb jsou rovněž významnými zaměstnavateli, ale je nutné konstatovat, že
v regionu chybí kvalifikovaný personál, stejně jako je tomu i v jiných okresech. Dá se říci, že jde
o palčivý problém všech sociálních služeb. U obslužného personálu je vysoká fluktuace, což způsobují
relativně nízké platy, vysoká pracovní zátěž a nedoceněný sociální status těchto pracovníků.
Již z historického exkurzu do demografického vývoje Teplicka vyplývá, že jde o region, kde vždy bylo a
je poměrně vysoké procento klientů bez trvalého sociálního zázemí, kteří se důsledkem různých
sociálně patologických vlivů dostávají do sítě sociálních služeb. Často jde o klienty bez rodiny, financí,
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domova atp. Vývoj situace ukazuje, že do budoucna bude spíše nutné počet míst v zařízeních
sociálních služeb navýšit a nelze počítat s jejich útlumem.
V regionu Teplicka eviduje Ústecký kraj sociálně vyloučené lokality v Teplicích (2 lokality), v Krupce
(1), v Hrobčicích (1), v Hostomicích (2), v Duchcově (17), v Dubí (2) a v Bílině (10).

Region Šluknovský výběžek, oblast služeb sociální péče

122

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2020

TEPLICKO – PÉČE
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
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

2

4

4

4

39

51

1

3

3

1

3

3

0

0

0

3

15

23

ORP Teplice celkem

2

4

4

3

31

36

1

3

3

1

3

3

0

0

0

3

15

18

Teplice

2

4

4

2

21

21

1

3

3

1

3

3

1

7

7

1

3

3

1

5

8

0

0

5

0

0

5

Proboštov
Krupka
ORP Bílina celkem
Město Bílina

0

0

0

1

10

15

1

8

15

1

8

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování
§ 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
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

1

14

14

2

19

19

2

85

85

3

269

269

4

330

380

3

25

25

ORP Teplice celkem

1

14

14

2

19

19

2

85

85

3

269

269

4

330

380

3

25

25

1

12

12

2

16

16

1

9

9

0

0

0

Teplice
Proboštov

1

14

14

1

14

14

Dubí

1

32

32

1

26

26

Bystřany

1

100

100

1

97

97

Háj u Duchcova

1

5

5

Krupka

1

73

73

1

12

12

Dubí a Teplice *

1

137

137

Místo poskytování neurčeno
ORP Bílina celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

195

195

0

0

50

0

0

0

Pozn.:* Kapacita služeb je poskytována pro Teplice i Dubí.
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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.
Problémem stále zůstává zneužívání PNP, kdy v některých případech, kdy pečují o člena své rodiny
příbuzní, je příspěvek na péči zneužíván ve prospěch rodiny. Mezi obyvateli stále zájem o službu
osobní asistence roste. Ne sice nijak dramaticky, ale nárůst je patrný. 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. Prováděným průzkumem bylo zjištěno, že kapacita pro Teplicko je nedostatečná a je žádoucí její
nárůst.
Praxe letošního roku zaznamenala 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 v těchto místech počet úvazků u služeb, které jsou již zařazeny v základní síti kraje.
§ 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.
Na Teplicku je tato služba poskytována pouze v Teplicích. Jde o terénní službu, která je poskytována
v bytech uživatelů a na dalších místech souvisejících s běžným životem uživatelů (úřady, lékaři,
obchody, aj.). Asistent poskytuje podporu ve všech oblastech, které souvisejí s bydlení a běžným
životem, pracuje na základě individuálních potřeb uživatele a dle individuálního plánu průběhu
služby, tudíž je velmi efektivní. C9ovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením. Jeden
asistent se může starat o 4–8 uživatelů. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením,
mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Do jisté míry je možné, že povědomost
veřejnosti o této službě není dostatečná, protože její poskytovatel Arkadie má volnou kapacitu.
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§ 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. Největším problémem je
v tomto případě nerentabilnost této služby.
§ 45 – Centra denních služeb
Na Teplicku není tato služba poskytována. Dle indexu dobré praxe byla tato služba vyhodnocena
jako nedostatečně zajištěná, ale poptávka po ní není. Poptávka po této službě v regionu pominula,
proto žádný poskytovatel tuto službu nenabízí, neboť je ztrátová.
§ 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 plánuje rozšíření kapacity pro tyto klienty,
viz priority na rok 2020. Kapacity denních stacionářů pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením ve městě Krupka a Teplice jsou zcela naplněny, jsou evidováni zájemci o službu, ale
uvolnění kapacity odchodem stávajících klientů se jeví, jako nereálné, proto je třeba uvažovat
o navýšení kapacity služby. Služba je významným preventivním opatřením nárůstu počtu zájemců
rezidenční služby. Jeden z poskytovatelů těchto služeb již aktivně zahájil jednání s městem Bílina,
které má zájem o fungování služby denní stacionář na svém území. Kapacity ostatních cílových
skupin této služby jsou téměř dostačující, pouze v Teplicích je poměrně velký přetlak klientů do této
služby. I zde by bylo optimální kapacitu upravit. Ostatní kapacity jsou nastaveny v optimální výši.
Význam této služby spočívá především v tom, že nabídne lidem, kteří jsou stále soběstační, ale
potřebují určitou dopomoc, aby mohli zůstat ve svém prostředí. Praxe ukazuje, že při vhodném
zacílení této služby na klientelu se stejnými potřebami pak tuto službu využívají i klienti s poměrně
vysokou mírou podpory. Proto může v budoucnosti 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.
Ti nabízí tuto službu osobám se zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že tato služba
dlouhodobě nevykazuje potřebu jejího navýšení, jeví se její kapacita jako optimální.
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§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Tato služba je zajišťována v regionu Teplicko dvěma poskytovateli, a to v obci Háj u Duchcova
a Krupka. Služba DOZP pro osoby s mentálním postižením je poskytována v Krupce od 1. 1. 2020 a je
zařazena do Základní sítě s počtem 12 lůžek. Tato služba se zaměřuje na osoby do 26 let, které trpí
mentálním postižením v kombinaci s výchovnými poruchami.
§ 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. Kapacita této
služby
je
po úpravě změny kapacit u jednotlivých cílových skupin seniorů optimální. 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.
§ 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. U této služby je v regionu
dlouhodobě 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. Služby pro tyto cílové skupiny v regionu dlouhodobě chybí a je
proto žádoucí, aby se našel poskytovatel, který tyto služby zřídí. V případě, že dojde k podpoře
projektu pro umísťování osob z psychiatrické péče do soc. služeb, bude v regionu nutné požádat o
zřízení nové služby pro tuto cílovou skupinu, a to v rámci již nastavených kapacit. Prozatím půjde o
dvě místa pro tyto klienty.
§ 51 – Chráněné bydlení
Služba je v regionu poskytována ve městech Teplice, Háj u Duchcova a Osek. Z důvodu transformace
a umístění klientely z bývalého ÚSP Hliňany bude v roce 2020/21 realizován záměr rekonstrukce
budovy v ulici Mikoláše Alše v Teplicích. Bude se jednat o chráněné bydlení pro 11 klientů
ve 3 domácnostech. Celková kapacita služby Chráněného bydlení v Teplicích naroste z původních
12 na 23 lůžek. 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. Služba je
žádoucí, neboť má výrazný transformační potenciál.
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TEPLICKO – PREVENCE A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
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
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

8

8

0

10

1

4

10

4

0

0

0

0

1

1

10

1

6

16

185

32

0

0

0

0

ORP Teplice celkem

8

8

0

10

1

4

10

4

0

0

0

0

1

1

10

1

4

10

100

24

0

0

0

0

Dubí

1

1

1

1

1

30

1

Duchcov

1

1

1

1

4

30

4

1

4

20

4

1

1

20

6

0

0

0

9

2

6

85

8

0

0

0

0

2

6

85

8

Krupka
Osek
Teplice
Místo
neurčeno

poskytování

ORP Bílina celkem
Bílina

6

6

6

0

0

2

0

0

0

0

1

0

4

0

10

0

4

0

1

0

0

0

0

0

1

0

10

0

1

0
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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
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

7

21

102

32

3

4

75

5

5

7

48

14

4

8

0

18

5

9

39

11

ORP Teplice celkem

6

19

102

30

3

4

75

5

5

7

48

14

3

5

0

15

5

9

39

11

1

1

7

1

1

1

0

1

1

1

15

2

3

7

39

8

0

0

0

0

Bystřany
Dubí

1

4

6

4

1

2

0

4

Duchcov

1

2

14

2

1

1

0

1

Háj u Duchcova
Krupka

2

8

42

8

Teplice

2

5

40

11

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

5

ORP Bílina celkem

1

2

0

2

Bílina

1

2

2

3

0

4

0

75

0

1

3

10

3

1

1

7

1

4

2

2

24

2

1

2

0

7

1

0

0

0

7

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

3

0

3

1

3

3
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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 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

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

ORP Bílina celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Košťany

1

0

4

0

4

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0
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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, osobám ohroženým nelátkovou závislostí a osobám v krizi,
osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osobám,
žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, etnickým menšinám 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. Odborné sociální poradenství v Duchcově poskytuje
i dluhové poradenství. Dluhové poradenství včetně podávání návrhů na oddlužení mohou uživatelé
služeb čerpat v Teplicích u poskytovatele sociálních služeb, který je pro oddlužení veden jako
akreditovaná osoba.

§ 57 – Azylové domy
Služba je poskytována bez ohledu na okres či kraj, ze kterého uživatel pochází. Azylové domy
poskytují základní činnosti a to zejména ubytování, pomoc při zajištění stravy - poskytnutí podmínek
pro samostatnou přípravu stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí. Azylové domy plní funkci reintegračních zařízení, ubytovávají a pomáhají hledat
další uplatnění či zakotvení sociálně slabých v běžném životě. Tato pomoc je určena lidem, kteří
se ocitají na ulici a nemají možnost jiného ubytování či trvalého bydlení. Jedná se zejména
o bezdomovce, lidi vracející se z výkonu trestu, ale také o lidi, kteří ztratili domov z důvodu rozvodu,
dědictví či odmítnutí vlastní rodinou. Tito lidé neumí řešit problémy, které s sebou ztráta domova
přináší, a tak vyhledávají možnost azylového bydlení. Zaměstnanci Azylových domů uživatelům
poskytují komplexní péči. Vyřizují dávky hmotné nouze, komunikují s úřady, soudy atd. Pomáhají
uživatelům se sociálním začleňováním či návratem a setrváním na trhu práce. Na Teplicku jsou
2 azylové domy pro matky s dětmi a 2 azylové domy pro muže a ženy. V zařízeních pro jednotlivce
ve dvoulůžkových pokojích lze ubytovat i manželský pár, druha a družku, sourozence. Věková
kategorie klientů v těchto azylových domů je od 18 do 80 let. Početnou skupinu uživatelů tvoří
senioři bez příjmů. Ve městě Teplice je poptávka po azylovém domě pro rodiny s dětmi.

§ 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.
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§ 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. Cílem
kontaktního centra je zejména ochrana společnosti před negativními důsledky užívání drog.
Kontaktní centrum se zaměřuje i na ambulantní léčbu a zprostředkování rezidenční léčby pro
osoby užívající legální i nelegální drogy a osoby vykazující znaky závislostního chování (gambling
apod.)

§ 60 – Krizová pomoc
Tato služba bohužel není v rámci regionu přímo poskytována, ačkoliv je její potřebnost zjevná.
Někteří 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
Služba je poskytována jedním poskytovatelem přímo ve městě Teplice - Řetenice. Využití zařízení
odpovídá poptávce cílové skupiny a nabízeným službám. Posláním služby je spolupodílet se
na sociálním začleňování lidí v nouzi a mírnit tak rizika vyplývající z nepříznivé sociální situace, která
je důvodem či směřuje k sociálnímu vyloučení. Služba představuje stabilní zázemí pro podporu
životní změny klientů. Díky poskytované sociální práci, nabídce základní materiální a potravinové
pomoci, hygienickému servisu služba cílí na motivaci ke změně v životě a ke zmírnění dopadů
na zdraví a kvalitu života lidí na ulici, čímž může zmírnit potřebu zajistit si tyto statky společensky
nevhodným jednáním. Dané může pomoci k lepšímu soužití lidí bez domova s majoritou.
Služba je určená osobám starším 18 let, které se ocitli těžké životní situaci, která je spojená
s možnou či již faktickou ztrátou bydlení.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Tato zařízení jsou poskytovateli provozovány jako sociální služba v rizikových oblastech měst
Duchcov, Dubí, Krupka a Bílina. 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. Posláním služby je pomocí
volnočasových a vzdělávacích aktivit a s využitím metod sociální práce přispívat k sociálnímu
začlenění dětí a mládeže v oblastech, kde služby působí.
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§ 63 – Noclehárny
Tato služba je poskytována na Teplicku ve městě Duchcov. Není vymezena pouze pro muže
či pro ženy. Existuje poptávka i v jiných městech, ale nabídka chybí. Problémem klientů noclehárny
je alkohol a závislost na omamných látkách. Jako navazující služby mohou využívat služeb azylových
domů nebo ubytoven. Problémem ale je, nechuť spolupracovat a přizpůsobit se podmínkám služeb.
Bude snahou rozšířit kapacitu služeb přímo ve městě Teplice.

§ 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 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 jejích
uživatelů.

§ 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 chronickým
duševním onemocněním. Nejen z důvodu transformace psychiatrické péče v ČR bude docházet
k potřebě navýšení kapacit ve službách sociálně terapeutických dílen.
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§ 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. Další skupinu tvoří uživatelé - osoby žijící v sociálně vyloučených
lokalitách, ale i v ostatních obcích a městech (Teplice, Proboštov, Novosedlice, Jeníkov, Košťany,
Bílina, Duchcov, Dubí, Krupka, Kostomlaty pod Milešovkou, Světec, Ledvice, Hostomice a Osek.
Jedná se zejména o osoby, jejichž socioekonomická situace je spojená s chudobou, a jsou tak
primárně ohrožení ztrátou bydlení. Často se potýkají s psychickými obtížemi. Stávající kapacity
služeb v ORP Teplice neodpovídají definovaným potřebám a situaci v regionu, je třeba je pro další
období navýšit.

§ 70 – Sociální rehabilitace
Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, mentálním postižením a chronickým
duševním onemocněním. Pro osoby se sluchovým postižením z Teplicka poskytují tuto službu
i poskytovatelé v jiných okresech. V souvislosti s transformací psychiatrické péče v ČR může dojít
k nárůstu poptávky po službě v cílové skupině osob s chronickým 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 další cílové skupiny např. specifickou cílovou skupinu osob dlouhodobě
nezaměstnaných bez zdravotního postižení, ovšem ohrožených sociálním vyloučením nebo osoby
s duševním onemocněním, kterým stávající služby nejsou schopné své služby poskytnout.

Region Šluknovský výběžek, oblast služeb sociální péče

134

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2020

REGION ÚSTECKO
Ústecký region leží v severozápadní části Ústeckého kraje, má vysokou hustotu zalidnění (dle
statistiky 292 obyvatel na km2) s relativně mladým obyvatelstvem. V regionu jsou zastoupeni
obyvatelé
v národnostní menšině, kteří nemají dlouhodobou vazbu k regionu, kde žijí a vyznačují se nízkou
vzdělanostní úrovní, nízkým sociálním statusem a pozicí na trhu práce. Tato situace vyústila vznikem
mnoha sociálně vyloučených lokalit. Ústecký kraj eviduje v regionu Ústecka sociálně vyloučené
lokality v Ústí nad Labem (18 lokalit), v Trmicích (2), ve Velkém Březnu (2) a v Libouchci (3).
Krajské město nabízí širokou škálu sociálních služeb s působností v celém jeho správním obvodu.
Některé služby však v regionu nejsou zajištěny v dostatečné kapacitě. Na Ústecku není žádný
poskytovatel pobytové odlehčovací služby a zájemci se tedy musí obracet na poskytovatele v jiných
regionech.
Na Ústecku stoupá procento osob s poruchami chování, u kterých v důsledku závislosti na alkoholu
či drogách dochází k invaliditě a závislosti na pomoci druhé osoby. Problematické je u těchto osob
dostupné bydlení, ve kterém by jim mohla být poskytována v počátcích rozvoje onemocnění jen
terénní služba.
V oblasti péče se do popředí dostává stoupající počet těch, kteří vykazují nejrůznější psychické
alternace, mnohdy způsobené civilizačními chorobami nebo způsobem života. U seniorů výrazně
narůstá výskyt různých druhů demencí, které se budou díky prodlužujícímu se věku v daném čase
násobit. V důsledku toho, že stále větší počet osob se zdravotním postižením či seniorů chce
co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí a také proto, že kapacita pobytových služeb není
v regionu dostatečná, se zvyšuje poptávka po terénních sociálních službách – osobní asistenci
a pečovatelské službě. Potřebné je pravidelné navyšování kapacit v oblasti služeb pro osoby
s poruchami autistického spektra. V rámci transformace psychiatrické péče vzniklo Centrum
duševního zdraví, které nabízí množství služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním.
Aktivní plánování rozvoje sociálních služeb v regionu probíhá ve Statutárním městě Ústí nad Labem.
V roce 2018 byl městem Ústí nad Labem vypracován nový Komunitní plán péče ORP Ústecko
na období let 2018 – 2021. Tento dokument určuje směr rozvoje sociálních a souvisejících služeb
a programů na území obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem.

Region Šluknovský výběžek, oblast služeb sociální péče

135

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2020

ÚSTECKO – PÉČE
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
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

4

23

28

4

36

50

3

6

9

1

2

2

1

3

3

2

18

27

ORP Ústí nad Labem

4

23

28

4

36

50

3

6

9

1

2

2

1

3

3

2

18

27

Ústí nad Labem

4

23*

23

2

33

40

2

5

5

1

2

2

1

3

3

2

18

18

Velké Březno

1

3

3

Libouchec

0

0
1

1

1
0

0

9

Trmice
Místo poskytování neurčeno

5

7

3

Pozn.: * Kapacita 2 nezařazena do Základní sítě kraje.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

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
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region Ústecko celkem

0

0

10

0

0

0

4

68

85

8

792

831

4

188

188

4

79

113

ORP Ústí nad Labem

0

0

10

0

0

0

4

68

85

8

792

831

4

188

188

4

79

113

3

42

42

5

706

706

2

80

80

4

79

113*

Chabařovice

1

21

21

1

15

15

Chlumec

1

65

65

1

93

93

Ústí nad Labem

Trmice

1

26

26

Velké Březno
Místo poskytování neurčeno

10

17

39

Pozn.: *18 lůžek je plánováno pro Centrum duševního zdraví.
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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 regionu služba poskytována také registrovanými poskytovateli, kteří mají svou
působnost i v jiných oblastech Ústeckého kraje. Poptávka po osobní asistenci se stále zvyšuje.
Důvodem je preference terénních sociálních služeb poskytovaných v domácím prostředí
před službami pobytovými. Stávající kapacita není dostatečná, poskytovatelé nejsou schopni
reagovat v případě zvýšeného zájmu a již začínají odmítat žadatele o službu z důvodu nedostatečné
kapacity. Místo navýšení kapacity není určeno, navýšení kapacity je žádoucí v rámci celého ORP.

§ 40 – Pečovatelská služba
Poptávka po pečovatelské službě se stále zvyšuje v důsledku toho, že stále větší počet osob
se zdravotním postižením či seniorů chce setrvat co nejdéle v domácím prostředí nebo proto,
že kapacita pobytových služeb není dostatečná. V rámci Ústeckého regionu je pečovatelská služba
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. V ústeckém regionu nejsou kapacity stávajících
poskytovatelů dostatečné. Žadatelé o pečovatelskou službu začínají být odmítáni z důvodu
nedostatečné kapacity. 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). Je žádoucí doplnit chybějící kapacity nejlépe navýšením
kapacit stávajících poskytovatelů. Místo navýšení kapacity není určeno, navýšení kapacity je žádoucí
v rámci celého ORP.

§ 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, duálními
diagnózami a dalšími typy duševního onemocnění) a osoby se závislostí na návykových látkách.
Dlouhodobě zde své služby poskytují i poskytovatelé, kteří nemají sídlo v Ústí nad Labem.
Stávající kapacita služby neodpovídá potřebám oblasti Ústecka pro cílové skupiny osoby
s chronickým duševním onemocněním (osoby s poruchami osobnosti a duálními diagnózami), osoby
se závislostí na návykových látkách a osoby s kombinovaným postižením (např. duševní onemocnění
v kombinaci s poruchami chování a mentálním postižením). 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, kdy o službu žádají
osoby s různým duševním onemocněním, které je často doprovázeno dalším postižením či
omezením.
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.
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§ 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.
V důsledku toho, že stále větší počet osob se zdravotním postižením či seniorů zůstává co nejdéle
v domácím prostředí, zvyšuje se poptávka po pobytové odlehčovací službě. V rámci ORP není žádný
poskytovatel této pobytové sociální služby. Zájemci o odlehčovací službu se musí obracet
na poskytovatele z jiných regionů. Potřebné kapacity by mohly být zajištěny některým
z poskytovatelů pobytových služeb. Další možností je vznik nového poskytovatele. Lokalizace
navýšení kapacity není v rámci ORP určena.

§ 45 – Centra denních služeb
V regionu Ústecko je služba poskytována v Ústí nad Labem pro cílovou skupinu senioři a osoby
s dlouhodobým duševním onemocněním. Poptávka po službě se zvyšuje. Klienti do služby vstupují ve
výrazně horším stavu, než tomu bylo dříve. Vyžadují proto náročnou, individuálně zaměřenou péči,
která zvyšuje vytíženost zaměstnanců. Z těchto důvodů kapacita přestává již stačit.

§ 46 – Denní stacionáře
Tato služba je v regionu Ústecko zajištěna pro cílovou skupinu osob s kombinovaným, mentálním
a tělesným postižením. Denní stacionáře provozují dva poskytovatelé v Ústí nad Labem.
Jeden z poskytovatelů pro cílové skupiny - osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním
postižením zajišťuje od roku 2019 službu pouze stávajícím klientům a postupně ukončuje
poskytování této sociální služby. Zájemci o službu z těchto cílových skupin jsou odmítáni a jiný
poskytovatel pro tyto cílové skupiny v regionu není.
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.
Lokalizace navýšení kapacit pro výše uvedené cílové skupiny 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 zatím zajištěna jinou sociální službou – centrum denních služeb.
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§ 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.
Kapacita pro cílovou skupinu osoby se zdravotním nebo tělesným postižením je v regionu Ústecko
nedostatečná. Od roku 2019 se snížila stávající kapacita této pobytové služby o 17 lůžek. Zájemci
o službu mají v současnosti k dispozici pouze 10 lůžek u jediného poskytovatele. Pro tyto cílové
skupiny je žádoucí navýšení stávající kapacity o zrušená lůžka.
Lokalizace navýšení kapacity není v rámci ORP Ústí nad Labem určeno. Je možné navýšit kapacity
stávajících poskytovatelů nebo vznikem nové služby.

§ 49 – Domovy pro seniory
Služba je určena pro cílovou skupinu senioři v rozpětí od 65 let věku. Z důvodu stárnutí populace
a snížení kapacity některých poskytovatelů (naplňování materiálně technického standardu) není
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.

§ 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.
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§ 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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ÚSTECKO – PREVENCE A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

20

35

109

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

20

35

109

37

1

3

10

3

1

2

6

2

1

3

50

4

7

12

177

20

1

2

15

2

Ústí nad Labem

18

33

105

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
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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
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

8

17

78

23

3

6

58

10

4

18

60

26

6

22

10

26

8

14

50

32

ORP Ústí n/Labem celkem

8

17

78

23

3

6

58

10

4

18

60

26

6

22

10

26

8

14

50

32

Ústí nad Labem

7

13

78

19

3

6

58

10

4

18*

60

26

5

21**

10

25

8

14

50

32***

Trmice

1

4

0

4

1

1

0

1

Pozn.:

*Služba je poskytována také v Trmicích a Teplicích.
** Služba je poskytována v Trmicích, Chlumci a Chabařovicích.
***Kapacita 5 je plánována pro Centrum duševního zdraví a kapacita 7 pro terénní tým.

**** Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje.

143

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2020
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
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

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

2*

Bez určení místa poskytování
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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. Dluhové poradenství včetně podávání návrhů na
oddlužení mohou uživatelé služeb čerpat v Ústí nad Labem u poskytovatele sociálních služeb, který
je pro oddlužení veden jako akreditovaná osoba.

§ 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
umožnit poskytování 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 sociálního a 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).

§ 58 – Domy na půl cesty
Domy na půl cesty v Ústeckém 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
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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 ústeckém 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.

§ 60 a - Intervenční centra
Region Chomutov
V regionu Chomutovsko je klientům nabízena terénní a ambulantní forma služby v kontaktním
pracovišti poskytovatele s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem, pobytová forma
služby v Ústí nad Labem.
Region Louny
V regionu Lounsko je klientům nabízena terénní a ambulantní forma služby v kontaktním pracovišti
poskytovatele s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem, pobytová forma služby v Ústí
nad Labem.
Region Šluknovský výběžek
V regionu Šluknovský výběžek je klientům nabízena terénní a ambulantní forma služby
v kontaktním pracovišti poskytovatele s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem,
pobytová forma služby v Ústí nad Labem.
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Region Litoměřicko
V regionu Litoměřicko je klientům nabízena terénní a ambulantní forma služby v kontaktním
pracovišti poskytovatele s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem, pobytová forma
služby v Ústí nad Labem.
Region Mostecko
V regionu Mostecko je klientům nabízena terénní a ambulantní forma služby v kontaktním
pracovišti poskytovatele s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem, pobytová forma
služby v Ústí nad Labem.
Region Ústecko
V regionu Ústecko je klientům nabízena terénní ambulantní a pobytová forma služby na adrese
poskytovatele s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem.

§ 61 – Nízkoprahová denní centra
Služba je poskytována osobám bez přístřeší k uspokojení jejich základních životních potřeb.
V regionu je služba poskytována jedním poskytovatelem, 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.

§ 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. Důležité pro možnost vytvoření potřebných kapacit služby je zajištění financování.
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
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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 koresponduje s naplňováním cíle programu NP, který je v souladu se Standardy kvality Rady
vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

§ 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 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. Aktuálně není potřeba přímého navyšování kapacit stávajících
služeb, ale spíše jejich vhodné využívání všech zúčastněných stran – uživatelé, OSPOD, služby OSP,
školy, pracovníci obcí celého regionu aj.

§ 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
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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 Reformu
psychiatrické péče. Vzhledem k tomu, že stále vyšší počet osob s chronickým 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.

§ 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 Reformy psychiatrické péče a transformace domovů pro osoby se zdravotním postižením
směrem ke komunitnímu typu služeb dochází nutně k potřebě navýšení kapacit ve službách sociální
rehabilitace.
V souvislosti s Reformou psychiatrické péče vznikl a byl podpořen terénní komunitní tým pro osoby
dlouhodobě chronicky 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 skupiny,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

149

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2020

diagnózou, kteří propadávají sítí sociálních služeb. Terénní komunitní tým bude postupně rozdělen
na mini týmy, 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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SOCIÁLNÍ SLUŽBY S PŮSOBNOSTÍ DLE SPECIFIK
Níže je uvedeno osm sociálních služeb, které byly na základě svých specifik definovány jako služby
s nadregionální působností (§ 39, § 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, § 69), 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.

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.

Pro sociální služby s působností dle specifik není stanovena pracovní skupina, konzultace odboru
sociálních věcí s těmito sociálními službami probíhá napřímo.
Níže uvedená tabulka znázorňuje přehled sociálních služeb dle specifik, které jsou zařazeny
do Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1. 2020. Tato Základní
a Rozvojová síť Ústeckého kraje byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 105/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019. Tyto sociální služby jsou v tabulce Základní a Rozvojové sítě
zveřejněny a u označení regionu je uvedeno č. 9 (nadregionální působnost) a dále se jedná o sociální
služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.
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Přehled sociálních služeb s působností dle specifik

Název

Počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Forma

§

A/T

37

Odborné sociální poradenství

4

7

T

39

Osobní asistence

1

14

A/T

41

Tísňová péče

2

4

A/T

42

Průvodcovské a předčitatelské služby

1

3

P

44

Odlehčovací služby

1

1

A/T

54

Ranná péče

6

16

T

55

Telefonická krizová pomoc

3

4

A/T

56

Tlumočnické služby

7

14

A/T/P

60a

Intervenční centra

1

4

A/T

65

SAS pro rodiny s dětmi

1

1

A

66

SAS pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

1

5

P

68

Terapeutické komunity

1

15

T

69

1

4

P

52

Terénní programy
Sociální
služby
poskytované
ve
zdravotnických zařízeních lůžkové péče

8

neveřejné

Zdroj: KUUK
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
DOZP – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
DpS – Domovy pro seniory
DZR – Domovy se zvláštním režimem
EU – Evropská unie
HIV, HCV a HbsAq – infekční onemocnění
CHB – Chráněné bydlení
ITI – Integrované územní investice
KUUK – Krajský úřad Ústeckého kraje
OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí
OSSZ – Okresní správa sociálního zabezpečení
OZP – osoby se zdravotním postižením
PnP – příspěvek na péči
RVKPP – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
SAS – Sociálně aktivizační služby
SR – Sociální rehabilitace
STD – Sociálně terapeutické dílny
ÚP – Úřad práce
KP – Komunitní plán
OSP – Odborné sociální poradenství
CS – Cílová skupina
SS – Sociální služba
OA – Osobní asistence
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Příloha č. 2

4
6
6
1
8
1
8
1
6
6
5
9
7
7
7
7
7
7
7
7
7

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2020

1. Česká společnost, z. s.
1588982

4632012

Odborné sociální poradenství

A

Agentura KROK, o.p.s.
27323498

3593109

Osobní asistence

T

Agentura KROK, o.p.s.
27323498

9702329

Sociální rehabilitace

A/T

5981003

Sociální rehabilitace

A/T

5981003

Sociální rehabilitace

A/T

6514992

Odborné sociální poradenství

A/T

6514992

Odborné sociální poradenství

A/T

7938610

Osobní asistence

T

3306857

Podpora samostatného bydlení

T

5598414

Sociální rehabilitace

Agentura Osmý den, o. p. s.
26667649
Agentura Osmý den, o. p. s.
26667649
Agentura Osmý den, o. p. s.
26667649
Agentura Osmý den, o. p. s.
26667649
Agentura osobní asistenční služby z.ú.
26638452
Agentura Pondělí, z.s.
26537788
Agentura Pondělí, z.s.
26537788

47326875

AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s.

A/T

4586391 Odborné sociální poradenství

A

8384795

Tísňová péče

T

1268119

Denní stacionáře

A

1275249

Sociálně terapeutické dílny

A

Anděl Strážný, z.ú.
2771527
Arkadie, o. p. s.
556203
Arkadie, o. p. s.
556203
Arkadie, o. p. s.
556203

1294772

Odlehčovací služby

1816143

Sociální rehabilitace

A/T

Arkadie, o. p. s.
556203

2981921

Sociálně terapeutické dílny

A

Arkadie, o. p. s.
556203

4012625

Denní stacionáře

A

Arkadie, o. p. s.
556203

4064347

Sociální rehabilitace

A

Arkadie, o. p. s.
556203

4415138

Sociální rehabilitace

A/T

Arkadie, o. p. s.
556203

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

6522122

Podpora samostatného bydlení

Občanská poradna Podbořany
Rytmus D., o.p.s.
Rytmus D., o.p.s.
Sociální rehabilitace - Agentura Osmý den, o.p.s.
Sociální rehabilitace - Agentura Osmý den, o.p.s.
Poradna - Agentura Osmý den, o. p. s.
Poradna - Agentura Osmý den, o. p. s.
Agentura osobní asistenční služby, z.ú.
Podpora samostatného bydlení
Agentura Pondělí - sociální rehabilitace
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných
příslušníků a přátel, z.s.
Anděl Strážný, z.ú.
Středisko Arkadie Novoveská, Teplice
Středisko Arkadie Úpořiny

Středisko Arkadie Bratislavská, Středisko Arkadie Novoveská,
A/T
Středisko Arkadie Krupka

Arkadie, o. p. s.
556203

Název zařízení

T

Středisko Arkadie Krupka
Středisko Arkadie Krupka
Středisko Arkadie Krupka
Středisko Arkadie Úpořiny
Středisko Arkadie Kollárova; Středisko Arkadie Rovná
Středisko Arkadie Bratislavská

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

0

1,8

0

2

0

3,15

0

2

6/2

1,75

0

1

2

1

0

2

4

2

0

1

0

1,25

0

1

0

1,25

0

11

0

12

0

5

0

6,2

0

9

7/1

10,15

0

1

0

1,16

0

3

0

7

0

7

4/1

7,903

0

1

7/1

1,0515

0

3

0

0,9715

0

1

0

1,0515

0

1

7/1

1,0515

0

5

15/5

5,8515

0

1

0

1,0515

0

3

14/2

4,0515

0

3

0

1,5515

1
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Arkadie, o. p. s.
556203

7942332

Odborné sociální poradenství

A/T

Arkadie, o. p. s.
556203

8349589

Chráněné bydlení

P

Arkadie, o. p. s.
556203

9750157

Sociálně terapeutické dílny

A

1410545

Noclehárny

A

2374792

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

6778323

Azylové domy

P

6883390

Azylové domy

P

9766509

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

8611761

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T

2234056

Odborné sociální poradenství

A

6765091

Odborné sociální poradenství

A

Armáda spásy v České republice, z.s.
40613411
Armáda spásy v České republice, z.s.
40613411
Armáda spásy v České republice, z.s.
40613411
Armáda spásy v České republice, z.s.
40613411
Armáda spásy v České republice, z.s.
40613411

26569558

Asociace pracovní rehabilitace ČR z. s.
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s.

14866391
Bateau
1507311

68923147

Camphill na soutoku, z.s.

6570110 Chráněné bydlení

P

8141075

Centra denních služeb

A

5108266

Azylové domy

P

Camphill na soutoku, z.s.
68923147
CEDR - komunitní spolek
26590735
Centrum D8 o. p. s.
26681471

3478916

Odborné sociální poradenství

A

Centrum LIRA, z.ú.
28731191

3959325

Raná péče

A/T

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
27270955

1292895

Osobní asistence

T

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
27270955

5998627

Odborné sociální poradenství

A/T

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
499811

5002625

Raná péče

A/T

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
499811

26999234

9280386
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

Odborné sociální poradenství

1501687 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A

A/T

Název zařízení

Středisko Arkadie Kollárova, Středisko Arkadie Krupka
Chráněné bydlení
Středisko Arkadie Rovná
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
SAS pro osoby se zdravotním postižením
Centrum služeb a pomoci
Bateau
Camphill na soutoku, z.s.
Camphill na soutoku, z.s.
Azylový dům
KLÍČ - poradna pro rodiny
Centrum LIRA, z.ú.
Osobní asistence - CP ZPS
Odborné sociální poradenství - CP ZPS
Raná péče Čechy
Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich
blízké
Poradna pro náhradní rodinnou péči

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

0

0,5115

4

0

0

3,0515

0

1

7/1

1,0515

10

0

0

3

0

2

24/2

2,45

28

0

0

5

27

0

0

3

0

3

6/1

4

0

3

12/3

3

0

2

0

1,5

0

3

15/2

6,65

7

0

0

4,2

0

2

10/2

3,8

22

0

0

7,3

0

2

6/1

2

0

2

15/4

1,4

0

9

0

9,5

0

1

3

0,5

0

4

0

1

0

1

0

0,05

0

1

7/1

0,9

2
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26999234

Název poskytovatele

Identifikátor

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost

Druh služby

1501687 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2020

A/T

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO
70854165

6455886

Denní stacionáře

A

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.
26593661

4704104

Odborné sociální poradenství

A/T

7909036

Osobní asistence

T

1740941

Odlehčovací služby

T

3272817

Odborné sociální poradenství

7328567

Pečovatelská služba

T

1532609

Osobní asistence

T

3991178

Odborné sociální poradenství

A

6110378

Osobní asistence

T

9267613

Odlehčovací služby

P

1045259

Odborné sociální poradenství

A

1243707

Odborné sociální poradenství

A

1353598

Domovy se zvláštním režimem

P

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.
26593661
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
27043797
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
27043797

A/T

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
27043797
Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.
27297128
Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.
27297128
Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec z. s.
27040143
Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec z. s.
27040143
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

1997112

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

2465771

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

3466024

Chráněné bydlení

P

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

5581231

Sociálně terapeutické dílny

A

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

6223146

Domovy pro seniory

P

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

7102460

Domovy pro seniory

P

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

8059446

Domovy se zvláštním režimem

P

Název zařízení

Poradna pro náhradní rodinnou péči
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené o. p. s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené o. p. s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s.
Denní stacionář
Manželská a předmanželská poradna Litoměřice, detašované
pracoviště Louny
Manželská a předmanželská poradna Litoměřice
Domov důchodců Milešov
Domov Na Pustaji Křešice
Domov U Trati Litoměřice
CSP - chráněné bydlení Litoměřice
CSP Litoměřice STD Cestou integrace
Domov U Trati Litoměřice
Domov důchodců Libochovice
Domov důchodců Libochovice

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

7/1

1,7

0

5

24/5

5,5

0

2

5/1

1

0

14

0

13,7

0

2

0

3,4

0

2

0

1,4

0

6

0

9,08

0

7

0

7,25

0

1

0

0,5

0

2

0

1,89

12

0

0

3,85

0

2

8/2

2,51

0

4

16

2,61

87

0

0

43,25

43

0

0

18,22

5

0

0

0,82

86

0

0

50,12

0

1

10/3

7,01

85

0

0

14,44

109

0

0

26,64

44

0

0

24,8

3
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Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

8648413

Domovy se zvláštním režimem

P

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

9361032

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

0

60,41

0

17

0

17

18

0

0

17,87

55

0

0

24,96

29

0

0

5,91

8

0

0

1,97

Noclehárny

A

5387786

Denní stacionáře

A

Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Denní
stacionář DOMINO

0

2

5/1

2,5

5463800

Chráněné bydlení

P

Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Chráněné
bydlení

27

0

0

22,14

6849315

Služby následné péče

11

2

12/2

3,64

7392909

Odborné sociální poradenství

A

0

1

12/2

0,35

7461655

Kontaktní centra

A

0

2

0

2,95

0

4

20/4

4,75

46

0

0

27,03

0

1

5/1

1,5

0

2

0

1,4

0

1

0

0,5

0

1

15/3

3

0

0

9/3

3

A/P

Terénní programy

T

Domovy se zvláštním režimem

P

Odborné sociální poradenství

A

8532431

Odborné sociální poradenství

A/T

CESPO, o. p. s.
9382099

Tlumočnické služby

A/T

Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
2282970

Sociální rehabilitace

A/T

Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

0

5093964

7405909

72068396

77

P

CESPO, o. p. s.

72068396

30,35

Azylové domy

9923023

70819882

0

3811243

Centrum ucelené rehabilitace, z. s.

70819882

0

P

9695946

6172865

63

Domovy pro seniory

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

49,27

2682796

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

0

P

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

0

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

56

1542857

A/T

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

28,15

Pečovatelská služba

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

0

1073186

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

0

P

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

53

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

9751707

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

Domov sociální péče Chotěšov

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

P

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

Domov Na Svobodě Čížkovice

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
71235868

Domov důchodců Čížkovice

Počet
lůžek

9374052
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195

Název zařízení

3356067

Sociálně terapeutické dílny

A

Domov sociální péče Skalice
Pečovatelská služba
Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Boletice
Domov pro seniory
Azylový dům pro muže a matky s dětmi
Azylový dům pro muže a matky s dětmi

Děčínské doléčovací centrum
Děčínské doléčovací centrum
Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé
Terénní programy
Domov se zvláštním režimem
Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Chomutov
Odborné sociální poradenství
Tlumočnické služby
Centrum Cesta do světa
Cesta do světa - dílny Hudečkova; Centrum Cesta do světa;
Tréninkový program úklidových a domácích prací; Tréninková
kavárna "Na Cestě"

4
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Cinka, z.s.
22856838

22856838
473146

1208148
Cinka, z.s.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA

Terénní programy

6343251 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
2225351 Odborné sociální poradenství

T

A/T
A/T

Česká unie neslyšících
675547

5839760

Tlumočnické služby

T

2793191

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

T

3230075

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

4941547

Terénní programy

T

6027304

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

6102115

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

6435327

Terénní programy

T

6651167

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

7624072

Terénní programy

T

9100570

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

5330519

Raná péče

T

Člověk v tísni, o.p.s.
25755277
Člověk v tísni, o.p.s.
25755277
Člověk v tísni, o.p.s.
25755277
Člověk v tísni, o.p.s.
25755277

A/T

Člověk v tísni, o.p.s.
25755277
Člověk v tísni, o.p.s.
25755277
Člověk v tísni, o.p.s.
25755277
Člověk v tísni, o.p.s.
25755277
Člověk v tísni, o.p.s.
25755277
Demosthenes, o.p.s.
25421018
Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
62209256

4034618

Domy na půl cesty

P

2027319

Chráněné bydlení

2987242

Podpora samostatného bydlení

4731306

Azylové domy

4894760

Sociální rehabilitace

7041080

Centra denních služeb

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

9407680

Sociálně terapeutické dílny

Člověk v tísni, o.p.s., Klub Mixér
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s., Otevřený klub
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s. - eNCéčko
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s., Nový svět
Demosthenes, o.p.s.
Dům na půl cesty "Do života"

2

0

4,5

0

3

24/3

3,8

0

A1; T2

0

2,5

0

1

0

0,5

0

2

0

2

0

2

31

2,5

0

5

0

5

0

4

10

4

0

3

45

3

0

2

0

2

0

3

40

3

0

3

0

3

0

3

26

3

0

3

0

3,45

P

12

0

0

6,1

T

Podpora samostatného bydlení - Centrum sociálních služeb
Klobouk Diakonie Terezín

0

3

0

3,5

32

0

0

7,35

0

4

17

4,1

0

7

25/7

7,4

0

3

10/3

4

P
A/T
A

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
46768041

Člověk v tísni, o.p.s.

0

1

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
46768041

Česká unie neslyšících

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
46768041

CZEPA - aktivizační služba

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

0

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
46768041

Centrum U parku

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

3

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
46768041

Centrum terénní služby

Počet
lůžek

Chráněné bydlení - Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie
Terezín

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
46768041

Název zařízení

A

Domov pro matky s dětmi
Sociální rehabilitace
Centrum denních služeb
Sociálně terapeutické dílny - Centrum sociálních služeb Klobouk
Diakonie Terezín

5
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Diakonie ČCE - Středisko Praha
62931270

6095107

Raná péče

A/T

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
70863601

1760842

Azylové domy

P

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
70863601

1988848

Odborné sociální poradenství

A

2013307

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

2185972

Domovy se zvláštním režimem

P

9753639

Domovy pro seniory

P

4013275

Azylové domy

P

7429073

Odborné sociální poradenství

A

7908464

Terénní programy

T

8776742

Terénní programy

T

9801549

Pečovatelská služba

T

1510111

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

3225275

Chráněné bydlení

P

9567874

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
70863601

A/T

Diakonie ČCE středisko v Krabčicích
41328523
Diakonie ČCE středisko v Krabčicích
41328523
Diecézní charita Litoměřice
40229939
Diecézní charita Litoměřice
40229939
Diecézní charita Litoměřice
40229939
Diecézní charita Litoměřice
40229939
Diecézní charita Litoměřice
40229939
Dobrovolnické centrum, z. s.
70225842

A/T

Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace
830381
Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace
830381
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
47274581

2135966

Domovy pro seniory

P

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
47274581

5168000

Osobní asistence

T

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
47274581

5350551

Pečovatelská služba

T

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
47274581

7051562

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace
47274549

2636005

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace
47274549

2784357

Sociálně terapeutické dílny

A

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace
47274549

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

2920689

Chráněné bydlení

P

Název zařízení

Diakonie ČCE - středisko Praha
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most
Občanská poradna Most, Občanská poradna Litvínov
Sociální práce v ohrožených rodinách Most, Sociální práce v
ohrožených rodinách Litvínov
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
Diakonie ČCE – středisko v Krabčicích
Domov svaté Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou
Poradenské centrum Litoměřice
Magdala - Ústecký kraj
Sv. Vincent
Charitní pečovatelská služba
Dobrovolnické centrum, z.s.
Chráněné bydlení - Domov "Bez zámků" Tuchořice
Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace
Domov pro seniory
Asistenční služba Šluknovska
Pečovatelská služba Šluknovska
Domov se zvláštním režimem
Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace
Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace
Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

3

0

1,95

54

0

0

6,9

0

6

0

6,5

0

4

4/1

3,8

86

0

0

59,7

28

0

0

10

68

0

0

13,35

0

2

0

1,8

0

2

4/2

0,4

0

1

5

0,2

0

2

0

2,9

0

2

14/2

1,6

2

0

0

3

58

0

0

31

17

0

0

6,7

0

2

0

2,4

0

5

0

5,1

76

0

0

34,8

16

0

0

19,95

0

4

12/4

4,32

38

0

0

22,25
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Domov Brtníky, příspěvková organizace
47274484

3395152

Chráněné bydlení

2434997

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

0

0

9,5

P

52

0

0

42

100

0

0

34,25

97

0

0

39,8

49

0

0

23

36

0

0

15,34

96

0

0

41,46

38

0

0

16,5

55

0

0

19

Domovy pro seniory

P

9313776

Domovy se zvláštním režimem

P

8543206

Domovy se zvláštním režimem

P

7001404

Domovy pro seniory

P

8731012

Domovy se zvláštním režimem

P

4605047

Domovy se zvláštním režimem

P

4541453

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

4578763

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,
příspěvková organizace

68

0

0

28,9

9873560

Pečovatelská služba

T

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,
příspěvková organizace

0

3

0

2,85

5153567

Pečovatelská služba

T

0

16

0

17,1

8541500

Domovy se zvláštním režimem

P

46

0

0

24,95

9823316

Domovy pro seniory

P

83

0

0

29,95

10

0

0

5,63

122

0

0

33,12

18

0

0

19,8852

150

0

0

79,0148

65

0

0

30

153

0

0

58

172

0

0

40,2

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
828998
Domov harmonie a klidu s.r.o.
24713589
Domov pro osoby se zdravotním postižením (Kovářská)
46789847
Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace
47274565
Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace
47274565
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
830411
Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
830411
Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
830411
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
44555661

2758028

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
44555661

9714807

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
44555407

5238851

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
44555407

6890540

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace
44555296

9595541

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace
44555334

6172420

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace
44555270

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

Domov důchodců Bystřany

6986535

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
828998

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

19

Domov důchodců Lipová
47274492

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvková organizace

Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace
63787725

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvková organizace

Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace
63787725

Počet
lůžek

P

Domov Brtníky, příspěvková organizace
47274484

Název zařízení

3270327

Domovy pro seniory

P

Domov důchodců Bystřany
Domov důchodců Lipová
Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
Domov harmonie a klidu
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kovářská

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace
Domov pro seniory Krásné Březno, p.o.
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi,
příspěvková organizace
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Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace
44555270

7256732

Azylové domy

P

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
65650964

4159038

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
65650964

7285141

Domovy se zvláštním režimem

P

9714246

Odlehčovací služby

P

2501932

Domovy se zvláštním režimem

P

2744287

Domovy pro seniory

P

2103509

Domovy pro seniory

P

3091711

Domovy se zvláštním režimem

P

9422672

Azylové domy

P

2862640

Domovy se zvláštním režimem

P

9712191

Domovy se zvláštním režimem

P

2068891

Domovy pro seniory

P

4100257

Domovy se zvláštním režimem

P

4814058

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
65650964
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
44555326
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
44555326
Domov pro seniory U Pramene Louny
49123688
Domov pro seniory U Pramene Louny
49123688
Domov pro seniory U Pramene Louny
49123688
Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace
68454864
Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
47274468
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
49872516
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
49872516
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
49872516
Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.
3385655

5322668

Azylové domy

P

Domov Velké Březno, příspěvková organizace
44555288

1408517

47274522

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková
organizace

47274522

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková
organizace

47274522

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková
organizace

3899971
7256389
8791049

Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P
P
P
P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541

1201084

Denní stacionáře

A

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

2550019

Sociálně terapeutické dílny

A

Název zařízení

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi,
příspěvková organizace
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
Domov pro seniory U Pramene Louny
Domov pro seniory U Pramene Louny
AZYLOVÝ DŮM PŘI DOMOVĚ PRO SENIORY U PRAMENE LOUNY
Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace
Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.
Domov se zvláštním režimem
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška
Chráněné bydlení
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa
Denní stacionář Úsměv

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

Do+Dí
16+35

0

0

4,8

72

0

0

29,92

30

0

0

13,2

3

0

0

0,88

62

0

0

39,08

109

0

0

42,92

129

0

0

37,6

16

0

0

7,2

9

0

0

0,2

52

0

0

21

100

0

0

51

72

0

0

32,45

48

0

0

32,63

2

0

0

3,02

22

0

0

6,94

93

0

0

45,359

46

0

0

23,7

13

0

0

6,3

46

0

0

26

0

3

16/3

3,3

0

8

22/8

10,2
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Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541

5171989

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541

5666980

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541

7734108

Chráněné bydlení

P

8643214

Podpora samostatného bydlení

T

8907909

Chráněné bydlení

P

2547969

Chráněné bydlení

P

9553549

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

2197911

Domovy se zvláštním režimem

P

4403315

Domovy pro seniory

P

1351633

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

4121413

Sociálně terapeutické dílny

A

6172133

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

7293077

Chráněné bydlení

P

7806966

Týdenní stacionáře

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, příspěvková organizace
47274573
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, příspěvková organizace
47274573
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
63787911
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
63787911
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
63787911
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
63787911
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
63787911
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
63787911

7717165

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
46789910

5323100

Chráněné bydlení

P

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
46789910

5935431

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

6075842

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

6916747

Domovy pro seniory

7012291

Domovy se zvláštním režimem

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

7255944

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice
Chráněné bydlení Teplice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa
Domov pro seniory Krásná Lípa
Domov pro seniory Šluknov
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Krupka
Chráněné bydlení Kadaň
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

22

0

0

23,6

24

0

0

18,85

16

0

0

12,4

0

1

0

1,15

18

0

0

8,4

12

0

0

10

24

0

0

17,3

95

0

0

56,63

76

0

0

36,94

73

0

0

45,77

0

3

10/2

4

50

0

0

24,2

11

0

0

5,53

5

0

0

4,81

12

0

0

14,5

8

0

0

5,25

0

26,88

P

8

0

0

3,69

P

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním
postižením

42

0

0

21,37

P

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním
postižením Mašťov

20

0

0

13,63

26

0

0

19,14

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
46789910

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

0

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
46789910

Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

31

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
46789910

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

Počet
lůžek

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním
postižením

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
46789910

Název zařízení

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň
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Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organiazce
49872541

4410973

Domovy pro seniory

P

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organiazce
49872541

8888297

Domovy se zvláštním režimem

P

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
49872541

2577955

Chráněné bydlení

P

2761662

Sociálně terapeutické dílny

A

3793014

Domovy se zvláštním režimem

P

8538718

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

1953437

Terénní programy

T

4677905

Kontaktní centra

A

5587211

Odborné sociální poradenství

7108907

Terénní programy

T

9258026

Odborné sociální poradenství

A

3960446

Terénní programy

T

5153749

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

4047865

Osobní asistence

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
49872541
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
49872541
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
49872541
DRUG – OUT Klub, z. s.
44554559
DRUG – OUT Klub, z. s.
44554559
DRUG – OUT Klub, z. s.
44554559

A/T

DRUG – OUT Klub, z. s.
44554559
DRUG – OUT Klub, z. s.
44554559
DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.
25441892
DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.
25441892

A/T

Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.
28722043

T

EDA cz, z. ú.
24743054

7877605

Raná péče

A/T

ENERGIE o.p.s.
25034545

1534371

Chráněné bydlení

P

ENERGIE o.p.s.
25034545

8221160

Odlehčovací služby

P

ENERGIE o.p.s.
25034545

8221160

Odlehčovací služby

A

Farní charita Litoměřice
46769382

1269156

Denní stacionáře

A

Farní charita Litoměřice
46769382

2241142

Azylové domy

P

Farní charita Litoměřice
46769382

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

2548478

Noclehárny

A

Název zařízení

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Terénní program Postoloprty
Kontaktní centrum pro drogově závislé
Ambulantní adiktologické služby
Terénní program
Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost
Terénní programy Chanov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.
EDA cz, z.ú.
Chráněné bydlení ENERGIE o.p.s.
ENERGIE o.p.s.
ENERGIE o.p.s.
Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - denní
stacionář
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - azylový dům
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - noclehárna

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

117

0

0

45,01

16

0

0

8,49

11

0

0

2,49

0

4

8/4

7,38

37

0

0

23,5

114

0

0

81,2

0

1

10/2

1,33

0

3

10/1

4

0

4

0

4,15

0

4

3/1

5,2

0

2

0

2,2

0

2

0

2,5

0

1

25/3

3,5

0

4

0

4,5

0

3

10

2,38

61

0

0

15,45

3

0

0

1

0

2

15/2

1,45

0

1

4/2

2,2

23

0

0

4,96

5

0

0

0,81
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Farní charita Litoměřice
46769382

2417772

Odlehčovací služby

P

5964684

Nízkoprahová denní centra

1,79

A

0

1

5/1

1,08

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - terénní
služby

0

1

3/1

1,2

0

11

0

12,5

9011520

Terénní programy

T

3403190

Pečovatelská služba

T

5624320

Domovy se zvláštním režimem

P

Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - domov se
zvláštním režimem

26

0

0

15,13

6566711

Domovy pro seniory

P

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov
pro seniory

118

0

0

62,21

9518537

Domovy pro seniory

P

Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - domov
pro seniory

5

0

0

2,84

3189832

Terénní programy

T

0

1

4/1

1

3209417

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

2

8/2

2

6081367

Azylové domy

24

0

0

6,3

6540812

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

1

25/2

2,3

8464374

Sociálně terapeutické dílny

0

2

10/2

2

1015984

Sociální rehabilitace

A/T

0

A 1; T 2

10/2

4

1214275

Sociální rehabilitace

A/T

0

A 1; T 1

15/1

4

0

A1; T2

10/2

4

0

1

0

1,5

0

1

15/1

2

0

1

17

3

0

4

39/6

8

0

1

15

2

0

1

15/1

1,5

Farní charita Litoměřice
46769382
Farní charita Litoměřice
46769382
Farní charita Lovosice
46770321
Farní charita Lovosice
46770321

A/T

Farní charita Lovosice
46770321

P

Farní charita Lovosice
46770321

A/T

Farní charita Lovosice
46770321

A

Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586

1457144

Sociální rehabilitace

A/T

Fokus Labe, z. ú.
44226586

1621637

Odborné sociální poradenství

A/T

Fokus Labe, z. ú.
44226586

1657475

Sociální rehabilitace

A/T

Fokus Labe, z. ú.
44226586

2046626

Sociálně terapeutické dílny

A

Fokus Labe, z. ú.
44226586

2365503

Sociálně terapeutické dílny

A

Fokus Labe, z. ú.
44226586

2882507
Fokus Labe, z. ú.

44226586

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

Farní charita Litoměřice
46769382

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

0

Farní charita Litoměřice
46769382

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

4

Farní charita Litoměřice
46769382

Domov na Dómském pahorku

Počet
lůžek

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci nizkoprahové denní centrum

Farní charita Litoměřice
46769382

Název zařízení

3097184

Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T
A

Pečovatelská služba

Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
SAS FCHL
Dům Panny Marie Pomocné
AMICUS
Sociálně terapeutická dílna
Centrum duševního zdraví Litoměřice
Fokus Labe - Teplice
Centrum duševního zdraví Louny, Žatec
Fokus Labe - Teplice
Fokus Labe - Litoměřice
Fokus Labe - Teplice
Fokus Labe - Ústí nad Labem
Fokus Labe - Chomutov
Fokus Labe - Děčín
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Fokus Labe, z. ú.
44226586

3376667

Sociální rehabilitace

A/T

Fokus Labe, z. ú.
44226586

3935206

Chráněné bydlení

P

Fokus Labe, z. ú.
44226586

4103239

Sociální rehabilitace

4265731

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

5188376

Sociální rehabilitace

5844827

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

6105987

Sociální rehabilitace

A/T

6303516

Sociální rehabilitace

A/T

8981594

Sociální rehabilitace

A/T

9071773

Odborné sociální poradenství

A/T

9131484

Odborné sociální poradenství

A/T

9317585

Sociální rehabilitace

A/T

9425002

Odborné sociální poradenství

A/T

9462377

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

6780298

Chráněné bydlení

P

Fokus Labe, z. ú.
44226586

A/T
A

Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586

A/T
A

Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586

Název zařízení

Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem
Fokus Labe - Ústí nad Labem
Centrum duševního zdraví Most
Fokus Labe - Litoměřice
Centrum duševního zdraví Chomutov
Fokus Labe - Ústí nad Labem
Centrum duševního zdraví Teplice
Fokus Labe - Děčín
Fokus Labe - Ústí nad Labem
Fokus Labe - Ústí nad Labem
Fokus Labe - Děčín
Centrum duševního zdraví Děčín
Fokus Labe - Litoměřice
Fokus Labe - Teplice

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

5

10/2

9

27

0

0

16

0

A1;T2

10/2

4

0

1

15

1,5

0

A 2; T 3

10/2

9

0

2

15

2,5

0

A 1; T 1

10/2

2

0

1

15/1

2

0

A 4; T 2

15/1

9

0

1

0

1,5

0

1

0

1,5

0

A 1; T 2

10/2

4

0

1

0

1,5

0

1

15

1,5

11

0

0

6

0

2

0

3

0

2

13/4

8

0

5

0

7,79

0

3

0

5,62

0

1

0

2,18

0

1

0

0,49

Fokus Labe, z. ú.
44226586
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
27324001

3591222

Osobní asistence

T

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
27324001

7646043

Denní stacionáře

A

HEWER, z.s.
66000653

4076320

Osobní asistence

T

HEWER, z.s.
66000653

4076320

Osobní asistence

T

HEWER, z.s.
66000653

4076320

Osobní asistence

T

HEWER, z.s.
66000653

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

4076320

Osobní asistence

T

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
Denní stacionář HELIAS
Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj
Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj
Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj
Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj
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HEWER, z.s.
66000653

4076320

Osobní asistence

T

HEZKÉ DOMY s.r.o.
24273449

5336459

Odlehčovací služby

P

Hospic sv. Štěpána, z.s.
65081374

1451339

Odborné sociální poradenství

6770385

Odlehčovací služby

P

6770385

odlehčovací služby

T

3441974

Odborné sociální poradenství

4743378

Odlehčovací služby

P

9245039

Sociální rehabilitace

A/T

1761469

Pečovatelská služba

T

4335678

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

6392422

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

8281324

Azylové domy

P

6511261

Odborné sociální poradenství

A

7674174

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Hospic sv. Štěpána, z.s.
65081374
Hospic sv. Štěpána, z.s.
65081374
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
25419561

A/T

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
25419561
Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s.
62768841
Charita Roudnice nad Labem
62769111
Charita Roudnice nad Labem
62769111
Charita Roudnice nad Labem
62769111

A/T

Charita Roudnice nad Labem
62769111
Charitní sdružení Děčín, z.s.
26590719
Charitní sdružení Děčín, z.s.
26590719

A/T

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.
22772511

2732328

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.
22772511

3532163

Podpora samostatného bydlení

T

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.
22772511

4181497

Osobní asistence

T

Indigo Děčín, z.s.
68975244

9082399

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
70872686

5177352

Podpora samostatného bydlení

T

JIPRO-CASH s. r. o.
28744349

5037445

Domovy se zvláštním režimem

P

JUDr. Hana Kozáková
69637539

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

3635249

Odlehčovací služby

P

Název zařízení

Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj
HEZKÉ DOMY s.r.o.
Hospic sv. Štěpána, z.s.
Hospic sv. Štěpána, z.s.
Hospic sv. Štěpána, z.s.
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
Humanitární sdružení PERSPEKTIVA
Charitní pečovatelská služba Roudnice
NZDM Bota
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce n.L.
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa
Občanská poradna Děčín
Asistenční služba pro rodiny s dětmi
Chráněné bydlení Pastelky
Podpora samostatného bydlení Pastelky
Osobní asistence Pastelky
Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád
Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní
Poustevna
Domov Potoky
Anna - komplexní domácí péče

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

0

2

30

0

0

14,5

0

1

0

1,5

10

0

0

6,8

0

2

0

2,3

0

1

0

0,75

10

0

0

9

0

3

3/1

4

0

3

0

3,6

0

5

50/5

5

0

3

15/3

3

30

0

0

6,3

0

4

0

4,3

0

4

20/4

4,2

4

0

0

5,34

0

3

0

6,5

0

3

0

6,75

0

2

30/3

4,9

0

2

0

0,6

25

0

0

11,16

15

0

0

11
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JUDr. Hana Kozáková
69637539

3635249

Odlehčovací služby

A

JUDr. Hana Kozáková
69637539

6803645

Pečovatelská služba

T

JURTA, o.p.s.
63778718

1066948

Sociální rehabilitace

T/A

1066948

Sociální rehabilitace

T/A

4715430

Sociálně terapeutické dílny

A

4715430

Sociálně terapeutické dílny

A

5807228

Chráněné bydlení

P

9100031

Podpora samostatného bydlení

T

9100031

Podpora samostatného bydlení

T

6455949

Noclehárny

A

8836274

Azylové domy

P

9763724

Domy na půl cesty

P

1165395

Chráněné bydlení

P

1372355

Denní stacionáře

A

JURTA, o.p.s.
63778718
JURTA, o.p.s.
63778718
JURTA, o.p.s.
63778718
JURTA, o.p.s.
63778718
JURTA, o.p.s.
63778718
JURTA, o.p.s.
63778718
K srdci klíč, o. p. s.
27000222
K srdci klíč, o. p. s.
27000222
K srdci klíč, o. p. s.
27000222
Kamarád - LORM
830437
Kamarád - LORM
830437
Kamarád - LORM
830437

2207393

Týdenní stacionáře

P

Kamarád - LORM
830437

2803757

Podpora samostatného bydlení

T

Kamarád - LORM
830437

3210011

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Kamarád - LORM
830437

7334865

Sociálně terapeutické dílny

A

Kamarád - LORM
830437

8570486

Odlehčovací služby

P/A

Kamarád - LORM
830437

8945341

Krizová pomoc

P

Kleja, z.s.
1181491

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

9338405

Terénní programy

T

Název zařízení

Anna - komplexní domácí péče
Anna - komplexní domácí péče
Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.
Noclehárna v Mostě
Azylový dům pro muže v Mostě
Dům na půl cesty v Mostě
Chráněné bydlení
Denní stacionář
Týdenní stacionář
Podpora samostatného bydlení
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Sociálně terapeutická dílna
Odlehčovací služby
Kamarád - LORM
Terénní program v Ústí nad Labem

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

5

0

3

0

5

0

12

0

2

5/1

3

0

2

5/1

2

0

2

5/1

3

0

2

5/1

4,5

5

0

0

1,75

0

1

7/1

1,25

0

1

7/1

1,25

10

0

0

2,5

30

0

0

7,6

8

0

0

3,85

7

0

0

5

0

4

0

1,1

10

0

0

4,3

0

2

0

2,4

18

0

0

13,25

0

3

18/3

3,2

3

1

0

1,1

1

0

0

0,1

0

3

0

3
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Kormidlo Šluknov o.p.s.
22881476

4978879

Sociálně terapeutické dílny

A

Kostka Krásná Lípa, p.o.
75139090

1928007

Terénní programy

T

Kostka Krásná Lípa, p.o.
75139090

3153600

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

5321665

Osobní asistence

6363165

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

3492950

Sociální rehabilitace

A/T

6373201

Domovy pro seniory

P

6426990

Pečovatelská služba

T

8061366

Nízkoprahová denní centra

A

3536223

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

5829590

Terénní programy

6251794

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

5464128

Nízkoprahová denní centra

A

5222616

Odlehčovací služby

T

Kostka Krásná Lípa, p.o.
75139090

T

Kostka Krásná Lípa, p.o.
75139090
KRUH pomoci, o.p.s.
28747330
Krušnohorská poliklinika s. r. o.
25030302
Krušnohorská poliklinika s. r. o.
25030302
Křesťanské společenství Jonáš, z.s.
26648661
Květina, z. s.
27038645

A/T

Květina, z. s.
27038645

T

Květina, z. s.
27038645

A/T

Květina, z. s.
27038645
Lucie Jursíková Brožková
75100967
Maltézská pomoc, o.p.s.
26708451

9905305

Osobní asistence

T

Masopust, z.s.
26604205

1989766

Sociální rehabilitace

A/T

Masopust, z.s.
26604205

6538434

Sociálně terapeutické dílny

A

Medicína Litvínov, s.r.o.
47310189

3132557

Domovy pro seniory

P

Město Bílina
266230

2680198

Pečovatelská služba

T

Město Hoštka
263648

6933014

Pečovatelská služba

T

Město Kadaň
261912

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

5578580

Terénní programy

T

Název zařízení

Kormidlo Šluknov o.p.s.
Kostka Krásná Lípa p.o.
Kostka Krásná Lípa p.o.
Kostka Krásná Lípa, p.o.
Amari - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, T-klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
KRUH pomoci, o.p.s.
Domov pro seniory Naděje
Pečovatelská služba Krušnohorské polikliniky
Nízkoprahové denní centrum
Klub Magnet
Terénní programy Květina
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina
Nízkoprahové denní centrum Květina
KDP Sluníčko
osobní asistence
Sociální rehabilitace
Café Atrium, Tvořivá dílna Mezi námi
Domov pro seniory SENMED
Pečovatelská služba Bílina
Dům s pečovatelskou službou
Centrum sociálních služeb Prunéřov

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

6

4/1

10

0

1

5/1

1,32

0

5

8/1

5,16

0

4

0

4

0

5

35/5

6,5

0

2

4/2

4

20

0

0

7,95

0

4

0

4,2

0

1

16/2

3

0

1

30/4

4

0

2

0

2,3

0

T4;A1

6/1

4,5

0

1

10/2

3

0

4

0

5,25

0

4

0

5,5

0

2

15/2

2,5

0

2

3/1

3,5

16

0

0

5,78

0

8

0

8

0

1

0

1,19

0

4

0

4

15
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Město Krásná Lípa
261459

2682912

Pečovatelská služba

T

Město Krupka
266418

8895811

Pečovatelská služba

T

Město Litvínov
266027

1901050

Terénní programy

T

5124068

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

T

5215780

Pečovatelská služba

T

4771324

Pečovatelská služba

T

6694054

Pečovatelská služba

T

1088856

Pečovatelská služba

T

2561765

Pečovatelská služba

T

6774569

Odlehčovací služby

P

8322579

Denní stacionáře

A

1795576

Pečovatelská služba

T

8820534

Pečovatelská služba

T

1187850

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Město Litvínov
266027
Město Lom
266035
Město Meziboří
266086
Město Podbořany
265365
Město Šluknov
261688
Město Štětí
264466
Město Štětí
264466
Město Štětí
264466
Město Terezín
264474
Město Úštěk
264571
Město Varnsdorf
261718

A/T

Město Varnsdorf
261718

2244389

Noclehárny

A

Město Varnsdorf
261718

3064434

Terénní programy

T

Město Varnsdorf
261718

9055829

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Město Varnsdorf
261718

9957516

Pečovatelská služba

T

Město Velký Šenov
261734

4363293

Pečovatelská služba

T

Městská knihovna Louny, příspěvková organizace
65108477

6963367

Sociálně terapeutické dílny

A

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace
60275847

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

4012067

Pečovatelská služba

A/T

Název zařízení

Město Krásná Lípa, Dům s pečovatelskou službou
Pečovatelská služba Krupka
První krok Terénní programy
První krok Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Pečovatelská složba Lom
Pečovatelská služba Meziboří
Pečovatelská služba Podbořany
Dům s pečovatelskou službou
Město Štětí
Dům s chráněnými byty
Dům s chráněnými byty
Město Terezín
Pečovatelská služba
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Centrum sociálních služeb - noclehárna
Centrum sociálních služeb - terénní program
Centrum sociálních služeb - nízkoprahový klub Modrý kámen
Pečovatelská služba Varnsdorf
Pečovatelská služba
Sociálně terapeutická dílna Jeroným
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

0

2,2

0

10

0

12,5

0

2

0

2

0

3

6/1

3

0

3

0

1,75

0

6

0

7,5

0

4

0

7

0

1

0

0,6

0

7

0

13,5

2

0

0

1,1

0

1

6/1

1,1

0

2

0

2,2

0

2

0

2,25

0

2

6/1

1,8

9

0

0

0,6

0

2

0

2

0

3

30

2,25

0

6

0

5,93

0

2

0

1

0

3

15/3

3

0

14

0

14,85

16
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Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace
60275847

6128832

Denní stacionáře

A

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace
60275847

6854502

Terénní programy

T

Městská správa sociálních služeb Kadaň
65642481

8021779

Domovy pro seniory

P

8756058

Odlehčovací služby

P

9009774

Pečovatelská služba

T

1486803

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

6305505

Odborné sociální poradenství

A

1853582

Pečovatelská služba

T

1944936

Domovy pro seniory

P

4525297

Denní stacionáře

A

5884351

Denní stacionáře

A

6712020

Domovy pro seniory

P

7945267

Denní stacionáře

A

9300938

Domovy se zvláštním režimem

P

Městská správa sociálních služeb Kadaň
65642481
Městská správa sociálních služeb Kadaň
65642481
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212

9884915

Domovy pro seniory

P

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
46789863

3373312

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
46789863

3715196

Terénní programy

T

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
46789863

6278016

Domovy pro seniory

P

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
46789863

7891821

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
46789863

9493656

Domovy se zvláštním režimem

P

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
46789863

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

9925245

Chráněné bydlení

P

Název zařízení

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny
Městská správa sociálních služeb Kadaň
Městská správa sociálních služeb Kadaň
Pečovatelská služba
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Pečovatelská služba
Domov pro seniory
Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp.
kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní
docházkou
Denní stacionář pro seniory a handicapované občany
Domov pro seniory
Denní dětský rehabilitační stacionář
Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory
SAS Vejprty
Terénní programy Vejprty
Domov pro seniory Vejprty
Domov pro osoby se zdravotním postižením Vejprty
Domov se zvláštním režimem Vejprty
Chráněné bydlení Vejprty

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

15

2,1

0

1

0

1,1

120

0

0

54,84

4

0

0

0,56

0

10

0

11

6

0

0

2,29

0

1

4/1

1,745

0

24

0

18,86

97

0

0

21,21

0

2

11/2

2,26

0

1

4/1

1,165

273

0

0

95,36

0

3

12/3

3,06

31

0

0

20,85

36

0

0

15,18

0

2

16/2

1,5

0

2

0

1,5

18

0

0

9,5

153

0

0

66

137

0

0

57,2

28

0

0

5,5
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
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5
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5
5
5
3
2
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Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
46787682

1590533

Odlehčovací služby

P

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
46787682

1592324

Pečovatelská služba

T

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
46787682

3890327

Domovy pro seniory

P

5655847

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

6395067

Odborné sociální poradenství

A/T

7032621

Domovy se zvláštním režimem

P

2848286

Domovy pro seniory

P

3369883

Pečovatelská služba

A/T

8647982

Odlehčovací služby

P

8521213

Pečovatelská služba

T

1916764

Služby následné péče

A

4417327

Kontaktní centra

A

4741952

Terénní programy

T

4876605

Telefonická krizová pomoc

T

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
46787682
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
46787682
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
46787682
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
65082125
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
65082125
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
65082125
Městys Měcholupy
265233
Most k naději, z.s.
63125137
Most k naději, z.s.
63125137
Most k naději, z.s.
63125137
Most k naději, z.s.
63125137
Most k naději, z.s.
63125137

63125137
63125137
63125137
22833404
570931
570931

6384214

Odborné sociální poradenství

T

Most k naději, z.s.
7660838

Odborné sociální poradenství

A

Most k naději, z.s.
8582685

Kontaktní centra

A

Most k naději, z.s.
9936300

Krizová pomoc

A

Mozaika, z.s.
5359149

Odborné sociální poradenství

A

NADĚJE
1074769

Terénní programy

T

NADĚJE

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

1256783

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Název zařízení

Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková
organizace
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p.o.
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p.o.
Obec Měcholupy
Centrum pro rodinu a následnou péči
K-Centrum Žatec
Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny
Linka duševní tísně
Protidrogové programy v penitenciárních zařízeních
Sociální protidrogová poradna
K-centrum Most
Krizová poradna
Mozaika, z.s.
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří
Středisko Naděje Litoměřice - Osvobození

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

30

0

0

15,75

0

5

0

8

94

0

0

32,75

48

0

0

20,75

0

2

0

2,5

84

0

0

36,75

113

0

0

34,85

0

A 2; T 7

0

9,07

4

0

0

1,08

0

1

0

1,1

0

1

12/2

0,6

0

3

6/2

3,7

0

9

4/1

10,3

0

1

0

5,5

0

2

14/1

3,18

0

2

4/1

2,7

0

4

9/4

4,7

0

1

0

1,25

0

1

2

1

0

2

0

2

0

2

24

4

18
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570931
570931
570931
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Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2020
Název zařízení

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

A

Středisko NADĚJE Klášterec nad Ohří, nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež

0

5

20

5

A

Středisko NADĚJE Klášterec nad Ohří, odborné sociální
poradenství

0

1

0

1,2

83

0

0

11

0

2

10

3,9

10

0

0

3,05

10

0

0

5,1

40

0

0

7,87

45

0

0

8,64

0

4

0

4,5

4

0

0

0,6

0

2

15

3,5

4

0

0

0,35

12

0

0

6,87

0

4

20

3,95

10

0

0

4,9

10

0

0

4

10

0

0

2,4

0

2

0

2

0

1

0

1,13

0

3

15

5

0

2

10/2

2

NADĚJE
1673951

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

NADĚJE
2127231

Odborné sociální poradenství

NADĚJE
2367190

Azylové domy

P

2503341

Sociálně terapeutické dílny

A

2925439

Noclehárny

A

3072534

Chráněné bydlení

P

3778962

Azylové domy

P

4257675

Azylové domy

P

4528359

Terénní programy

T

5510903

Noclehárny

A

5625611

Nízkoprahová denní centra

5924567

Krizová pomoc

P

6087352

Chráněné bydlení

P

6562208

Nízkoprahová denní centra

A

NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
A/T

NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
7055199

Chráněné bydlení

P

NADĚJE
7055199

Chráněné bydlení

P

NADĚJE
8090360

Noclehárny

A

NADĚJE
8870904

Terénní programy

T

NADĚJE
9057704

Odborné sociální poradenství

A

NADĚJE
9593299

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

NADĚJE

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

4166865

Sociálně terapeutické dílny

A

Dům Naděje Litoměřice
Dům Naděje Litoměřice - Pražská
Středisko NADĚJE Lovosice
Středisko Naděje Roudnice nad Labem - chráněné bydlení
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří
Dům NADĚJE Roudnice nad Labem
Středisko NADĚJE Roudnice nad Labem
Dům Naděje Litoměřice, noclehárna pro ženy
Středisko NADĚJE Lovosice
Dům NADĚJE Roudnice nad Labem
Dům Naděje Litoměřice - Pražská
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří
Středisko NADĚJE Kadaň - chráněné bydlení
Středisko NADĚJE Kadaň - chráněné bydlení
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří
Dům Naděje Litoměřice
Středisko NADĚJE Kadaň, odborné sociální poradenství
Středisko Naděje Litoměřice
Středisko NADĚJE Roudnice nad Labem, sociálně terapeutické
dílny
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3
3
9
9
9
9
9
3
3
1
1
8
8
1
1
1
8
5
7
7
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570931
570931
26623064
26623064
26623064
26623064
26623064
263486
264610
70818134
70818134
70818134
70818134
70818134
70818134
70818134
70818134
70828920
70828920
70828920
70828920
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NADĚJE
4534118

Terénní programy

T

NADĚJE
6772756

Odborné sociální poradenství

A

Národní ústav pro autismus, z.ú.
2284277

Odborné sociální poradenství

4319542

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

4334040

Raná péče

A/T

7472903

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

9864940

Odlehčovací služby

P

5179369

Pečovatelská služba

T

7646731

Pečovatelská služba

T

2472265

Nízkoprahová denní centra

A

2527440

Podpora samostatného bydlení

T

2527440

Podpora samostatného bydlení

T

5735295

Sociálně terapeutické dílny

A

5735295

Sociálně terapeutické dílny

A

Národní ústav pro autismus, z.ú.

A/T
A

Národní ústav pro autismus, z.ú.
Národní ústav pro autismus, z.ú.
Národní ústav pro autismus, z.ú.
Obec Čížkovice
Obec Velké Žernoseky
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
7629312

Domovy se zvláštním režimem

P

Oblastní charita Česká Kamenice
9806102

Chráněné bydlení

P

Oblastní charita Česká Kamenice
9806102

Chráněné bydlení

P

Oblastní charita Most
1012725

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Oblastní charita Most
1158642

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

T

Oblastní charita Most
1826142

Noclehárny

A

Oblastní charita Most

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

2450357

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Název zařízení

Středisko NADĚJE Štětí, terénní programy
Středisko NADĚJE Štětí, odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství NAUTIS, z.ú.
Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko, Národní ústav
pro autismus, z.ú.
Středisko rané péče NAUTIS
Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko NAUTIS, z.ú.
Respitní centrum
Dům s pečovatelskou službou Čížkovice
Obecní úřad Velké Žernoseky
Nízkoprahové denní centrum
Podpora samostatného bydlení
Podpora samostatného bydlení
Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny
Domov se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Chráněné bydlení
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Duchcov
Noclehárna Duchcov
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jirkov

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

0

2

0

2

0

1,13

0

1

0

0,26

0

5

12

0,07

0

1

0

0,33

0

1

0

0,09

1

0

0

0,38

0

1

0

1,25

0

1

0

1,5

0

1

10/1

3,5

0

1

0

3,7

0

4

0

0,8

0

4

3/1

2,3

0

5

3/1

3,6

28

0

0

16,5

31

0

0

11,75

11

0

0

4,55

0

3

28/4

6

0

2

7/1

2

5

0

0

1

0

2

6/1

2
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7
5
7
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70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
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Oblastní charita Most
2570590

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Oblastní charita Most
3043143

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Oblastní charita Most
3383589

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

3475445

Odborné sociální poradenství

4704201

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

5361940

Odborné sociální poradenství

A/T

5370162

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

5476963

Azylové domy

P

5690901

Azylové domy

P

5778636

Odborné sociální poradenství

5798742

Pečovatelská služba

T

6239239

Azylové domy

P

6776446

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

7323829

Osobní asistence

Oblastní charita Most
A

Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
A/T

Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
A/T

Oblastní charita Most
T

Oblastní charita Most
7544686

Terénní programy

T

Oblastní charita Most
8190994

Nízkoprahová denní centra

A/T

Oblastní charita Most
8217675

Domy na půl cesty

P

Oblastní charita Most
8389381

Terénní programy

T

Oblastní charita Most
8522670

Sociální rehabilitace

A/T

Oblastní charita Most
8583484

Odborné sociální poradenství

A

Oblastní charita Most

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

9253322

Terénní programy

T

Název zařízení

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro
Aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociální poradna Most
Sovička
Sociální poradna Chomutov
Zastávka
Azylový dům Osek
Azylový dům Duchcov
Sociální poradna Janov
Pečovatelská služba Oblastní charity Most
Centrum "Rodina v tísni"
Rozmarýnek
Osobní asistence Oblastní charity Most
Terénní programy Duchcov
Nízkoprahové denní centrum Most
Centrum Rodina v tísni
Terénní programy Most
Sociálně rehabilitační programy
Odborné sociální poradenství Duchcov
Terénní programy

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

14/2

3,5

0

4

6/1

4,3

0

3

15/3

3

0

1

0

1

0

3

15/3

4

0

1

0

1,8

0

4

30/4

5

27

0

0

6,5

30

0

0

6,5

0

1

2/1

1,2

0

7

0

7,5

30

0

0

6,5

0

5

15/5

5

0

3

0

3,3

0

1

2/1

1,2

0

1

15/1

3

4

0

0

1,5

0

3

0

3

0

2

2/1

2

0

1

0

1,15

0

3

2/1

3
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5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1

IČ

70828920
46797572
46797572
46797572
73635502
73635502
73635502
70806837
70806837
70806837
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
426067

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2020

Oblastní charita Most
5872914

Terénní programy

T

Oblastní charita Rumburk
4291907

Odborné sociální poradenství

A

Oblastní charita Rumburk
6349343

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

7222807

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

3112502

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

6661939

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

8168410

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

5945195

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

7058897

Odborné sociální poradenství

A

8489399

Azylové domy

P

1001488

Azylové domy

P

2145028

Nízkoprahová denní centra

2179469

Domovy se zvláštním režimem

3125201

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Oblastní charita Rumburk
Oblastní charita Šluknov
Oblastní charita Šluknov
Oblastní charita Šluknov
Oblastní charita Teplice v Čechách
Oblastní charita Teplice v Čechách
Oblastní charita Teplice v Čechách
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
A/T

Oblastní charita Ústí nad Labem
P

Oblastní charita Ústí nad Labem
A/T

Oblastní charita Ústí nad Labem
3255982

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Oblastní charita Ústí nad Labem
3831791

Noclehárny

A

Oblastní charita Ústí nad Labem
6631017

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Oblastní charita Ústí nad Labem
7141935

Domovy pro seniory

P

Oblastní charita Ústí nad Labem
9288131

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Oblastní charita Ústí nad Labem
9832613

Terénní programy

T

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

2740854

Pečovatelská služba

T

Název zařízení

Terénní programy
Občanská poradna Rumburk, kont. místo Šluknov
Asistenční služba pro rodiny s dětmi
Žijeme spolu - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Ambrela pro rodinu
Bary Ambrela
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ambrela
Agapé II.
Občanská poradna Teplice
Azylový dům pro matky s dětmi Agapé
Azylový dům Samaritán
Centrum pomoci Samaritán
Dům pokojného stáří svaté Ludmily
Komunitní centrum pro děti Světluška
Centrum služeb pro rodinu s dětmi Světluška
Noclehárna Samaritán
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka
Dům pokojného stáří svaté Ludmily
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo
Oblastní charita Ústí nad Labem
Pečovatelská služba

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

3

2/1

3

0

1

0

1,01

0

1

5/1

1,08

0

1

14/2

3

0

3

4/1

2,9

0

1

20/2

4

0

1

20/3

4,39

0

3

30/3

4

0

1

0

1

20

0

0

4,5

40

0

0

5,3

0

3

50

3,7

15

0

0

8,35

0

2

A: 20/2, T:
10/1

3

0

1

A: 15/2, T:
13/1

2

15

0

0

1,5

0

1

A: 12/2, T:
12/1

2

21

0

0

13,65

0

2

A: 20/2, T:
10/1

1,5

0

2

10/2

2

0

6

0

8
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1
3
3
4
4
7
5
5
5
8
8
3
3
8
7
7
8
5
7
7
3

IČ

426067
426105
426105
426113
426113
426130
21551413
21551413
21551413
63154935
63154935
63154935
63154935
27284506
27284506
27284506
44555385
70888230
63787849
63787849
25443801

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2020

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín
2794196

Domovy se zvláštním režimem

P

Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice
2467540

Kontaktní centra

A

Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice
2997661

Terénní programy

T

1427288

Azylové domy

P

5658772

Azylové domy

P

6580078

Domovy se zvláštním režimem

P

1991853

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

2868960

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

8897392

Terénní programy

T

3964750

Odlehčovací služby

T

4302274

Pečovatelská služba

T

8743040

Odlehčovací služby

T

9223369

Pečovatelská služba

T

1908686

Pečovatelská služba

T

Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny
Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny
Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
OPORA
OPORA
OPORA
OPORA
PAMPELIŠKA, o. p. s.
PAMPELIŠKA, o. p. s.
6570745

Osobní asistence

T

PAMPELIŠKA, o. p. s.
7806201

Pečovatelská služba

T

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, přísp. organizace
5458864

Pečovatelská služba

T

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě
5683202

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro seniory

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

Denní stacionáře

Terénní program Litoměřicka
Azylový dům pro muže
Azylový dům pro muže
Domov se zvláštním režimem
VULKÁN
OLIVÍN
SPOLU V ULICÍCH
Domácí hospicová péče OPORA
Pečovatelská služba OPORA
Domácí hospicová péče OPORA
Pečovatelská služba OPORA
Pampeliška o. p. s.
Pampeliška, o.p.s.
Pampeliška, o.p.s.
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace
ZÁPLATA

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

13

0

0

10,5

0

3

12/2

3,2

0

2

6/2

2,2

22

0

0

4,5

28

0

0

4,5

12

0

0

9,35

0

4

50/5

5,1

0

3

10/2

3,1

0

4

0

2,5

0

2

0

2,2

0

8

0

10,25

0

2

0

2,05

0

12

0

13,2

0

2

0

3,2

0

1

0

1,1

0

11

0

11,8

0

25

0

29,5

2

20/3

2,75

P

195

0

0

94,14

P

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvková organizace

137

0

0

46,06

0

2

10/2

2,2

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o.
5496002

Kontaktní centrum Litoměřice

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

0

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace
6621591

Domov se zvláštním režimem

Počet
lůžek

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvková organizace

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace
2269939

Název zařízení

A

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.
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3
8
8
8
1
8
8
7
1
2
8
1
8
1
1
1
8
1
4
2
4

IČ

25443801
67362621
67362621
70100691
70100691
70100691
70100691
70100691
70100691
22723030
26670763
69898588
69411239
69411239
69411239
69411239
69411239
69411239
829137
829137
829137

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu
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Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o.
8917425

Pečovatelská služba

T

Poradna pro integraci, z.ú.
5373127

Odborné sociální poradenství

A/T

Poradna pro integraci, z.ú.
6917580

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

2230344

Terénní programy

3190373

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

7160480

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

7212518

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

7406243

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

9564563

Terénní programy

T

1066993

Odborné sociální poradenství

A

4095789

Odborné sociální poradenství

A

2702489

Odborné sociální poradenství

A

3192313

Centra denních služeb

A

4467601

Centra denních služeb

A

A/T

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
T

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s.
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s.
Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
4709041

Pečovatelská služba

T

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
5509784

Odborné sociální poradenství

A/T

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
5509784

Odborné sociální poradenství

A/T

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
9399765

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
2322456

Chráněné bydlení

P

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
6143976

Sociální rehabilitace

A/T

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

6143976

Sociální rehabilitace

A/T

Název zařízení

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.
Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí n. L.
Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem
Návrat do společnosti
Návrat dítěte do rodiny
Návrat dítěte do rodiny
Návrat dítěte do rodiny
Želváček
Návrat do společnosti
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň
Poradna pro mezilidské vztahy
Krizová poradna
Denní centrum pro seniory Ústí n. L.
Denní centrum pro seniory Děčín
Pečovatelská služba Prosapia Děčín
Poradna Prosapia
Poradna Prosapia
Klub pro mladé Prosapia
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

4

0

6,35

0

3

30/3

5,8

0

2

20/2

4,5

0

7

0

7,2

0

1

0

0,7

0

2

0

1,7

0

4

0

3,6

0

4

20

3,3

0

2

0

2,2

0

1

5/2

1,3

0

2

12/2

3

0

2

6/2

1,83

0

3

8/3

3,5

0

2

6/2

3

0

2

0,25

3,2

0

2

8/2

1,6

0

2

8/2

1,6

0

1

30/2

3

4

0

0

1,1

0

1

5/1

1

0

2

5/1

1
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2
2
5
5
8
8
4
8
3
7
9
7
7
6
7
7
7
7
7
5
8

IČ

26637260
26637260
25438352
25438352
68974922
68974922
68974922
68974922
68974922
68974922
44990901
65607368
65607368
62231294
26598442
26598442
26598442
26598442
26598442
28736133
26540495

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu
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RADKA z. s.
2140724

Odborné sociální poradenství

A/T

RADKA z. s.
9684609

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.
1474897

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

7964176

Odborné sociální poradenství

A/T

1014491

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

1280221

Terénní programy

T

2714387

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

6394439

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

8623993

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

9817183

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

4441304

Terénní programy

7425112

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

9772872

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

3861378

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
A/T

Romano jasnica, spolek
A

Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
ROZKOŠ bez RIZIKA
T

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
A/T

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
Salesiánský klub mládeže, z.s. Rumburk - Jiříkov
Senior Teplice, z.s.
1142741

Týdenní stacionáře

P

Senior Teplice, z.s.
4868271

Odlehčovací služby

P

Senior Teplice, z.s.
7907052
Senior Teplice, z.s.
8381611

Pečovatelská služba
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

T
A

Senior Teplice, z.s.
8951412

Denní stacionáře

A

Sestřičky, s.r.o.
2026889

Pečovatelská služba

T

Sociální agentura, o. p. s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

4452113

Sociální rehabilitace

A

Název zařízení

Sociální centrum RADKA
Sociální centrum RADKA
SAS - Sociálně aktivizační služba MOST
SAP - Sociálně aktivizační poradna MOST
Nízkoprahové zařízení pro mládež
Poradenské informační centrum Trmice
Poradenské centrum Louny
Nízkoprahové zařízení pro děti M. C. Zefyríno
Poradenské centrum Štětí
Poradenské centrum Krupka
ROZKOŠ bez RIZIKA
Podaná ruka
Luna
Zavináč
Senior Teplice
Senior Teplice
Senior Teplice
Denní centrum Kanape
Senior Teplice
Sestřičky, s. r. o.
Sociální agentura, o.p.s.

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

0

1,7

0

7

A: 14/2; T
12/2

6,5

0

4

16/2

4,2

0

4

4

4

0

1

15

4

0

1

4/1

1

0

2

4

2

0

1

15

3,5

0

3

12

2

0

5

12

5

0

4

0

0,85

0

2

A 20/3; T
10/2

2,26

0

1

20/2

1,3

0

2

30/2

2,75

14

0

0

8,5

14

0

0

3,7

0

10

0

10,2

0

1

25/3

1,1

0

3

10

3,2

0

3

0

3,1

0

2

8/1

1,71
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7
8
2
2
2
2
3
9
9
8
6
4
8
2
2
5
6
7
5
5
8

IČ

26540495
26540495
46789944
46789944
46789944
46789944
8183571

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu
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Sociální agentura, o. p. s.
6288509

Odborné sociální poradenství

A

Sociální agentura, o. p. s.
8052393

Odborné sociální poradenství

A

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
1049767

Domovy pro seniory

P

4810034

Denní stacionáře

A

7359147

Pečovatelská služba

T

8986384

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

9512421

Pečovatelská služba

T

1901964

Telefonická krizová pomoc

T

9031562

Intervenční centra

A/T/P

9381472

Krizová pomoc

A/T/P

9381472

Krizová pomoc

A

9381472

Krizová pomoc

A

9736016

Odborné sociální poradenství

A

1873902

Pečovatelská služba

T

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby města Lovosice
Spirála, Ústecký kraj, z. s.

68954221

68954221
68954221
68954221
68954221
68954221
22800522
22800522
26613468
3070280
26671921
266094
266094
70942412

Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Společně proti času, o. p. s.
Společně proti času, o. p. s.
5817647

Odlehčovací služby

T

SPOLEČNÝ ŽIVOT
1348497
Spolek Kolem dokola
3598308

Terénní programy
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

T
A

SPZ Teplice z.s.
3687948

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Statutární město Most
1508034

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Statutární město Most
2898140
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

1179103

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T
A/T

Název zařízení

Sociální agentura, o.p.s.
Sociální agentura, o. p. s.
Domov pro seniory Písečná
Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná
Centrum denních služeb Bezručova
Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná
Pečovatelská služba města Lovosice
Linka pomoci
Intervenční centrum
Centrum krizové intervence
Centrum krizové intervence
Centrum krizové intervence
Centrum krizové intervence
Společně proti času, o. p. s.
Společně proti času, o. p. s.
SPOLEČNÝ ŽIVOT
Spolek Kolem dokola
SPZ Teplice - sociálně aktivizační služby
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15-26 let
NZDM Svět
Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Ústí n.L.

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

0

0,75

0

2

0

1,5

166

0

0

68,6

0

2

10/2

2,34

0

11

0

16,1

28

0

0

21,19

0

7

0

8,15

0

1

0

4,7

1

3

5/2

6,9

5

2

3/1

6,25

0

1

5/1

0,4

0

1

5/1

0,4

0

1

5/1

0,7

0

1

0

1,98

0

1

0

0,3

0

2

5/1

2,6

0

2

5/2

2,15

0

3

5/1

3

0

2

35/5

3

0

1

21/3

2,5

0

2

35/2

1,6
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9
5
8
1
5
9
9
4
9
7
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2

IČ

70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
64018539
64018539
64018539
64018539
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2020

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
1475555

Tlumočnické služby

A/T

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
3454712

Odborné sociální poradenství

A/T

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

Tlumočnické služby Most a Ústecký kraj
Sociální poradenství pro sluchově postižené Most
Sociální poradenství pro sluchově postižené Ústí n. L.

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

35/2

2,8

0

3

0

1,95

0

2

0

1,65

0

2

0

1,55

0

2

35/2

2,6

0

2

35/2

1,8

0

2

35/2

2,5

0

2

35/2

1,4

0

2

40/2

1,9

0

2

35/2

2,3

5554461

Odborné sociální poradenství

A/T

5657843

Odborné sociální poradenství

A/T

5922648

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T

7160060

Tlumočnické služby

A/T

7896718

Tlumočnické služby

A/T

7902701

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T

8443953

Tlumočnické služby

A/T

9118818

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T

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

2906418

Odborné sociální poradenství

A

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní
organizace Louny

0

1

0

1,25

5429547

Odborné sociální poradenství

A

0

1

0

0,45

8356589

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

0

2

8/2

0,5

0

4

10/2

4,2

0

3

30/3

5,2

0

2

0

3

0

A 3; T2

A 40/5;
T24/2

8

0

6

0

6,2

0

A2;T2

A24/2;
T14/2

5,2

0

4

0

4,4

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny
Světlo Kadaň z. s.
1348958

Kontaktní centra

A

Světlo Kadaň z. s.
4617622

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Světlo Kadaň z. s.
4830342

Terénní programy

T

Světlo Kadaň z. s.
4903149

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Světlo Kadaň z. s.
5425697

Terénní programy

T

Světlo Kadaň z. s.
5486070

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Světlo Kadaň z. s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

Název zařízení

6042330

Terénní programy

T

Sociální poradenství pro sluchově postižené Děčín
Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Most
Tlumočnické služby Louny
Tlumočnické služby Ústí nad Labem
Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Louny
Tlumočnické služby Teplice a Ústecký kraj
Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Teplice

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní
organizace Louny
K-Centrum Chomutov
Klub DOpatra
Terénní program Jirkov
Klub Kámen - SC Kamínek
Terénní programy - Kadaňsko
Klub MOLO
Terénní programy - Chomutovsko
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2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
9
8
9
8
3
8
5
3
1
1
7

IČ

65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
70809828
70809828
70809828
26611716
25453629
25453629
26200481
70948062
44553374
6081673
25444972
6479600
6479600
22794581

Název poskytovatele

Identifikátor

Světlo Kadaň z. s.

Druh služby

6268396 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2020

A/T

Světlo Kadaň z. s.
6964061

Odborné sociální poradenství

A/T

Světlo Kadaň z. s.
6964061
Světlo Kadaň z. s.

Odborné sociální poradenství

A/T

6964061 Odborné sociální poradenství

A/T

6987486

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

9046179

Kontaktní centra

9813289

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

1806649

Pečovatelská služba

T

5093498

Denní stacionáře

A

7363041

Sociálně terapeutické dílny

A

8477576

Tlumočnické služby

A/T

5180350

Sociální rehabilitace

A/T

7124970

Průvodcovské a předčitatelské služby

A/T

8215787

Sociální rehabilitace

A/T

Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
A

Světlo Kadaň z. s.
A/T

ŠANCE Lovosice, z.s.
ŠANCE Lovosice, z.s.
ŠANCE Lovosice, z.s.
Tichý svět, o.p.s.
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.
Tyfloservis. o.p.s.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Odborné sociální poradenství

3514586
8111722

Sociálně terapeutické dílny
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Odlehčovací služby
Domovy pro seniory

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

Domovy se zvláštním režimem

K-Centrum Kadaň
Služby pro rodiny s dětmi - SC Kamínek
ŠANCE Lovosice
Denní stacionář ŠANCE Lovosice
Sociálně terapeutická dílna Šance
Tichý svět, o.p.s. - tlumočnické služby
TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.
TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.
Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Ústí n. L.

1

A20/2;
T20/2

3,05

0

1

3/1

1,2

0

1

3/1

1,2

0

1

3/1

1,2

0

3

30/3

4,2

0

3

10/2

2,7

0

2

15/2

4,5

0

4

0

4

0

1

2/1

3

0

1

4/1

1

0

4

0

0,92

0

1

5/1

1

0

1

3

1,8

P

75

0

0

37

A

Ústecký Arcus, spolek onkologických pacientů, jejich rodinných
příslušníků a přátel

0

2

0

1,6

0

1

6/2

2,25

0

3

8/2

4,15

0

3

0

1,61

15

0

0

17,085

26

0

0

15

A
A/T
T
P

Vaše harmonie, o.p.s.
3293142

Klub Přízemí

0

2,25

Valerie-Homecare, s.r.o.
9489149

Poradna Světlo

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

Valerie-Homecare, s.r.o.
8643582

Poradna Světlo

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

3

Uzlík Litvínov, z. ú.
VALDEK, o.p.s.

Poradna Světlo

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

0

Ústecký Arcus, z.s.
5571181

Klub Radonice

Počet
lůžek

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o.
3856868

Název zařízení

P

Uzlík Litvínov, z. ú.
VALDEK, o.p.s.
Odlehčovací služby
Domov pro seniory
Seniorcentrum Pohoda

28

Příloha č. 2

7
7
6
4
4
4
4
8
9
8
6
7
6
7
6
7
8
2
4
4
4

IČ

22794581
22794581
22794581
1539353
1539353
1539353
1539353
64676803
64676803
64676803
64676803
64676803
64676803
64676803
64676803
64676803
26533839
28716736
26595575
26595575
26595575

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2020

Vaše harmonie, o.p.s.
6998154

Odborné sociální poradenství

A/T

Vaše harmonie, o.p.s.
7046267

Domovy pro seniory

P

Vaše harmonie, o.p.s.

Centrum pečovatelské služby Harmonie

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

0

1,3

32

0

0

11

0

1

0

2,52

28

0

0

6

0

2

5/1

2,2

0

1

5/1

1,1

0

1

5/1

1,1

7

2

15

2,2

15

0

0

8,1

T

1351398

Azylové domy

P

2001131

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

2001131

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

2001131

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

5291489

Služby následné péče

A/P

7968327

Terapeutické komunity

P

7975725

Odborné sociální poradenství

A

Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostmi
WHITE LIGHT I Ústí nad Labem

0

2

12/2

3,25

7975725

Odborné sociální poradenství

A

Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostmi
WHITE LIGHT I Ústí nad Labem

0

1

0

0,15

7975725

Odborné sociální poradenství

A

Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostmi
WHITE LIGHT I Ústí nad Labem

0

1

0

0,7

9185704

Kontaktní centra

A

0

2

6

2

0

2

0

2,6

0

3

0

3,1

0

4

10

4,6

0

1

30/2

1,5

0

2

0

3,5

0

3

6/3

3,6

0

2

0

2

0

2

0

2,15

Vavřinec, z. s.
Vavřinec, z. s.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.

9535462 Terénní programy

WHITE LIGHT I, z.ú.

9684988

Terénní programy

T
T

WHITE LIGHT I, z.ú.
6427324

Kontaktní centra

A

YMCA Ústí nad Labem
7155895

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

1819216 Pečovatelská služba

Žatecký spolek Handicap z. s.

2266383

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

T
A/T

Žatecký spolek Handicap z. s.
5355584

Terénní programy

T

Žatecký spolek Handicap z. s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020

Seniorcentrum Pohoda

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Pečovatelská služba

Vavřinec, z. s.

Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.

Seniorcentrum Pohoda

Počet
lůžek

9585709
Vavřinec, z. s.

WHITE LIGHT I, z.ú.

Název zařízení

8187057

Odborné sociální poradenství

A/T

Azylový dům 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
Centrum následné péče WHITE LIGHT I Ústí nad Labem
Terapeutická komunita WHITE LIGHT I v Mukařově

Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I v Rumburku
Terénní programy WHITE LIGHT I Teplicko
Terénní programy WHITE LIGHT I Šluknovsko
Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I v Teplicích
Nízkoprahový klub Orion
Zdravotní sestry a pečovatelky s. r. o.
MAJÁK - tréninkové středisko, Žatecký spolek Handicap, z. s.
Terénní programy
Občanská poradna Handicap
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7
9
9

IČ

61515434
571709
571709

Název poskytovatele

Identifikátor

Židovská obec Teplice

Druh služby

5999482 Odborné sociální poradenství

ŽIVOT 90, z.ú.

2684509

Tísňová péče

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2020

A/T
T

ŽIVOT 90, z.ú.
4892203

Telefonická krizová pomoc

T

Název zařízení

Židovská obec Teplice
ŽIVOT 90 - Tísňová péče pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Život 90 - Linka důvěry pro seniory a jejich blízké

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

0

0,5

0

1

0

6,6

0

2

0

6,6

Vysvětlivky:

Regiony Ústeckého kraje
Č. regionu

Region

1

Děčínsko
Chomutovsko
Litoměřicko
Lounsko
Mostecko
Šluknovský výběžek
Teplicko
Ústecko
Nadregionální působnost

2
3
4
5
6
7
8
9

Služba zařazena do Základní sítě
Služba zařazena do Základní sítě, financování MPSV (,,B'' síť)

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXX/XXX/2020 ze dne 22. 6. 2020
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číslo regionu

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

7

61325422 Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r. o.

8445409

3

65081374 Hospic sv. Štěpána, z.s.

5419883

5

25419561 Hospic v Mostě, o. p. s.

5291951

8

25488627 Krajská zdravotní a.s.

2933212

5

25030302 Krušnohorsá poliklinika s. r. o.

3507285

4

49904035 MEDICINA, spol. s. r. o.

2180193

4

27332730 Nemocnice Louny, a.s.

3954535

4

25026259 Nemocnice Žatec, o.p.s.

5594962

6
2
8
6
1
1
1
2
1
6
2
2
5
2

Název poskytovatele

Druh služby

Forma poskytování

IČ

Identifikátor

číslo regionu

Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje platná od 1. 7. 2020
Název zařízení

Stávající
Stávající
skupinová
Úvazky
Počet individuální
okamžitá pracovníků
lůžek okamžitá
kapacita v přímé péči
kapacita
(sk/pr)

26590735 CEDR - komunitní spolek

6572053

Terénní programy

T

Terénní programy

0

6

10/1

6,5

25755277 Člověk v tísni, o.p.s.

6435327

Terénní programy

T

Člověk v tísni, o.p.s.

0

2

0

2

44554559 DRUG – OUT Klub, z. s.

5587211

Odborné sociální poradenství

A/T Ambulantní adiktologické služby

0

2

0

6,5

44554559 DRUG – OUT Klub, z. s.

8781631

Odborné sociální poradenství

A/T Poradna pro závislosti

0

2

0

2,15

26590719 Charitní sdružení Děčín, z.s.

6511261

Odborné sociální poradenství

A

Občanská poradna Děčín

0

2

0

2,044

26590719 Charitní sdružení Děčín, z.s.

7674174

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

A/T

Asistenční služba pro rodiny s
dětmi

0

A 1; T1

A5/1; T5/1

1

26590719 Charitní sdružení Děčín, z.s.

3343285

Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež

A/T

Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež ČK

0

A 1; T 1

A20/2;
T20/2

2

26569655 In IUSTITIA, o.p.s.

1144917

Odborné sociální poradenství

A/T Poradna Justýna

0

1

0

1,125

68975244 Indigo Děčín, z.s.

9308341

Terénní programy

T

Terénní program

0

2

0

5

28744349 JIPRO-CASH s. r. o.

5037445

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov Potoky

10

0

0

5,38

27000222 K srdci klíč, o. p. s.

1499845

Noclehárny

A

Noclehárna v Chomutově

12

0

0

2,4

27000222 K srdci klíč, o. p. s.

1981137

Domy na půl cesty

P

Byty na půl cesty v Chomutově

4

0

0

2

27000222 K srdci klíč, o. p. s.

9422230

Azylové domy

P

Azylový dům pro rodiny s dětmi
v Mostě

20

0

0

5,86

27000222 K srdci klíč, o. p. s.

7712870

Nízkoprahová denní centra

A

Nízkoprahové denní centrum
v Chomutově

0

1

12/2

4,11

6
2
2
2
2
5
5

2
5
4
9
9
2
2

Název poskytovatele

75139090 Kostka Krásná Lípa, p.o.

Druh služby

Forma poskytování

IČ

Identifikátor

číslo regionu

Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje platná od 1. 7. 2020
Název zařízení

3827499

Odborné sociální poradenství

A/T Kostka Krásná Lípa p.o.

639067

Odborné sociální poradenství

A/T

70828920 Oblastní charita Most

2450357

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

70828920 Oblastní charita Most

2570590

70828920 Oblastní charita Most

Stávající
Stávající
skupinová
Úvazky
Počet individuální
okamžitá pracovníků
lůžek okamžitá
kapacita v přímé péči
kapacita
(sk/pr)
0

1

0

1,1

Městský ústav sociálních
služeb, přípěvková organizace

0

2

2

3,75

A/T

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi Jirkov

0

2

8/2

2

Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež

A/T

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Khamoro

0

1

14/2

3

5361940

Odborné sociální poradenství

A/T Sociální poradna Chomutov

0

1

0

1

70828920 Oblastní charita Most

6776446

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

A/T Rozmarýnek

0

2

8/1

2

70828920 Oblastní charita Most

8389381

Terénní programy

Terénní programy Most

0

2

0

2

Terénní programy

0

2

2/1

2

Obrnická sociální poradna

0

3

0

1,6
3,5

46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov,
příspěvková organizace

70828920 Oblastní charita Most
Obrnické centrum sociálních služeb,
21551413 příspěvková organizace
68974922 Romano jasnica, spolek
25476092 SDZP družstvo
25476092 SDZP družstvo
Sociální služby Chomutov, příspěvková
46789944 organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková
46789944 organizace

9253322
2597207
2274212
9994728
8380362
8611619
6315827

Terénní programy
Odborné sociální poradenství
Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež
Sociální rehabilitace
Odborné sociální poradenství
Azylové domy
Odborné sociální poradenství

T
T
A
A/T
A/T
A/T
P
A

Klub Amaro Avindo

0

2

A 20/4; T
20/4

SDZP družstvo

0

1

0

1,5

SDZP družstvo

0

1

0

2

Azylový dům Písečná

50

0

0

7,61

Sociální centrum Kamenná

0

5

0

5

Bod 20.8 priloha 1.pdf k usnesení č. 114/30Z/2020

Příloha č. 1

Přehled subjektů navržených k podpoře
Poskytovatel
DRUG-OUT Klub, z.s.
Valerie-Homecare, s.r.o.
Diakonie ČCE Litoměřice
Diakonie ČCE Litoměřice
Oblastní charita Ústí nad Labem
DŮM ROMSKÉ KULTURY, o.p.s.
DŮM ROMSKÉ KULTURY, o.p.s.

IČ
44554559
6479600
46768041
46768041
44225512
25441892
25441892

ID
4677905
9489149
9407680
4894760
7141935
3960446
5153749

Druh služby
kontaktní centra
domovy pro seniory
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
domovy pro seniory
terénní programy
NZDM

Částka o dofincování ze
žádosti
1 104 000,00 Kč
2 150 000,00 Kč
600 000,00 Kč
400 000,00 Kč
2 018 877,00 Kč
481 970,00 Kč
622 570,00 Kč
7 377 417,00 Kč

K rozdělení
v rezervě

NÁVRH NA
DOFINANCOVÁNÍ
468 721,00 Kč
1 775 715,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2 018 877,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
4 263 313,00 Kč

6 250 218,00 Kč
1 986 905,00 Kč

bod 21.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 115/30Z/2020

Odůvodnění poskytnutí mimořádné odměny členům Zastupitelstva Ústeckého kraje za r. 2020
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček – 199 761 Kč
Aktivní organizace a účast na jednáních na všech úrovních samosprávy – obecní, krajské,
republikové i mezinárodní, zahrnujících široké spektrum oborů – cestovního ruchu, dopravy,
zdravotnictví, sportu, kultury, složek IZS, školství, zemědělství, sociální oblasti atd. Účast na
zasedáních Rady Asociace krajů ČR. Jednání se zástupci obecních i krajských samospráv, se
členy vlády, s představiteli samosprávných sdružení se zástupci státních i soukromých podniků
(významní obchodní partneři Ústeckého kraje, významní investoři v Ústeckém kraji), s
představiteli cizích států (s velvyslanci, státníky…). Kraje a krajské úřady hrají v bezpečnostním
systému České republiky významnou roli. V rámci bezprecedentního krizového stavu se
jednalo o nepřetržitý výkon práce po dobu nouzového stavu spojeného s koronavirovou
pandemií, zejména plnění povinností stanovených zákonem o krizovém řízení a dalšími
relevantními předpisy, např. vedení Krizového štábu Ústeckého kraje, zajišťování provedení
stanovených krizových opatření v podmínkách kraje, využití pravomoci nařídit pracovní
povinnost či poskytnutí věcného prostředku pro řešení krizové situace, koordinace postupů s
ministerstvy, ostatními kraji, obcemi Ústeckého kraje, složkami IZS a dalšími subjekty atd. O
postupu kraje jsou zpracovány body zařazené do programu jednání Zastupitelstva Ústeckého
kraje, které výše uvedené zdůvodnění konkretizují, popisují rozsah a intenzitu plnění
mimořádného úkolu.
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martin Klika – 175 789,50 Kč
Aktivní organizace a účast na jednáních vyplývajících ze svěřené kompetence – finance, oblast
strategie přípravy a realizace projektů – a ze zastupování hejtmana v jeho nepřítomnosti, a to
na všech úrovních samosprávy – obecní, krajské, republikové i mezinárodní, zahrnujících
široké spektrum oborů. Jednání se zástupci obecních i krajských samospráv, se členy vlády, s
představiteli samosprávných sdružení se zástupci státních i soukromých podniků, se zástupci
uhelných regionů, představiteli vládního programu RE:START atd. Kraje a krajské úřady hrají v
bezpečnostním systému České republiky významnou roli. V rámci bezprecedentního krizového
stavu se jednalo o nepřetržitý výkon práce po dobu nouzového stavu spojeného s
koronavirovou pandemií, zejména plnění povinností stanovených zákonem o krizovém řízení
a dalšími relevantními předpisy, např. činnost v rámci Krizového štábu Ústeckého kraje,
zajišťování provedení stanovených krizových opatření v podmínkách kraje, koordinace
postupů s ministerstvy, ostatními kraji, obcemi Ústeckého kraje, složkami IZS a dalšími
subjekty atd. O postupu kraje jsou zpracovány body zařazené do programu jednání
Zastupitelstva Ústeckého kraje, které výše uvedené zdůvodnění konkretizují, popisují rozsah a
intenzitu plnění mimořádného úkolu.

bod 22.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 116/30Z/2020

Příloha č. 1

Plán práce jednání Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality
Zastupitelstva Ústeckého kraje na II. pololetí roku 2020:

I. jednání: čtvrtek 3. září 2020 od 13:00 hodin, KÚÚK
- Individuální dofinancování sociálních služeb
- Vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji pro rok 2021

Tento návrh Plánu práce Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality
Zastupitelstva Ústeckého kraje (VSVBSVL ZÚK) na II. pololetí roku 2020 (V. volební období) byl
projednán na jednání Výboru SVBSVL ZÚK dne 18. června 2020.

Ing. Bc. Dominik Hanko
předseda Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

