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
ze 4. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konaného dne
15.02.2021 od 10:05 hodin do 18:25 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/4Z/2021
2.1 Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 4. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VI. volebního období
v tomto složení:
1. Radek Černý (KSČM) - předseda
2. Mgr. Pavla Tomášová (ANO)
3. Mgr. Zdenka Vachková (ODS)
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/4Z/2021
3.1 Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VI. volebního
období:
Ing. Bc. Dominika Hanka (SPD)
Yvetu Tomkovou (STAN)
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Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 003/4Z/2021
4.1 Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 4. Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 004/4Z/2021
5.2 Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z VI. volebního období
2020 – 2024:
1. Usnesení ZÚK č. 029/2Z/2020 z 16. 12. 2020 Vzdání se schválených dotací v rámci
Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje od Obce Bělušice a
Velemín a Římskokatolické farnosti - děkanství Úštěk
B) schvaluje
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 024/4Z/2017 SPZ Triangle – čerpání dotace na 30. 6. 2021
2. Usnesení ZÚK č. 059/11Z/2018 z 26. 2. 2018 Nakládání s majetkem na 31. 1. 2022
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 005/4Z/2021
5.3 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 17. 12. 2020 do 20. 1. 2021.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

2

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 006/4Z/2021
5.4 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ředitele JUDr. Jiřího Holuba o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 007/4Z/2021
6.2 Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 20/SML5831/SOPD/KH TJ Střekov, z.s. - termín realizace projektu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů rozhodnout o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.
20/SML5831/SOPD/KH dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s TJ Střekov, z.s. a to na základě
žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 008/4Z/2021
6.3 Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 20/SML5201/SOPD/KH město Terezín
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.
20/SML5201/SOPD/KH uzavřené s městem Terezín dle přílohy č.3 tohoto usnesení a to na
základě žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Usnesení č. 009/4Z/2021
6.4 Souhrnná informace o udělení cen Ústeckého kraje v roce 2020
3

Návrh byl přijat

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
a) souhrnnou informaci o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019 dle přílohy č. 1
tohoto usnesení,
b) souhrnnou informaci o udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje v roce 2020 dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení,
c) souhrnnou informaci o udělení Medailí hejtmana Ústeckého kraje v roce 2020 dle přílohy
č. 3 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 010/4Z/2021
7.1 Výroční zpráva o činnosti orgánů Ústeckého kraje v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Výroční zprávu o činnosti orgánů Ústeckého kraje podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 011/4Z/2021
7.2 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle čl. 23 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů, o sloučení
voleb kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem.
B) volí
do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:
a)
PaedDr.
Aretu
Beranovou,
**********************************************************, s účinností od 25. 4.
2021;
b)
Milana
Galentu,
************************************************************************, s
účinností od 25. 4. 2021;
c) Ing. Evu Hajnou, **********************************************, s účinností od
25. 4. 2021;
d) Danu Jarou, *****************************************, s účinností od 25. 4. 2021;
e) Ottu Hercíka, ***********************************************, s účinností od 25.
4

4. 2021;
f) Mgr. Marii Bečkovou, ****************************************************, s
účinností od 12. 9. 2021;
g) Mgr. Bc. Zdeňku Doleželovou, ***********************************************,
s účinností od 12. 9. 2021;
h) Mgr. Tomáše Doudu, ********************************************, s účinností
od 12. 9. 2021;
i)
Janu
Chudobovou,
**********************************************************, s účinností od 12. 9.
2021;
j)
Mgr.
Ing.
Martina
Kršňáka,
*****************************************************, s účinností od 12. 9. 2021.
C) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedkyni Krajského soudu
v Ústí nad Labem o volbě přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem dle bodu B tohoto
usnesení.
Termín: 26. 2. 2021
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 012/4Z/2021
8.1 Změna „Zásad pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům
Zastupitelstva Ústeckého kraje“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
stanoví
dle § 35 odst. 2 písmeno t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, „Zásady pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách
členům Zastupitelstva Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 013/4Z/2021
11.1 Vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji
2021“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2021“ dle
přílohy č. 1 – 5 tohoto usnesení.
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního
programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2021“ v termínu do 19. 3. 2021.
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Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 014/4Z/2021
12.1 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého
kraje (bod 4.6) procentuální podíl osobních nákladů z celkových uznatelných nákladů,
B) rozhoduje
dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
a) o poskytnutí dotace těmto subjektům:
• žadatel: České Švýcarsko o.p.s.
IČ: 25436911
sídlo: Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10, PSČ 40746
výše neinvestiční dotace: 1 000 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%
• žadatel: Destinační agentura Krušné hory o.p.s.
IČ: 28734220
sídlo: Klíny 61, PSČ 43601
výše neinvestiční dotace: 1 000 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%
• žadatel: Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
IČ: 28750721
sídlo: Žatec, nám. Prokopa Velkého 1951, PSČ 43801
výše neinvestiční dotace: 1 000 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%
• žadatel: Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
IČ: 28750853
sídlo: Litoměřice, Komenského 748/4, PSČ: 412 01
výše neinvestiční dotace: 1 000 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%
b) o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle vzoru uvedeného v upravené
příloze č. 1 tohoto materiálu.
C) ukládá
Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, zajistit uzavření
veřejnoprávních smluv dle vzoru uvedeného v upravené příloze č. 1 tohoto materiálu.
Termín: 28. 2. 2021

6

Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 015/4Z/2021
14.1 Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou informaci o činnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 016/4Z/2021
14.2 Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021“ - 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 výjimku z Článku VIII. bod 5) Zásad pro
dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021“
Maximální výše dotace je 90 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Procentuální podíl
dotace je stanoven jako maximální a je závazným ukazatelem v rámci celkových uznatelných
nákladů projektu. Celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny
směrem dolů.
2. dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021“ dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 017/4Z/2021
14.3 Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu
obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhlášení 2021
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“) tyto výjimky pro dotační program „Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
a) Článek IV. bod 1 b) Zásad
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pro Okruh 1 dotačního programu
Žadatelem o dotaci může být
- právnická osoba, která je poskytovatelem zdravotních služeb a splňuje následující kritéria:
má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v dané formě v souladu se zákonem č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a poskytuje léčebnou
rehabilitační péči zaměřenou na neurologická onemocnění na území ČR pro obyvatele s
trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji,
- fyzická osoba, které byla ošetřujícím lékařem indikována léčebná rehabilitační péče, a která
absolvuje léčebnou rehabilitaci v zařízení, které má oprávnění k poskytování zdravotních
služeb v dané formě v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
poskytuje léčebnou rehabilitační péči zaměřenou na neurologická onemocnění a nežádá o
poskytnutí finančních prostředků z tohoto dotačního programu. Za nezletilou osobu a jinou
osobu, která má omezenou svéprávnost, žádá fyzická osoba, která je jejím zákonným
zástupcem nebo soudem určený opatrovník.
pro Okruh 2 dotačního programu
Žadatelem o dotaci mohou být nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy), církevní
právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, svazky obcí, obce, fyzické osoby, právnické
osoby zakládané Ústeckým krajem, právnické osoby zřizované a zakládané obcí a Českou
republikou na území Ústeckého kraje, obchodní společnosti s podílem obcí či Ústeckého kraje
a podnikatelské subjekty, které působí a realizují své aktivity na území Ústeckého kraje.
b) Článek VIII. bod 5) Zásad
pro Okruh 2 dotačního programu
5) Maximální výše dotace je 90 % z celkových uznatelných nákladů projektu/aktivity v
případě, že cílovou skupinou jsou děti, mládež a studenti. Procentuální podíl dotace je
stanoven jako maximální a je závazným ukazatelem v rámci celkových uznatelných nákladů
projektu. Celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem dolů.
2. dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel
Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 018/4Z/2021
15.1 Dotační program: „Podpora financování sportů s širokou mládežnickou základnou
v Ústeckém kraji na rok 2021“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
a) dotační program "Podpora financování sportů s širokou mládežnickou základnou v
Ústeckém kraji na rok 2021" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
b) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
c) vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení
8

d) vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

48

proti:

2

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 019/4Z/2021
15.2 Dotační program: „Sport 2021“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
a) dotační program „Sport 2021“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
b) vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu „Sport 2021“ dle přílohy
č. 2 tohoto usnesení
c) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
d) vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání projektu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 020/4Z/2021
16.1 Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
o změně zřizovací listiny:
č.j. 130/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČ: 00080837
dodatkem č. 71 dle upravené přílohy č. 1 tohoto usnesení;
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 021/4Z/2021
17.1 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání –
Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod ze dne 21. 12. 2020 (č.j.
KUUK/185433/2020) o změnu vyplacení poskytnuté dotace, tedy o úhradu faktur nad rámec
procentuální výše uvedené v uzavřené smlouvě, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu;
9

B) mění
dle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace sdružení obcí Peruc
a Vrbičany pro odvádění odpadních vod z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na
realizaci projektu „Telce – ČOV a kanalizace, 1. etapa“ přijaté usnesením č. 034/27Z/2020 ze
dne 9. 3. 2020, resp. Článek II. odst. 5. smlouvy č. 20/SML1581/SoPD/ZPZ tak, že zbývající
(uznatelné) náklady budou proplacené do výše přiznané dotace, která byla odsouhlasena ZÚK
a je specifikována v uzavřené smlouvě č. 20/SML1581/SoPD/ZPZ a rozhodnout o uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1581/SoPD/ZPZ dle
přílohy č. 4 tohoto usnesení;
C) ukládá
Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí
1. sdělit sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod rozhodnutí
Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 12. 3. 2021
2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.
Termín: 26. 3. 2021
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 022/4Z/2021
17.2 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání –
Obec Slatina
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost obce Slatina ze dne 4. 1. 2021 (č. j. KUUK/000105/2021) o změnu vyplacení poslední
splátky poskytnuté dotace tedy o úhradu faktur nad rámec procentuální výše uvedené v
uzavřené smlouvě, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu;
B) mění
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace obci
Slatina z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Splašková
kanalizace a ČOV v obci Slatina“ přijaté usnesením č. 048/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017, resp.
Článek II. odst. 6. smlouvy č. 17/SML3487/SOPD/ZPZ tak, že zbývající (uznatelné) náklady
budou proplacené do výše přiznané dotace, která byla odsouhlasena ZÚK a je specifikována v
uzavřené smlouvě č. 17/SML3487/SOPD/ZPZ a rozhodnout o uzavření Dodatku č. 3 ke
Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3487/SOPD/ZPZ dle přílohy č. 6 tohoto
usnesení.
C) ukládá
Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí
1. sdělit obci Slatina rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 12. 3. 2021
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2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.
Termín: 26. 3. 2021
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 023/4Z/2021
18.1 Rozpočtové provizorium Ústeckého kraje na období I. čtvrtletí 2021 - výjimky
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o usnesení č. 063/5R/2021 ze dne 13. 1. 2021, kterým Rada Ústeckého kraje
odsouhlasila výjimku z Rozpočtového provizoria Ústeckého kraje na období I. čtvrtletí 2021
schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 037/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020 na
základě bodu 6. tohoto usnesení tak, že výdaje odboru majetkového v lednu 2021 stanovila ve
výši 17 217 tis. Kč, z důvodu poskytnutí příspěvku na provoz pro Krajskou majetkovou,
příspěvkovou organizaci. Finanční prostředky byly ve výši 13 300 tis. Kč použity na zajištění
provozu střediska Lužická nemocnice Rumburk.

Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

1
Usnesení č. 024/4Z/2021
19.1 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 prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví
**************************************************************, a to:
- pozemek: p. č. 746/2 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (oddělen z pozemku p. č. 746 o výměře 34496 m2 geometrickým plánem č.
674-116/2020 ze dne 21. 9. 2020)
obec Brandov, k. ú. Brandov, zapsané na LV č. 168 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj, za kupní cenu 8.000,- Kč (dle ZP č.
68/21068/2020 + ostatní náklady ve výši 3.000,- 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, IČO:
00080837.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
11

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

2
Usnesení č. 025/4Z/2021
19.1 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 prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví
**************************************************, a to:
- pozemek: st. 780 o výměře 13 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, na pozemku je
umístěna budova č. p. 133 (LV 243) – pozemek je oddělen z pozemku p. č. 979 o výměře 633
m2 geometrickým plánem č. 617-79/2018 ze dne 18. 9. 2018
obec Litvínov, k. ú. Hamr u Litvínova, zapsané na LV č. 431 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj, za kupní cenu 12.900,- Kč (dle
ZP č. 5463-140/20 + ostatní náklady ve výši 1.500,- Kč – viz důvodová zpráva) a vyjmutí
uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
3
Usnesení č. 026/4Z/2021
19.1 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 prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné
dražby, a to:
- pozemek: p. č. 388/8 o výměře 13197 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
obec Údlice, k. ú. Přečaply, zapsaný na LV č. 578 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj, vydražiteli za následujících podmínek
prodeje nemovité věci specifikované v tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena nemovité věci dle znaleckého posudku č. 5462-139/20 znalce
Mgr. Oty Zemana ke dni 1. 10. 2020: 197.960,- Kč
2. Nejnižší podání: 197.960,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 10% NP
a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola
technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, se sídlem:
Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČ: 18383696.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
12

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

4
Usnesení č. 027/4Z/2021
19.1 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 prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné
dražby, a to:
- pozemek: p. č. 899/3 o výměře 94 m2, druh pozemku: lesní pozemek, způsob ochrany:
pozemek určený k plnění funkcí lesa, přírodní rezervace nebo přírodní památka
obec Údlice, k. ú. Údlice, zapsané na LV č. 103 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj, vydražiteli za následujících podmínek
prodeje nemovité věci specifikované v tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena nemovité věci dle znaleckého posudku č. 5462-139/20 znalce
Mgr. Oty Zemana ke dni 1. 10. 2020: 9.650,- Kč
2. Nejnižší podání: 9.650,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 10% NP
a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola
technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, se sídlem:
Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČ: 18383696.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
5
Usnesení č. 028/4Z/2021
19.1 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 prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje formou veřejné
dražby, a to:
- pozemek: p. č. 122/183 o výměře 7314 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
obec Údlice, k. ú. Údlice, zapsané na LV č. 103 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj, vydražiteli za následujících podmínek
prodeje nemovité věci specifikované v tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena nemovité věci dle znaleckého posudku č. 5462-139/20 znalce
Mgr. Oty Zemana ke dni 1. 10. 2020: 694.830,- Kč
2. Nejnižší podání: 694.830,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 10% NP
a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola
technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, se sídlem:
Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČ: 18383696.
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Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
6
Usnesení č. 029/4Z/2021
19.1 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 prodeji (převodu) souboru nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje formou
veřejné dražby, a to:
- pozemek: p.č. 3647/15 o výměře 760 m2, druh pozemku: ovocný sad, způsob ochrany: ochr.
pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam., zemědělský půdní fond
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 2580 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
- pozemek: p.č. 3647/1 (podíl 1/14 na nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví) o výměře 467
m2, druh pozemku: ovocný sad, způsob ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny,
rezervace, nem. nár. kult. pam., zemědělský půdní fond
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 8570 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, vydražiteli za
následujících podmínek prodeje souboru nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena souboru nemovitých věcí dle znaleckého posudku č. 4697-155/17
znalce Mgr. Oty Zemana ke dni 8. 8. 2017: 112.623,- Kč
2. Nejnižší podání: 112.623,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 10% NP
a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Vyšší odborná
škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková
organizace, IČ: 46773762.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
7
Usnesení č. 030/4Z/2021
19.1 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, a v souladu s Pravidly pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti
KOVELMONT, spol. s r.o., se sídlem: Dělnická 21, 434 01 Most - Velebudice, IČ: 49902601,
a to:
- pozemek: st. 78/16 o výměře 2462 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, výroba, umístěna na pozemku st. 78/16
14

- pozemek: 395/20 o výměře 640 m2, druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemek: 395/32 o výměře 220 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace
(oddělen z pozemku p.č. 395/32 geometrickým plánem č. 223-3/2019 ze dne 7.3.2019)
- pozemek: 395/34 o výměře 658 m2, druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemek: 395/35 o výměře 487 m2, druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha
obec Most, k. ú. Skyřice, zapsaných na LV č. 3772 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj, za kupní cenu 6.340.000,- Kč + DPH (dle ZP č.
2019-29 a jeho Dodatku ze dne 7. 8. 2019) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z
hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem
Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem 3 -Střekov, IČ: 00829048.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
8
Usnesení č. 031/4Z/2021
19.1 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 státnímu podniku
Povodí Ohře, s. p., se sídlem: Bezručova 4219, 43003 Chomutov, IČO: 70889988, a to:
- pozemek: p. č. 583/8 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
obec Dolní Poustevna, k. ú. Dolní Poustevna, zapsané na LV č. 425 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj, za kupní cenu 3.040 Kč (dle
ZP č. 2312-10/2020 ze dne 15. 10. 2020 - 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: 41703, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
9
Usnesení č. 032/4Z/2021
19.1 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:
15

- pozemek: p.č. 662/2 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 662 o výměře 28450 m2 dle geometrického plánu č.
346-63/2019 ze dne 25.4.2019),
obec Zbrašín, k. ú. Zbrašín, zapsané na LV č. 417 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.900,- Kč (dle ZP č.
5491-168/20 ze dne 22. 10. 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:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
10
Usnesení č. 033/4Z/2021
19.1 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: p.č. 662/4 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 662 dle geometrického plánu č. 347-64/2019 ze dne
27.5.2019),
- pozemek: p.č. 662/5 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 662 dle geometrického plánu č. 347-64/2019 ze dne
27.5.2019),
- pozemek: st.p.č. 212 o výměře 8 m2, druh pozemku: zastavěná plocha (pozemek oddělen z
p.č. 662 dle geometrického plánu č. 347-64/2019 ze dne 27.5.2019),
obec Zbrašín, k. ú. Zbrašín, zapsaných na LV č. 417 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu 5.670,- Kč (dle ZP č.
5487-164/20 ze dne 22. 10. 2020 + ostatní náklady) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
3. o náhradě za užívání nemovitých věcí uvedených v bodě A) 2. kupujícími
******************************************* bez právního důvodu za období tří let
zpětně od data účinnosti smlouvy ve výši 1.101,- Kč.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
11
Usnesení č. 034/4Z/2021
19.1 Nakládání s majetkem
16

zdržel se:

3

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. 967/4 o výměře 118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
(pozemek oddělen z p.č. 967 o výměře 18862 m2 dle geometrického plánu č. 308-141/2019
ze dne 23.9.2019),
obec Výškov, k. ú. Výškov u Počerad, zapsané na LV č. 59 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu 9.410,- Kč (dle ZP č.
5486-163/20 ze dne 20. 10. 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.
3. o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 2. kupujícím
******************* bez právního důvodu za období dvou let zpětně od data účinnosti
smlouvy ve výši 1.582,- Kč.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
12
Usnesení č. 035/4Z/2021
19.1 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 společnosti
MEBIRO, s.r.o., se sídlem Hrnčířská 708, 440 01 Louny, IČO: 02465108, a to:
- pozemek: p.č. 2689/1 o výměře 922 m2, druh pozemku: zahrada,
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 885.800,- Kč včetně DPH (dle
ZP č. 2020-11 ze dne 2. 3. 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.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
13
Usnesení č. 036/4Z/2021
19.1 Nakládání s majetkem
17

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

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
Šluknov, se sídlem: nám. Míru 1, 40777 Šluknov, IČO: 00261688, a to:
- pozemek: p. č. 1366/8 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 1366/9 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p. č. 1366/10 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z pozemku p. č. 1366/1 o výměře 4970 m2 dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemku č. 1993-11/2020 ze dne 10. 6. 2020)
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsaných na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
14
Usnesení č. 037/4Z/2021
19.1 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
Benešov nad Ploučnicí, se sídlem: náměstí Míru 1, 40722 Benešov nad Ploučnicí, IČO:
00261181, a to:
- pozemek: p. č. 775/6 o výměře 245 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p. č. 775/7 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
(pozemky byly odděleny z pozemku p. č. 775/4 o výměře 5882 m2 dle geometrického plánu
pro rozdělení
pozemku č. 283-60/2020 ze dne 23. 7. 2020)
obec Benešov nad Ploučnicí, k. ú. Ovesná, zapsaných na LV č. 448 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, 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:

49

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
15
18

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 038/4Z/2021
19.1 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
Velká Bukovina, se sídlem: Velká Bukovina 178, 40729 Velká Bukovina, IČO: 00555886, a
to:
- pozemek: p. č. 2646/4 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek vznikl sloučením dílu „b1“ odděleného z p. p. č. 2646/1 a dílu „c1“
odděleného z p. p. č. 2797/3 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 397-103/2019
ze dne 9. 12. 2019)
- pozemek: p. č. 2646/5 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 2646/1 o výměře 7201 m2 dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 397-103/2019 ze dne 9. 12. 2019)
- pozemek: p. č. 2686/5 o výměře 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 2686/1 o výměře 7941 m2 dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 397-103/2019 ze dne 9. 12. 2019)
- pozemek: p. č. 2797/5 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p. č. 2797/6 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p. č. 2797/7 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
(pozemky byly odděleny z pozemku p. č. 2797/1 o výměře 7744 m2 dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemku č. 397-103/2019 ze dne 9. 12. 2019)
- pozemek: p. č. 2797/3 o výměře 154 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek vznikl sloučením dílu „a1“ odděleného z p. p. č. 2646/1 a dílu „z“
odděleného z p. p. č. 2797/3 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 397-103/2019
ze dne 9. 12. 2019)
- pozemek: p. č. 2798/3 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p. č. 2798/4 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
(pozemky byly odděleny z pozemku p. č. 2798/1 o výměře 10652 m2 dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku č. 397-103/2019 ze dne 9. 12. 2019)
obec Velká Bukovina, k. ú. Velká Bukovina, zapsaných na LV č. 145 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, 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:

49

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
16
Usnesení č. 039/4Z/2021
19.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
19

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Štětí, se sídlem Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, IČ: 00264466, a to:
- pozemek: p.č. 1653/3 o výměře 79 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 1653/4 o výměře 149 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(odděleny z p.č. 1653/1 o výměře 6999 m 2 dle geometrického plánu č. 434-1/2020 ze dne 25.
2. 2020)
- pozemek: p.č. 1666/3 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 1666/4 o výměře 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(odděleny z p.č. 1666/2 o výměře 2907 m 2 dle geometrického plánu č. 434-1/2020 ze dne 25.
2. 2020)
obec Štětí, k.ú. Radouň u Štětí, zapsaných na LV č. 547 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:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
17
Usnesení č. 040/4Z/2021
19.1 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
Ctiněves, se sídlem Ctiněves 61, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 00263443, a to:
- pozemek: p.č. 574/6 o výměře 82 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 574/7 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
(odděleny z p.č. 574/1 o výměře 7095 m2 dle geometrického plánu č. 336-55/2018 ze dne 12.
6. 2018)
obec Ctiněves, k.ú. Ctiněves, zapsaných na LV č. 602 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:

49

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44

20

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

18
Usnesení č. 041/4Z/2021
19.1 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
Klapý, se sídlem Klapý 200, 411 16 Klapý, IČ: 00263796, a to:
- pozemek: p.č. 1332/2 o výměře 8729 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
(oddělen z p.č. 1332 o výměře 37068 m2 dle geometrického plánu č. 429-115/2020 ze dne 16.
6. 2020)
obec Klapý, k.ú. Klapý, zapsané na LV č. 873 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:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
19
Usnesení č. 042/4Z/2021
19.1 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
Oleško, se sídlem Oleško 5, 412 01 Litoměřice, IČ: 00526070, a to:
- pozemek: p.č. 279/6 o výměře 203 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
- pozemek: p.č. 306/1 o výměře 184 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(odděleny z p.č. 279/1 o výměře 7277 m2 dle geometrického plánu č. 134-573/2018 ze dne
20. 2. 2019)
- pozemek: p.č. 306/2 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
(oddělen z p.č. 282/3 o výměře 4305 m2 dle geometrického plánu č. 134-573/2018 ze dne 20.
2. 2019)
obec Oleško, k.ú. Oleško u Rohatců, zapsaných na LV č. 330 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:

49

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
20
21

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 043/4Z/2021
19.1 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
Žalhostice, se sídlem Žalhostice 120, 411 01 Žalhostice, IČ: 00264709, a to:
- pozemek: p.č. 1366/8 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
(oddělen z p.č. 1366/1 o výměře 8628 m2 dle geometrického plánu č. 615-127/202 ze dne 24.
3. 2020)
- pozemek: p.č. 1385/7 o výměře 132 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(oddělen z p.č. 1385/1 o výměře 6292 m2 dle geometrického plánu č. 615-127/2020 ze dne
24. 3. 2020)
obec Žalhostice, k.ú. Žalhostice, zapsaných na LV č. 525 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:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
21
Usnesení č. 044/4Z/2021
19.1 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
Líšťany, se sídlem U Sv. Jána 100, 440 01 Louny, IČ: 00831824, a to:
- pozemek: p.č. 852/18 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p. č. 852/1 díl „d“ a z p. č. 857/1 díl „c“ geometrickým plánem č.
480-115/2019 ze dne 8.4.2020),
- pozemek: p.č. 806/37 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p. č. 806/37 o výměře 18 m2 geometrickým plánem č.
478-115/2019 ze dne 26.5.2020),
obec Líšťany, k. ú. Líšťany u Cítolib, zapsaných na LV č. 337 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých
věcí 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:

49

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
22
22

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 045/4Z/2021
19.1 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
Žatec, se sídlem náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec, IČ: 00265781, a to:
- pozemek: p.č. 6850/6 o výměře 999 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. č. 6850/1 o výměře 11082 m2 geometrickým
plánem č. 6726-16/2020 ze dne 23.3.2020),
- pozemek: p.č. 6850/7 o výměře 2125 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. č. 6850/1 o výměře 11082 m2 geometrickým
plánem č. 6726-16/2020 ze dne 23.3.2020),
obec Žatec, k. ú. Žatec, zapsaných na LV č. 6087 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí 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:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
23
Usnesení č. 046/4Z/2021
19.1 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) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
Statutárního města Chomutov, se sídlem: Zborovská 4602, 43028 Chomutov I, IČO:
00261891, a to:
- pozemek: p.č. 1738/11 o výměře 636 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 1738/13 o výměře 270 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 4687/8 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 4687/10 o výměře 379 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 4687/12 o výměře 153 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 4687/13 o výměře 49 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 4687/15 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 4689/26 o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 4689/27 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
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- pozemek: p.č. 4689/28 o výměře 303 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 5863/9 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 5871/1 o výměře 1543 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 5871/1 o výměře 5307 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 6660-178/2020 ze dne 28.7.2020)
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Statutární město Chomutov
- pozemek: p.č. 545/7 o výměře 547 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 571/5 o výměře 95 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Otvice, k. ú. Otvice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov, pro Statutární město Chomutov a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková
organizace, se sídlem: Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 -Střekov, Ústí nad Labem,
IČO: 00829048.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
24
Usnesení č. 047/4Z/2021
19.1 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. 338 o výměře 22500 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Kryštofovy Hamry, k.ú. Kryštofovy Hamry, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov 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. 151/2020 a
doložky dle přílohy č. 2.2 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 338 o výměře 22500 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
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ostatní komunikace,
obec Kryštofovy Hamry, k.ú. Kryštofovy Hamry, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
25
Usnesení č. 048/4Z/2021
19.1 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. 273/2 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
- pozemek: p.č. 273/3 o výměře 17825 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Malé Březno, k.ú. Bylany u Mostu, zapsaných 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.
106/2020 a doložky dle přílohy č. 2.4 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. 273/2 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
- pozemek: p.č. 273/3 o výměře 17825 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Malé Březno, k.ú. Bylany u Mostu, zapsaných 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.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
25

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

26
Usnesení č. 049/4Z/2021
19.1 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. 400/3 o výměře 6443 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
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. 107/2020 a
doložky dle přílohy č. 2.6 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. 400/3 o výměře 6443 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.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
27
Usnesení č. 050/4Z/2021
19.1 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. 14/6 o výměře 200 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p. č. 14/1 díl „a+b“ o výměře 182 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 14/1 díl „c“ o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
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ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 14/1 díl „d“ o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 14/1 díl „e“ o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z pozemku p. č. 14/1 o výměře 17518 m2 dle geometrického plánu
č. 556-116/2020 ze dne 14. 6. 2020)
obec Chřibská, k. ú. Dolní Chřibská, zapsaných na LV č. 247 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj
- pozemek: p. č. 211 díl „c“ o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 211 díl „v“ o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z pozemku p. č. 211 o výměře 574 m2 dle geometrického plánu č.
360-115/2020 ze dne 15. 6. 2020)
- pozemek: p. č. 256 díl „g“ o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 256 o výměře 698 m2 dle
geometrického plánu č. 360-115/2020 ze dne 15. 6. 2020)
- pozemek: p. č. 330/1 díl „k“ o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 330/1 díl „s“ o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 330/1 díl „w“ o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z pozemku p. č. 330/1 o výměře 9055 m2 dle geometrického plánu
č. 360-115/2020 ze dne 15. 6. 2020)
obec Chřibská, k. ú. Chřibská, zapsaných na LV č. 247 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 Chřibská, se sídlem: Chřibská 197, 40744 Chřibská, IČO:
00261378, a to:
- pozemek: p. č. 287/1 díl „e“ o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 287/1 o výměře 961 m2 dle geometrického
plánu č. 360-115/2020 ze dne 15. 6. 2020)
- pozemek: p. č. 318 díl „f“ o výměře 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 318 o výměře 3283 m2 dle geometrického
plánu č. 360-115/2020 ze dne 15. 6. 2020)
- pozemek: p. č. 330/5 díl „n“ o výměře 0,39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 330/5 o výměře 39 m2 dle
geometrického plánu č. 360-115/2020 ze dne 15. 6. 2020)
obec Chřibská, k. ú. Chřibská, zapsaných na LV č. 793 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro město Chřibská 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.
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Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
28
Usnesení č. 051/4Z/2021
19.1 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. 1223/19 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.č. 1223/9 o výměře 1336 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 631-134/2020 ze dne 17. 8. 2020)
- pozemek: p.č. 1329/4 o výměře 77 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek vzniklý z dílu „a“ pozemku p.č. 1329/1 o výměře 1547 m2 a z dílu „b“
pozemku p.č. 1329/2 o výměře 1439 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku a
zpřesnění hranice pozemků č. 631-134/2020 ze dne 17.8.2020)
obec Polepy, k. ú. Polepy, zapsaných na LV č. 826 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ****************** za kupní cenu 10.800,00 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:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
29
Usnesení č. 052/4Z/2021
19.1 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
Litoměřice, se sídlem: Mírové náměstí, 41201 Litoměřice, IČO: 00263958, a to:
- pozemek: p.č. 72/4 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.č. 72 o výměře 2357 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 73/4 o výměře 74 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.č. 73 o výměře 787 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 119/6 o výměře 161 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.č. 119/4 o výměře 1513 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 124/4 o výměře 149 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
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silnice (pozemek byl oddělen z p.č. 124 o výměře 2141 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 132/4 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.č. 132 o výměře 1682 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 782/7 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 782/8 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemky byly odděleny z p.č. 782/5 o výměře 3817 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 827/43 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.č. 827/20 o výměře 127 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 827/44 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek vzniklý z dílu „c“ pozemku p.č. 827/21 o výměře 30 m2 a z dílu „d“ pozemku p.č.
827/22 o výměře 17 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku a zpřesnění hranice
pozemků č. 631-134/2020 ze dne 17.8.2020)
- pozemek: p.č. 827/40 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 827/41 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemky byly odděleny z p.č. 827/24 o výměře 91 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 827/45 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 827/46 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 827/47 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 827/48 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemky byly odděleny z p.č. 827/35 o výměře 211 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 1268/30 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.č. 1268/8 o výměře 429 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 1268/29 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.č. 1268/23 o výměře 14 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 1313/121 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.č. 1313/27 o výměře 876 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 1313/122 o výměře 136 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.č. 1313/28 o výměře 599 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 1321/31 o výměře 58 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek vzniklý z dílu „a“ pozemku p.č.1321/10 o výměře 623 m2 a z dílu „b“
pozemku p.č. 1321/11 o výměře 603 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku a
zpřesnění hranice pozemků č. 631-134/2020 ze dne 17.8.2020)
- pozemek: p.č. 1354/7 o výměře 287 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.č. 1354/1 o výměře 4144 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 1683/4 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.č. 1683/2 o výměře 216 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 1838/7 o výměře 377 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.č. 1838/2 o výměře 2970 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 2573/14 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
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silnice (pozemek byl oddělen z p.č. 2573/2 o výměře 149 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 2573/12 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 2573/13 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
(pozemky byly odděleny z p.č. 2573/4 o výměře 324 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 2719/49 o výměře 73 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.č. 2719/38 o výměře 1503 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 2839/7 o výměře 842 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.č. 2839/2 o výměře 1833 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 2839/8 o výměře 188 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.č. 2839/3 o výměře 521 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 2839/5 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 2839/6 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
(pozemky byly odděleny z p.č. 2839/4 o výměře 307 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 4088/4 o výměře 340 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.č. 4088/1 o výměře 4622 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 4870-276/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 2714/8 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
obec Litoměřice, k. ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro město Litoměřice za kupní cenu 303.000,00 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:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
30
Usnesení č. 053/4Z/2021
19.1 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 Štětí, se
sídlem: Mírové náměstí 163, 41108 Štětí, IČO: 00264466, a to:
- pozemek: p.č. 1557/30 o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.č. 1557/13 o výměře 179 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku, změna hranice pozemků č. 1832-275/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 1623/5 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.č. 1623/1 o výměře 4687 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
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pozemku, změna hranice pozemků č. 1832-275/2020 ze dne 16.10.2020)
- pozemek: p.č. 1565/7 o výměře 343 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Štětí, k. ú. Štětí I, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro město Štětí za kupní cenu 50.500,00 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:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
31
Usnesení č. 054/4Z/2021
19.1 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. 500/2 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 500/3 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemky byly odděleny z p.č. 500 o výměře 2065 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 786-43/2020 ze dne 12. 10. 2020)
obec Hoštka, k. ú. Hoštka, zapsaných na LV č. 838 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ************* za kupní cenu 9.200,00 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:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
32
Usnesení č. 055/4Z/2021
19.1 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 obce Polepy, se
sídlem: č. p. 112, 41147 Polepy, IČO: 00264202, a to:
- pozemek: p.č. 1021/5 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.č. 1021/2 výměře 321 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 638-278/2020 ze dne 22.10.2020)
- pozemek: p.č. 1383/2 o výměře 257 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
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silnice (pozemek byl oddělen z p.č. 1383 výměře 558 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 638-278/2020 ze dne 22.10.2020)
- pozemek: p.č. 1223/20 o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek vzniklý z dílu „b“ pozemku p.č. 1223/5 o výměře 50 m2, z dílu „c“
pozemku p.č. 1223/6 o výměře 47 m2, z dílu „d“ pozemku p.č. 1223/7 o výměře 48 m2, z dílu
„a“ pozemku p.č. 1223/8 o výměře 66 m2, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku a
zpřesnění hranice pozemků č. 639-279/2020 ze dne 16.10.2020)
obec Polepy, k. ú. Polepy, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec Polepy za kupní cenu 34.000,00 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:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
33
Usnesení č. 056/4Z/2021
19.1 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
Chabařovice, se sídlem Husovo náměstí 183, Chabařovice, PSČ 403 17, IČ: 00556912, a to:
- pozemek: p.č. 485/2 o výměře 63 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
obec Chabařovice, k.ú. Vyklice, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem,
- pozemek: p.č. 910/4 o výměře 770 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 910/6 o výměře 232 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Chabařovice, k.ú. Zalužany u Vyklic, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem,
- pozemek: p.č. 872/3 o výměře 92 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p.č. 872/5 o výměře 120 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 912/5 o výměře 212 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 912/6 o výměře 1778 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 912/7 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
obec Chabařovice, k.ú. Roudníky, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem, za kupní cenu 199.320,--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
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organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
34
Usnesení č. 057/4Z/2021
19.1 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: část st.p.č. 89 díl „ a“ o výměře 76 m2 (bude oddělen z pozemku st.p.č. 89 a
přisloučen do pozemku p.č. 1237/1, geometrickým plánem č. 431-78/2020 ze dne 11. 8.
2020),
obec Hřivice, k.ú. Hřivice, zapsaný na LV č. 124 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Louny, za kupní cenu 4.560,--Kč (60,--Kč/m2, viz důvodová zpráva)
a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
35
Usnesení č. 058/4Z/2021
19.1 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 obce Janská, se
sídlem Janská 83, PSČ 405 02, IČ: 47274221, a to:
- pozemek: p.č. 1086/2 o výměře 125 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Janská, k.ú. Janská, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 7.500,--Kč (60,--Kč/m2, viz důvodová zpráva)
a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČ: 00080837.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0
33

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
36
Usnesení č. 059/4Z/2021
19.1 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 Statutárního
města Děčín, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV-Podmokly, PSČ 405 02, IČ:
00261238, a to:
- pozemek: p.č. 612/13 o výměře 386 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Děčín, k.ú. Folknáře, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 23.160,--Kč (60,--Kč/m2, viz důvodová
zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
37
Usnesení č. 060/4Z/2021
19.1 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 Krupka,
IČ: 00266418, se sídlem Mariánské náměstí 32, Bohosudov, Krupka, PSČ 417 42, a to:
- pozemek: p.č. 3575/6 o výměře 94 m2 (bude oddělen z pozemku p.č. 3575/5 o výměře 139
m2 geometrickým plánem č. 1517-149/2020 ze dne 11. 11. 2020),
- pozemek: p.č. 3714/3 o výměře 136 m2 (bude oddělen z pozemku p.č. 3714/2 o výměře
4713 m2 geometrickým plánem č. 1517-149/2020 ze dne 11. 11. 2020),
obec Krupka, k.ú. Krupka, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Teplice, za kupní cenu 13.800,--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, IČ: 00080837.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44

34

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

38
Usnesení č. 061/4Z/2021
19.1 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. 1707/3 o výměře 158 m2 (bude oddělen z pozemku p.č. 1707/2 o výměře
1827 m2 geometrickým plánem č. 302-27/2020 ze dne 11. 3. 2020),
obec Kámen, k.ú. Kámen, zapsaný na LV č. 65 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 1.320,--Kč (8,35Kč/m2 dle ZP č. 2387/2020 ze
dne 14. 4. 2020, viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
39
Usnesení č. 062/4Z/2021
19.1 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. 2624/3 o výměře 28 m2 (bude oddělen z pozemku p.č. 2624/1 o výměře 1520
m2, geometrickým plánem č. 4879-264/2020 ze dne 5. 11. 2020),
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný na LV č. 476 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 2.800,--Kč (100,--Kč/m2, viz
důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
40
Usnesení č. 063/4Z/2021
19.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
35

zdržel se:

3

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
**************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 1823/8 o výměře 5 m2 ,
- pozemek: p.č. 1823/9 o výměře 176 m2 (oba pozemky budou odděleny z pozemku p.č.
1823/1 o výměře 33190 m2 geometrickým plánem č. 672-45/2020 ze dne 9. 11. 2020),
obec Šluknov, k.ú. Království, zapsaných na LV č. 248 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Rumburk, za kupní cenu 47.000,--Kč (259,66Kč/m2 dle ZP č.
10359-137/2020 ze dne 17. 1. 2020, 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:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
41
Usnesení č. 064/4Z/2021
19.1 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 společnosti
AGROSONEP SKALKA, spol. s r.o., se sídlem Vlastislav 102, PSČ 411 14 Vlastislav, IČO:
48269395, a to:
- pozemek: p. č. 283/56 o výměře 1988 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 283/8 o výměře 63696 m2 geometrickým
plánem č. 305-345/2019 ze dne 5. 2. 2020)
obec Vlastislav, k. ú. Vlastislav, zapsaný na LV č. 418 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice za kupní cenu 119.280,- Kč (60,- Kč/m2 viz důvodová
zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
42
Usnesení č. 065/4Z/2021
19.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ruší
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 069/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018.

36

Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
43
Usnesení č. 066/4Z/2021
19.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ruší
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 071/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
44
Usnesení č. 067/4Z/2021
19.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 131/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019, a to takto:
Text „za kupní cenu 139.240,--Kč (31,68Kč/m2 dle ZP + náklady spojené s převodem ve výši
11.574,--Kč, viz důvodová zpráva)“ se ruší a nahrazuje se tímto textem:
„ za kupní cenu 140.000,--Kč (31,68Kč/m2 dle ZP + náklady spojené s převodem, viz
důvodová zpráva)“.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.1.1 - 19.1.44
Usnesení č. 068/4Z/2021
19.2 Transformace Krajské majetkové – středisko Lužická nemocnice Rumburk
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou a přednesenou informaci o návrhu a přípravných krocích záměru převodu části
obchodního závodu příspěvkové organizace Ústeckého kraje Krajská majetková, příspěvková
organizace – střediska Lužická nemocnice Rumburk na akciovou společnost Krajská
zdravotní, a.s.
B) schvaluje
záměr převodu činností zajišťovaných příspěvkovou organizací Ústeckého kraje Krajská
majetková, příspěvková organizace – střediska Lužická nemocnice Rumburk na akciovou
společnost Krajská zdravotní, a.s.
C) ukládá
37

Radě Ústeckého kraje zabezpečit realizaci veškerých nezbytných kroků k vlastní realizaci
záměru dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 1. 9. 2021
Hlasování:

pro:

41

proti:

1

zdržel se:

11

Návrh byl přijat

Usnesení č. 069/4Z/2021
20.1 Akce financované z Úvěru Ústeckého kraje na období 2021 - 2025
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
a) realizaci akce Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy –
vnitřní vybavení dle přílohy č. 1 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 –
2025
b) realizaci akce Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace a
datových rozvodů (Břežanská 9, Bílina) dle přílohy č. 2 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého
kraje na období 2021 – 2025
c) realizaci akce Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, ul. Jezerská 272) - I. etapa –
kotelna dle přílohy č. 3 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
d) realizaci akce Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, p.
o. - výměna vnitřních instalací (Keplerova 7) dle přílohy č. 4 tohoto materiálu z úvěru
Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
e) realizaci akce Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a
technická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna a úprava vnitřních rozvodů budovy S
(Čelakovského 5) dle přílohy č. 5 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 –
2025
f) realizaci akce Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého
internátu (Na Příkopě 77, Krupka) dle přílohy č. 6 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje
na období 2021 – 2025
B) 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 o 70 000 tis. Kč:
financování:
úvěr 2021 – 2025 – zvýšení o 70 000 tis. Kč – zapojení úvěru 2021 - 2025
kapitálové výdaje:
odbor investiční, akce z úvěru 2021 – 2025 – zvýšení o částku 70 000 tis. Kč – financování
výše uvedených akcí
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

Usnesení č. 070/4Z/2021
38

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

20.2 Akce financované z Úvěru Ústeckého kraje na období 2021 - 2025, 2. část
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
a) realizaci akce Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem,
p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99) – vnitřní vybavení dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
b) schválit realizaci akce Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro,
voda, topení dle přílohy č. 2 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
c) schválit realizaci akce Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické
stanice (Svojsíkova 1) dle přílohy č. 3 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období
2021 – 2025
d) schválit realizaci akce Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. úprava dvora a parkovacích míst (T. G. Masaryka 580) dle přílohy č. 4 tohoto materiálu z
úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
e) schválit realizaci akce Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. Domov mládeže Křešice - rekonstrukce skleníku z boletického panelu dle přílohy č. 5 tohoto
materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
f) schválit realizaci akce Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat
(Chelčického 3) dle přílohy č. 6 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 –
2025
g) schválit realizaci akce Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova
pro depozitář dle přílohy č. 7 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 –
2025
h) schválit realizaci akce Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice Revitalizace Domova důchodců Dubí dle přílohy č. 8 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého
kraje na období 2021 – 2025
i) schválit realizaci akce Domov Brtníky, p.o. - zdroj pitné vody z úvěru Ústeckého kraje na
období 2021 – 2025
j) schválit realizaci akce Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba
garáží výjezdové základny v Mostě z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
k) schválit realizaci akce III/25013 Rekonstrukce mostního objektu 25013 – 3 Dobroměřice
dle přílohy č. 9 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
l) schválit realizaci akce III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad
Bílinou dle přílohy č. 10 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
m) schválit realizaci akce III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad
Bílinou dle přílohy č. 11 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
n) schválit realizaci akce Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň dle přílohy č.
12 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
o) schválit realizaci akce Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění
sesuvu dle přílohy č. 13 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
p) schválit realizaci akce Rekonstrukce mostu ev. č. 25013-4 Louny dle přílohy č. 14 tohoto
materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
B) 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 o 150 582 tis. Kč:
financování:
úvěr 2021 – 2025 – zvýšení o 150 582 tis. Kč – zapojení úvěru 2021 - 2025
kapitálové výdaje:
odbor investiční, akce z úvěru 2021 – 2025 – zvýšení o částku 150 582 tis. Kč – financování
39

výše uvedených akcí
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 071/4Z/2021
21.1 Projekt „Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa – Česká
Kamenice“, výzva č. 95 Integrovaného regionálního operačního programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. realizaci projektu „Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa – Česká
Kamenice“ v souladu s podmínkami výzvy č. 95 Integrovaného regionálního operačního
programu;
2. zajištění povinného spolufinancování projektu v předpokládané výši 18,3 mil. Kč (10 % z
předpokládaných celkových způsobilých výdajů), zajištění předfinancování projektu v plné
výši předpokládaných celkových výdajů projektu 187 mil. Kč včetně zajištění financování
nezpůsobilých výdajů projektu (v současné době v předpokládané výši 3,7 mil. Kč).
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 072/4Z/2021
21.2 Podpora činnosti místních akčních skupin Ústeckého kraje v roce 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
a. o výjimce dle bodu 5.3. Zásad pro poskytování prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého
kraje, ve věci poskytnutí neinvestiční dotace na podporu činnosti místních akčních skupin v
roce 2021, formou dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace;
b. dle § 36, písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o
poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě dle vzoru
uvedeného v příloze 3 tohoto usnesení, těmto příjemcům:
1. MAS České středohoří, z. s., Ploskovice č.p. 50, 411 42 Ploskovice, IČO 27036952. Výše
dotace: 112 870,- Kč. Účel dotace: Podpora činnosti MAS v roce 2021.
2. MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČO 269 83 303. Výše dotace:
139 888,- Kč. Účel dotace: Podpora činnosti MAS v roce 2021.
3. MAS CÍNOVECKO o.p.s., Ruská 264/128, 417 01 Dubí 1, IČO 286 71 643. Výše dotace:
35 907,- Kč. Účel dotace: Podpora činnosti MAS v roce 2021.
4. MAS Labské skály z.s., Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, IČO 270 10 066. Výše dotace:
102 083,- Kč. Účel dotace: Podpora činnosti MAS v roce 2021.
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5. MAS Naděje o.p.s., Lišnice čp. 42, 434 01 Most, IČO 228 01 073. Výše dotace: 87 834,Kč. Účel dotace: Podpora činnosti MAS v roce 2021.
6. Místní akční skupina Podřipsko, z.s., Arnoštova 88, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 228
80 674. Výše dotace: 96 031,- Kč. Účel dotace: Podpora činnosti MAS v roce 2021.
7. MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s., SNP 144, 431 44 Droužkovice, IČO 269 99 935.
Výše dotace: 110 794,- Kč. Účel dotace: Podpora činnosti MAS v roce 2021.
8. MAS Vladař o.p.s., Karlovarská 6, 364 53 Valeč, IČO 264 04 818. Výše dotace: 201 046,Kč. Účel dotace: Podpora činnosti MAS v roce 2021.
9. SERVISO, o.p.s., Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, IČO 254 57 799. Výše
dotace: 153 660,- Kč. Účel dotace: Podpora činnosti MAS v roce 2021.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 073/4Z/2021
21.3 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 – žádosti o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o udělení výjimky z podmínek Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2020:
1. projekt obce Záluží "Oprava místních komunikací", prodloužení termínu dokončení
realizace a předložení závěrečné zprávy do 30. 12. 2021;
2. projekt obce Všehrdy "Místní komunikace Všehrdy 2020", prodloužení termínu dokončení
realizace a předložení závěrečné zprávy do 30. 12. 2021.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 074/4Z/2021
21.5 Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
navrhuje
dle § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
1. odvolání
- Ing. Jaroslava Dubského,
- Pavla Vodseďálka,
- Bc. Marka Drtila,
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- Mgr. Ing. Miroslava Andrta,
z funkce člena představenstva Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., se sídlem
Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO 60279524;
2. zvolení
- Mgr. Leo Steinera,
- Mgr. Richarda Hájka,
- Martina Matu,
- Davida Palána,
zástupcem Ústeckého kraje v představenstvu Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje,
a.s., se
sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO 60279524;
3. odvolání
- Ing. Ladislava Drlého,
- Terezy Hyťhové,
- Zbyňka Svobody,
- Tomáše Vávry,
z funkce člena dozorčí rady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., se sídlem
Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO 60279524;
4. zvolení
- RNDr. Petra Jiráska,
- Zbyňka Svobodu
- Miroslava Foltýna
zástupcem Ústeckého kraje v dozorčí radě Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje,
a.s., se sídlem
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO 60279524;
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Usnesení č. 075/4Z/2021
21.6 Doplnění členů do výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle čl. 23 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů, o sloučení
voleb kandidátů do funkce členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za
Ústecký kraj.
B) volí
dle § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a §16d odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
ve znění pozdějších předpisů:
- Zdeňka Plecitého
- JUDr. Ph.D. Karolínu Žákovskou
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- Ing. Víta Rouse
členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za Ústecký kraj s účinností
od 16. 2. 2021.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Usnesení č. 076/4Z/2021
23.1 Vyhodnocení veřejných výdajů na likvidaci směsného komunálního odpadu v
Ústeckém kraji v období 2014 – 2018
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Přehled o vyhodnocení veřejných výdajů na likvidaci směsného komunálního odpadu v
Ústeckém kraji v letech 2014 - 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 077/4Z/2021
23.3 Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje - plán práce
pro rok 2021, Statut výboru
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) vydává
Statut Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
B) schvaluje
Plán práce Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2021
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 078/4Z/2021
23.4 Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
zprávu o činnosti Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok
2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
B) vydává
Statut Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje dle přílohy č. 2 tohoto
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usnesení.
C) schvaluje
Plán činnosti Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2021 dle
přílohy č. 3 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

48

proti:

1

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 079/4Z/2021
23.5 Výbory Zastupitelstva Ústeckého kraje - personální záležitosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
v souladu s § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
1. rezignaci Miroslava Weise, člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje, a to
ke dni 25. 1. 2021,
2. rezignaci MUDr. Jany Ullrychové, členky Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva
Ústeckého kraje, a to ke dni
1. 2. 2021.
B) volí
v souladu s § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
1. Hanu Kracmanovou, členkou Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje, a to od
15. 2. 2021,
2. Elišku Forejtovou, členkou Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje, a to
od 15. 2. 2021.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Hlasování o části A)

Hlasování:

pro:

Hlasování o části B) 1.

Hlasování:

pro:

Hlasování o části B) 2.
Usnesení č. 080/4Z/2021
23.6 Výbory Zastupitelstva Ústeckého kraje - personální záležitosti I
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) odvolává
v souladu s § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
1. Ing. Bohumila Ježka, člena Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje, a to ke dni
15. 2. 2021,
2. Ing. Bc. Dominika Hanka, člena Výboru pro zemědělství a venkov Zastupitelstva
Ústeckého kraje, a to ke dni 15. 2. 2021.
B) volí
v souladu s § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
1. Ing. Marka Kocánka, členem Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje, a to od
16. 2. 2021,
2. Ing. Bohumila Ježka, členem Výboru pro zemědělství a venkov Zastupitelstva Ústeckého
kraje, a to od 16. 2. 2021.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

50

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

51

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Hlasování o části A)

Hlasování:

pro:

Hlasování o části B)1.

Hlasování:

pro:

Hlasování o části B)2.
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML5831/01/SOPD/KH
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 15. 10. 2020, uzavřený
mezi níže uvedenými smluvními stranami:
Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
E-mail/telefon: trojna.l@kr-ustecky.cz, 475657754
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
TJ Střekov, z. s.
Sídlo/bydliště:
U Řeky č. ev. 5644, 400 03 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ivem Zíkou, předsedou
Kontaktní osoba: Ing Dionýz Hutár, místopředseda, podepisuje na základě generální
plné moci ze dne: 10. 1. 2020
E-mail/telefon: dionyz@centrum.cz, 603502131
IČ:
00527033
Bank. spojení: ČSOB, a.s.,
číslo účtu: 0000-212425/0300
(dále jen ,,příjemce“)
I.
Úvodní ustanovení
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Smluvní stany uzavřely dne 15. 10. 2020 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
evidovanou pod číslem 20/SML5201/SOPD/KH (dále jen „smlouva“). Uvedené strany se
dohodly na následující změně smlouvy takto:

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

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č.0012/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu
neinvestiční dotaci ve výši 400.000,- Kč (slovy: čtyřistattisíc korun českých), která
bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy,
pod UZ (účelovým znakem) 00048, za podmínky, že ji příjemce stanoveným
způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2020.

Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace
3. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2020. 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. 12. 2020 (termín realizace projektu).

III.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení 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. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto
dodatku byla zaslána příjemci na e-mail: dionyz@centrum.cz. Dodatek nabývá
platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po 1 vyhotoveních.
3. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne
…………………. usnesením ………………………..
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V Ústí nad Labem dne …………………

V Ústí nad Labem dne ………………..

…………………………………………….

……………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman

Příjemce
TJ Střekov, z.s.
Dionýz Hutár, na základě plné moci

strana 3 / 3

bod 6.3 priloha 3.pdf k usnesení č. 008/4Z/2021

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

20/SML5201/01/SOPD/KH

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 9. 9. 2020, uzavřený mezi
níže uvedenými smluvními stranami:
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
číslo účtu: 882733379/0800

Příjemce
Město Terezín
Sídlo:
nám. ČSA 179, 411 55 Terezín
Zastoupený:
René Tomáškem, starostou
Kontaktní osoba: Ing. Robert Czetmayer, vedoucí ORVS
E-mail/telefon: robert.czetmayer@terezin.cz, tel. 606 740 913
IČ:

00264474

Bank. spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 237282050/0300 (dále jen “příjemce“)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 9. 79 2020 Smlouvu o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace
evidovanou pod číslem 20/SML5201//SOPD/KH (dále jen „smlouva“).
Uvedené strany se dohodly na následující změně smlouvy takto:
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II.
Změna smlouvy
Článek I Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.017/30Z/2020 ze
dne 22. 6. 2020 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši
11.873.633,75 Kč (slovy: jedenactmilionůosmsetsedmdesáttřitisíc šestsettřicettři korun
českých a sedmdesátpět halérů ) a neinvestiční dotaci ve výši 1.126.366,25,- Kč (slovy:
jedenmilionstodvacetšesttisíctřistašedesátšest korun českých a dvacetpět halérů), 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.

III.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek bude zveřejněn dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední desce
poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy,
což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
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 ………………………..
V Ústí nad Labem dne ………………..

Ústeckého kraje dne

V Terezíně dne …………..

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman

Příjemce
město Terezín
René Tomášek, starosta
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Příloha č. 1

Seznam a informace o oceněných
CENOU HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE za rok 2020
1. regionální rozvoj: Ing. Zdeněk Chrdle, MBA
Zdeněk Chrdle je generálním ředitelem a jednatelem společnosti AŽD Praha s.r.o. Významně se
zasadil o modernizaci železniční tratě Lovosice – Most známé jako „Švestková dráha“. Provoz vlaků
na této lince skončil r. 2007, kdy jej kraj přestal objednávat z důvodu nevyužívání, nízké rychlosti
a celkově nízké atraktivity. V r. 2016 trať včetně všech nádraží od státu koupila AŽD Praha. Firma
do modernizace zapomenuté železnice investovala 100 mil. Kč s cílem udělat z ní nejmodernější
regionální trať v Evropě. Od prosince 2019 byl na trati obnoven denní provoz. Železnice je též
využívaná jako testovací polygon pro autonomní vlaky. Díky osobní invenci Zdeňka Chrdleho vznikl
ambiciózní projekt, který pomáhá vytvářet pozitivní obraz kraje.

2. sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života: MUDr. Martina
Chodacká
Martina Chodacká je primářkou Onkologického oddělení Masarykovy nemocnice a Nemocnice
Chomutov. Pod jejím vedením bylo do Centra komplexní onkologické péče V Podhájí a do pracoviště
v Chomutově investováno s využíváním dotačních titulů více než půl miliardy korun. Primářka
Chodacká rovněž publikuje v odborných časopisech, prezentuje v rámci odborných seminářů, je jejich
odborným garantem či edukativní semináře organizuje. Mezi její vědeckou a publikační činnost patří
odborné prezentace v rámci multidisciplinárního přístupu v péči o pacienta s nádorovým
onemocněním.

3. věda a výzkum: doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
Zdeněk Havel je emeritní rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a děkan Fakulty
zdravotnických studií UJEP. V letech 1990 – 91 se podílel na přípravě ustanovení Univerzity J. E.
Purkyně, která byla slavnostně založena 28. září 1991. Podílej se na založení Přírodovědecké fakulty
UJEP (2005), Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP (2006), Filozofické fakulty (2006)
a také předchůdce dnešní fakulty Ústavu zdravotnických studií (2003). V pozici rektora významně
přispěl k výstavbě Kampusu UJEP, přispěl k založení Fakulty zdravotnických studií či založil tradici
předávání Cen rektora nejlepším akademickým pracovníkům a studentům. V pozici děkana získal
akreditaci bakalářských studijních programů Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistence
a Všeobecné ošetřovatelství na 10 let a magisterského studijního programu Organizace a rozvoj
zdravotnických zařízení na 5 let. Zintenzivnil a rozšířil spolupráci fakulty s Krajskou zdravotní, a.s.,
po dobu jeho působení bylo založeno dalších 8 klinik. Navázal úzkou spolupráci se středními
a vyššími odbornými zdravotnickými školami Ústeckého kraje, spolupracuje s ZZS ÚK i odborem
ŠMT a odborem ZD Krajského úřadu Ústeckého kraje. Rozsáhlá je i jeho výzkumná a publikační
činnost.

4. kultura: Mgr. Jan Zástěra
Jan Zástěra je skladatel, jehož většina děl se tematicky vztahuje k Ústeckému kraji, svými skladbami
kraj propaguje v České republice i v zahraničí. V roce 2019 zkomponoval cyklus kantát o českých
světcích a patronech „České nebe“ a zároveň rozsáhlé liturgické dílo „Římská mše“. Tyto kompozice
poté zazněly v českých městech v rámci oslav výročí Sametové revoluce a ve spolupráci
s Velvyslanectvím ČR při Svatém stolci a Českou biskupskou konferencí také v papežských bazilikách
v Římě. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím Trautzlovy umělecké společnosti, která slouží jako
platforma pro péči a rozvoj autentické regionální kultury Ústeckého kraje. Je zakladatelem a dirigentem

Příloha č. 1
hudebního souboru Collegium hortense, s nímž uvádí díla regionálních historických i současných
skladatelů, propaguje jejich dílo v regionu, v ČR i zahraničí. Je dirigentem Hudba Hradní stráže
a Policie ČR, kterou pravidelně zve ke spolupráci s regionálními hudebními soubory a s níž uvádí velké
symfonické a oratorní skladby, které vznikly v Ústeckém kraji. Působí i jako badatel. Objevil řadu
významných zapomenutých hudebních děl a skladatelů z Ústeckého kraje.

5. sport: oceněný nebyl nikdo

bod 6.4 priloha 2.pdf k usnesení č. 009/4Z/2021

Seznam oceněných Záslužnou medailí Ústeckého kraje
A
B
C

nominace za příkladné plnění pracovních povinností, dlouhodobou dobrovolnou činnost či účinnou spolupráci, kterou se nominovaný výrazně zasloužil o rozvoj
IZS
nominace za mimořádný výkon ve službě nebo prokázání odvahy a osobní statečnosti, kterou se nominovaný významně zasloužil o účinné zvládnutí zásahu či
mimořádné události
nominace za úspěšnou reprezentaci na republikové nebo mezinárodní úrovni, kterou se nominovaný významně zasloužil o propagaci složek IZS ÚK

ROK 2020
DŮVOD NAVRŽENÍ
POŘ.

1

2

3

4

5

JMÉNO NOMINOVANÉHO

Jiří Hromádka

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Kovářská

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
města Vejprty

HZS ÚK, stanice Klášterec nad Ohří,
směna C

Vladimír Volín

NAVRHOVATEL

A

HZS ÚK

x

HZS ÚK

HZS ÚK

HZS ÚK

HZS ÚK

B

C

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU

HLAVNÍ NAVRHOVATEL

Za příkladné plnění pracovních povinností, kterými se výrazně zasloužil o rozvoj IZS. Příkladná spolupráce a
součinnost při vyšetřování požárů, průběžné a cílené vzdělávání příslušníků PČR a HZS v uvedené problematice.
Jmenovaný byl od roku 2007 hlavním psovodem specializovaných kynologických činností KŘP ÚK. Podílel se na
vzdělávacích akcích HZS ÚK pro širokou veřejnost a především pro děti a mládež.

plk. Ing. Petr Chytrý
náměstek ředitele HZS ÚK
pro úsek prevence a CNP

x

Jednotka zasahovala jako druhá v pořadí dne 19. ledna 2020 v brzkých ranních hodinách u požáru domu s
pečovatelskou službou Kavkaz ve Vejprtech. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o plně rozvinutý
požár pokoje ve 2. nadzemním podlaží, který způsobil silné zakouření objektu. Budova byla obsazena osobami s
omezenou schopností pohybu, které se nemohly samostatně evakuovat. Jednotka se okamžitě po příjezdu zapojila do
záchrany ohrožených osob, za pomoci dýchací techniky. Ve spolupráci s dalšími jednotkami se podařilo zachránit 28
osob, bohužel 8 osob při požáru zemřelo.

plk. Ing. Petr Klíma
ředitel územního odboru
Chomutov
a
Renata Špidlíková
starostka, OSH Chomutov

x

Jednotka zasahovala jako první dne 19. ledna 2020 v brzkých ranních hodinách u požáru domu s pečovatelskou
službou Kavkaz ve Vejprtech. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o plně rozvinutý požár pokoje ve
2. nadzemním podlaží, který způsobil silné zakouření objektu. Budova byla obsazena osobami s omezenou schopností
pohybu, keré se nemohly samostatně evakuovat. Jednotka okamžitě zahájila hašení požáru a současně začala za
pomoci dýchací techniky zachraňovat ohrožené osoby. Ve spolupráci s dalšími jednotkami, které dojely později, se
podařilo zachránit 28 osob, bohužel 8 osob při požáru zemřelo.

plk. Ing. Petr Klíma
ředitel územního odboru
Chomutov
a
Renata Špidlíková
starostka, OSH Chomutov

x

Směna C zasahovala jako první profesionální jednotka dne 19. ledna 2020 v brzkých ranních hodinách u požáru domu
s pečovatelskou službou Kavkaz ve Vejprtech. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o plně rozvinutý
požár pokoje ve 2. nadzemním podlaží, který způsobil silné zakouření objektu. Budova byla obsazena osobami s
omezenou schopností pohybu, keré se nemohly samostatně evakuovat. Jednotka se okamžitě po příjezdu zapojila do
záchrany ohrožených osob, za pomoci dýchací techniky. Ve spolupráci s dalšími jednotkami se podařilo zachránit 28
osob, bohužel 8 osob při požáru zemřelo.

plk. Ing. Petr Klíma
ředitel územního odboru
Chomutov

x

Pan místostarosta města Vejprty zasahoval jako občan dne 19. ledna 2020 v brzkých ranních hodinách u požáru domu
s pečovatelskou službou Kavkaz ve Vejprtech. Budova byla silně zakouřená a obsazena osobami s omezenou
schopností pohybu, které se nemohly samostatně evakuovat. I přes ohrožení vlastního života a zdraví, pomáhal se
záchranou ohrožených osob. Ve spolupráci se zasahujícími jednostkami požární ochrany se podařilo zachránit 28 osob,
bohužel 8 osob při požáru zemřelo.

plk. Ing. Petr Klíma
ředitel územního odboru
Chomutov

6

7

8

9

plk. Ing. Roman Vyskočil

prap. Radek Andrle

mjr. Mgr. Daniel Franc

prap. Jakub Ježko

ZZS ÚK

x

x

KŘP ÚK

KŘP ÚK

KŘP ÚK

x

x

Pan plk. Ing. Roman Vyskočil působí na pozici ředitele hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje od prosince
roku 2010. Pod jeho vedením a za jeho výrazné podpory vznikla vzájemná a nadstandardní krajská spolupráce mezi
HZS ÚK a ZZS ÚK. Svým pracovním nasazením, ochotou a vstřícností významně přispěl k realizaci vzájemného
Mezinárodního metodického cvičení Rallye Ostrov pro složky Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje,
která má již svou dlouhodobou tradici. Dále se významně podílel na vytvoření společných metodických taktických
cvičení a především na rozvoji spolupráce se složkami HZS ÚK se ZZS ÚK v projektu Časná defibrilace v Ústeckém
kraji. Jeho vstřícnost a ochota se tak stala nepostradatelnou součástí vzájemné partnerské spolupráce v rámci složek
IZS na území Ústeckého kraje. Udělení navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení této spolupráce.

Bc. Petr Bureš, MBA
náměstek ředitele ZZS ÚK

Dne 4. března 2020 došlo k zahoření nákladní jízdní soupravy, která byla nahlášena řidičem vozdila na dálnici D8. Na
místo byla vyslána hlídka dálníčního oddělení Řehlovice ve složení prap. Anderle a prap. Kohout. Díky včasnému
příjezdu na místo a jejich rychlou reakcí na místě samotném zvládli lokalizovat požár a také ho uhasit, a to za použití
přístrojů umístěných v tunelovém celku. Svým výkonem zabránili šíření požáru a zahoření celé jízdní soupravy.
Zároveň nedošlo k velké škodě na majetku majitele vozidla a majetku Ředitelství silnic a dálnic Praha. Policisté svým
profesionálním jednáním zabránili zejména ohrožení života nebo zdraví ostatních účastníků silničního provozu.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

Vedoucí oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Krajského ředitelství PČR Ústeckého kraje mjr. Mgr. Daniel Franc
se podílí na plnění úkolů IZS v Policii České republiky více jak 24 let. Po celou tuto dobu zůstal věrný ústeckému
regionu. V průběhu těchto let se podílel nejprve jako policejní orgán a později jako vedoucí oddělení na mnoha zásazích
složek IZS. Při koordinaci jednotlivých zásahů složek IZS vždy rozhodoval se znalostí věcí a přispěl tak k úspěšnému
zvládnutí řady mimořádných situací. Dokázal vždy spojit nabyté teoretické vědomosti, ale i praktické zkušenosti při
koordinaci sil a prostředků na místě zásahu. V letošním roce jmenovaný svým osobním a profesionálním nasazením
přispěl k úspěšnému zvládnutí mimořádného opatření na území Ústeckého kraje při zavedení dočasné ochrany
vnitřních hranic ČR v souvislosti bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádadek a vnitření bezpečnost spojenou s
rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2. Udělení medaile je projevem úcty
za dlouhodobou a svědomitou činnost ve prospěch IZS.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

V mimořádné míře projevil osobní statečnost, kdy se významným způsobem podílel na záchraně osob při požáru domu
sociálních služeb ve Vejprtech. Dne 19.1.2020 po oznámení o vzniku požáru neprodleně vyjel společně s kolegou prap.
Jakubem Ježko na místo a jako první vstoupili do budovy B, ve které vznikl požár, nacházelo se zde 35 klientů domova.
Policisté bez dýchacích přístrojů, bez ohledu na ohrožení svého života a zdraví začali s okamžitou evakuací osob a
následně v součinnosti s jednotkou doborvolných hasičů Vejprty a zaměstnanci domova sociálních služeb v této
evakuaci pokračovali. Pprap. Martin Marek po vynesení prvních osob prováděl resuscitaci osob nejevících známek
života, a prap. Ježko Jakub se do budova B vracel pro další klienty až do té doby, kdy se v budově nikdo nenacházel.
Při záchraně osob se prap. Ježko Jakub nadýchal zplodin a musel být ošetřen v nemocnici Chomutov, kdy byl po
ošetření propuštěn. Oba policisté se zachovali v souladu se služební přísahou, kdy se zavázali zachraňovat životy a
zdraví osob, bez ohledu na svoje.

plk. Mgr. Radek Houška
vedoucí územního odboru
Chomutov

10

11

plk. Mgr. Jaromír Kníže

prap. Petr Kohout

KŘP ÚK
ZZS ÚK

KŘP ÚK

Ředitel KŘ policie Ústeckého kraje plk. Mgr. Jaromír Kníže se podílí na plnění úkolů IZS v Policii České republiky více
jak 36 let. Z toho 5 let působí v čele Policie ČR v Ústeckém kraji. Jemnovaný v průběhu těchto let se zúčastnil jako
řídící důstojník mnoha zásahů IZS. Při řízení zásahů vždy rozhodoval se znalostí věcí, kdy dokázal spojit nejen nabyté
teoretické vědomosti, ale i získané praktické zkušenosti. Má velký podíl na účinném zvládnutí řady mimořádných
událostí, k nim došlo za posledních 5 let na teritoriu kraje (např. zajištění vnitřních hranic ČR na teritoriu kraje v
letošním roce v souvislosti s hrozbou pro veřejný pořádek a bezpečnost spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19
atd.). Jeho činnost je systematická a cílevědomá se snahou dosáhnout zlepšení celkové výslednosti v práci ústecké
policie, při efektivním využití sil a prostředků. Svou práci vykonává s nadstandardním nasazením, vše s cílem zajistit
bezpečí a rychlou pomoc občanům Ústeckého kraje. V Ústeckém kraji je za jmenovaným vidět obrovský kus odvedené
práce. Pod jeho vedením ústecká policie dosahuje ve srovnání s ostatními útvary v rámci republiky velmi dobrých
výsledků, na kterých má jmenovaný značný podíl a to nejen díky své vysoké odbornosti, alei i týmu, který zde vychoval.
Dále pak pod jeho vedením a za jeho výrazné podpory vznikla vzájemná a nadstandardní krajská spolupráce mezi KŘP
ÚK a ZZS ÚK. Svým pracovním nasazením, ochotou a vstřícností významně přispěl k realizaci vzájemného
Mezinárodního metodického cvičení Rallye Ostrov pro složky Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje,
která má již svou dlouhodobou tradici. Dále se významně podílel na vytvoření společných metodických taktických
cvičení a především na rozvoji spolupráce se složkami KŘP ÚK se ZZS ÚK v projektu Časná defibrilace v Ústeckém
kraji. Jeho vstřícnost a ochota se tak stala nepostradatelnou součástí vzájemné partnerské spolupráce v rámci složek
IZS na území Ústeckého kraje. Udělení navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení této spolupráce.

x

x

Dne 4. března 2020 došlo k zahoření nákladní jízdní soupravy, která byla nahlášena řidičem vozdila na dálnici D8. Na
místo byla vyslání hlídka dálníčního oddělení Řehlovice ve složení prap. Anderle a prap. Kohout. Díky včasnému
příjezdu na místo a jejich rychlou reakcí na místě samotném zvládli lokalizovat požár a také ho uhasit, a to za použití
přístrojů umístěných v tunelovém celku. Svým výkonem zabránili šíření požáru a zahoření celé jízdní soupravy.
Zároveň nedošlo k velké škodě na majetku majitele vozidla a majetku Ředitelství silnic a dálnic Praha. Policisté svým
profesionálním jednáním zabránili zejména ohrožení života nebo zdraví ostatních účastníků silničního provozu.

plk. Ing. Petr Sytař
náměstek ředitele KŘP ÚK
a
Bc. Petr Bureš, MBA
náměstek ředitele ZZS ÚK

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK
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pprap. Vlastimil Kotrba

KŘP ÚK

x

13

prap. Bc. Jan Krušina

KŘP ÚK

x

14

pprap. Martin Marek

KŘP ÚK

x

15

16

17

prap. Dominik Mati

nprap. Václav Pagurko

mjr. Ing. Miroslav Polcar

x

KŘP ÚK

KŘP ÚK

KŘP ÚK

x

x
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mjr. Ing. Bc. Milan Slepička

KŘP ÚK

x

19

kpt. Ing. et. Ing. Marin Sochr

KŘP ÚK

x

Podílel se na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným nasazením se zasloužil o
splnění všech úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 dočasně znovu zavedena
ochrana vnitřeních hranic. Službu vykonával svědomitě na hraničním přechodu Hora sv. Šebestiána, který patřil k
vysoce zatíženému přechodu s ohledem na vysokou průjezdnost vozidel, a to bez ohledu na odpracované hodiny a
povětrnostní podmínky. Po celou dobu byl odborným garantem v oblasti problematiky cizinecké policie. Jmenovaný
slouží u Policie ČR přes 20 let, službu vykonává řádně a svědomitě.
Podílel se na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným nasazením se zasloužil o
splnění všech úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 dočasně znovu zavedena
ochrana vnitřeních hranic. Službu vykonával svědomitě na hraničním přechodu Krásný Les bez ohledu na odpracované
hodinya povětrnostní podmínky. Po celou dobu stanoviště zastřešoval po odborné stránce a pomáhal ostatním
policistům.
V mimořádné míře projevil osobní statečnost, kdy se významným způsobem podílel na záchraně osob při požáru domu
sociálních služeb ve Vejprtech. Dne 19.1.2020 po oznámení o vzniku požáru neprodleně vyjel společně s kolegou prap.
Jakubem Ježko na místo a jako první vstoupili do budovy B, ve které vznikl požár, nacházelo se zde 35 klientů domova.
Policisté bez dýchacích přístrojů, bez ohledu na ohrožení svého života a zdraví začali s okamžitou evakuací osob a
následně v součinnosti s jednotkou doborvolných hasičů Vejprty a zaměstnanci domova sociálních služeb v této
evakuaci pokračovali. Jmenovaný po vynesení prvních osob prováděl resuscitaci osbo nejevících známek života, a
prap. Ježko Jakub se do budova B vracel pro další klienty až do té doby, kdy se v budově nikdo nenacházel. Oba
policisté se zachovali v souladu se služební přísahou, kdy se zavázali zachraňovat životy a zdraví osob, bez ohledu na
svoje.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

plk. Mgr. Radek Houška
vedoucí územního odboru
Chomutov

Podílel se na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným nasazením se zasloužil o
splnění všech úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 dočasně znovu zavedena
ochrana vnitřeních hranic. Službu vykonával svědomitě na hraničním přechodu Cínovec bez ohledu na odpracované
hodiny a povětrnostní podmínky.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

Vstoupil do služebního poměru v roce 1994, přičemž po celou dobu své kariéry působí v Ústeckém kraji. 15 let působil
u cizinecké policie, kde v rámci své služby, vždy ochotně a s aktivním přístupem plnil veškeré činnosti, spjaté s
výkonem při střežení hranic ČR. Již u cizinecké policie prokázal svou ochotu pomáhat ostatním, a to i ve vypjatých
situacích. V roce 2009 přestoupil na odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, se zařazením ke kontrolní
skupině oddělení dozoru a dohledu, kde po dobu tří let aktivně působil při kontrolách držitelů zbrojních licencí v teritoriu
Ústeckého kraje. Při současném začlenění na odělení odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v Mostě, kde
působí dodnes, vykonává kontrolní a evidenční činnost na úseku držitelů zbraní a střeliva, kdy odvádí plněprofesionální
práci a každý zjištěný nedostatek okamžitě řeší v zájmu celkové bezpečnosti ohledně držení zbraní v Ústeckém kraji.
Navržený policista dobrovolně nabídl svou pomoc v době vyhlášení nouzového stavu, a to při vyčleňování hlídek k
plnění služebních povinností na státní hranici, kdy byl na dobu dvou měsíců převelen na stanoviště D8 - Krásný Les.
Přes svůj pokročilý věk, příkladně a svědomitě vykonával službu a byl dobrým příkladem mladším kolegům.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

Podílel se na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným nasazením se zasloužil o
splnění všech úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 dočasně znovu zavedena
ochrana vnitřeních hranic. Službu vykonával svědomitě na hraničním přechodu Krásný Les, který patřil k
nejzatíženějším hraničním přechodům v ÚK díky vysokému průjezdu nákladních vozidel a problematickým
povětrnostním podmínkám.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

Významně se zasloužil o zvládnutí mimořádné události v rámci opatření na statní hranici za vyhlášení nouzového stavu.
Jako vedoucí na hraničním přechodu Cínovec, při znovuzavedení ochrany státních hranic, řídil, organizoval a
kontroloval vybudování stanoviště a zázemí pro policisty, následně koordinoval veškeré činnosti související s
překračováním státních hranic ve svěřeném úseku. Po celou dobu byl i odborným garantem v oblasti problematiky
cizinecké policie.
Svým mimořádným nasazením se podílel na splnění všech úkolů souvisejících s uzavřením vnitřních hranic České
republiky v době nouzového stavu a organizaci služby na státních hranicích. Jmenovaný se významnou měrou
angažuje v oblasti zpracování a vývoje technických specifikací speciálních policejních vozidel určených ke kontrole
vozidel v komerční přepravě ve prospěch bezpečnosti silničního provozu Ústeckého kraje, jakožto významné
průmyslové oblasti s vysokou koncentrací této dopravy.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK
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prap. Jiří Stupka

plk. Ing. Petr Sytař

nprap. Ing. Josef Vitásek

x

Podílel se na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným nasazením se zasloužil o
splnění všech úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 dočasně znovu zavedena
ochrana vnitřeních hranic. Službu vykonával svědomitě na hraničním přechodu Krásný Les bez ohledu na odpracované
hodiny a povětrnostní podmínky. Po celou dobu stanoviště zastřešoval po odborné stránce a pomáhal ostatním
policistům.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

x

Mimořádným způsobem se podílel na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným
nasazením se zasloužil o bezproblémové a okamžité splnění usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020
dočasně znovu zavedena ochrana vnitřních hranic. Veškeré činnosti související s ochranou hranic koordinoval,
počínaje zajištěním technických zábran a dopravních značení pro uzavření hraničních přechodů, zajištění materiálu a
zázemí pro policisty sloužících na haničních přechodech. Prioritou bylo zajištění výkonu služby po celé délce vnitřní
hranice na území ÚK. Komunikoval a zajišťoval součinnost se zástupci Armády ČR a Celní správy, kteří se podíleli na
střežení hranic. Jako náměstek krajského ředitele pro vnější službu dále koordinoval výkon vnější služby a zároveň byl
zajištěn dohled nad dodržováním mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví. S tím souvisela i kontrola nad
dodržováním karanténních opatření. Plk. Ing. Petr Sytař byl také v neustálém kontaktu s HZS ÚK, ZZS ÚK, Krajskou
hygienickou stanicí a dalšími příslušnými správními orgány. Nad rámec svých povinností zajišťoval distribuci
ochranných prostředků pro policisty, kteří sloužili zejména v "první linii". Plk. Ing. Petr Sytař po dobu výkonu své funkce
náměstka ředitele pro vnější služby se významným způsobem podílí na budování dobrých vztahů mezi složkami IZS ÚK
a rozvoji vzájemné spolupráce v oblasti bezpočnosti a krizového řízení.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

x

Byl hlavním orhanizátorem rozsáhlého cvičení složek IZS, kterého se zúčastnilo cca 100 osob. Cvičení bylo zaměřeno
na řešení krizové situace v objektu s rukojmími. Část rukojmích byla zraněna. PČR, cestou týmů, řešila nebezpečné
pachatele a prvotní ošetření, záchranná služba s hasiči řešila následnou zdravotní pomoc zraněných, transport, třídění
a následnou péči zraněných rukojmí. Nprap. Ing. Josef Vitásek nastoupil do služebního poměru v roce 1999. Od roku
2007 je zařazen na Zásahové jednotce, v současné době jako instruktor speciální přípravy. Během své kariéry se
podílel na desítkách akcí proti nebezpečným pachatelům, spojených s vyjednáváním a rukojmími. Svým osobním i
profesionálním nasazením se podílel na záchranných akcích při mimořádných situacích, do kterých byly zapojeny i
ostatní složky IZS.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

Bc. Petr Bureš, MBA
náměstek ředitele ZZS ÚK

KŘP ÚK

KŘP ÚK

KŘP ÚK
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MUDr. Ilja Deyl

ZZS ÚK

x

MUDr. Ilja Deyl je lékař oboru anesteziologie a urgentní medicína, soudní znalec, lektor a uznávaný odborník mnoha
činností urgentní medicíny, je ředitelem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje od roku 2004, kdy byla
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje tato organizace zřízena. Svojí pílí a profesionálním přístupuem se zasadil
nejen o rozvoj oboru urgentní medicíny, ale především o rozvoj přednemocniční neodkladné péče v Ústeckém kraji,
včetně letecké záchranné služby. Pod jeho příkladným vedením je Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
vnímána jako vysoce profesionální složka Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, a to nejen laickou, ale
i především odbornou veřejností. Zaměstnanci je ceněn nejen pro svůj odborný přístup k vedení organizace, ale
zejména pro jeho empatii, lidskost a vstřícnost. V měsíci září tohoto roku oslaví významné životní jubileum - 70.
narozeniny.Projev úcty a ohodnocení jeho příkladné celoživotní práce.

24

Pavel Kačír

ZZS ÚK

x

Pracuje na pozici řidič záchranář od roku 1992. Od roku 2009 je koordinátorem řidičů ZZS ÚK pro oblast Kadaň. Svým
příkladným plněním pracovních povinností patří mezi nejlépe hodnocené zaměstnance v této profesi, kdy je zároveň
uznávaným kolegou pro svou profesionalitu i přátelskou povahu. V letošním roce slaví významné životní jubileum - 50.
narozeniny a profesních 28 let. Projev úcty a ohodnocení jeho příkladné práce řidiče záchranáře.

Bc. Petr Bureš, MBA
náměstek ředitele ZZS ÚK

x

Pracuje ve funkci vedoucího záchranáře výjezdových základen Litoměřice a Úštěk. Od počátku pandemie Covid-19 se
významně podílel na zajištění ochranných pomůcek pro členy výjezdových skupin oblasti Litoměřice a díky svému
profesionálnímu přístupu a nasazení k pracovním povinnostem je vzorem pro své kolegy. Právem patří mezi nejlépe
hodnocené vedoucí pracovníky jednotlivých výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.
Projev úcty a ohodnocení příkladné práce vedoucího záchranáře.

Bc. Petr Bureš, MBA
náměstek ředitele ZZS ÚK
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Michal Kout

ZZS ÚK
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27
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Krajská zdravotní, a.s.

Ing. Jiří Novák

MUDr. Lenka Šimůnková

ZZS ÚK

HZS ÚK

ZZS ÚK

Seznam zkratek:
Integrovaný záchranný systém
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
Sbor dobrovolných hasičů
Územní odbor
Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Chomutov

IZS
HZS ÚK
KŘP ÚK
ZZS ÚK
SDH
ÚO
OSH Chomutov

x

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje si velmi váží dlouholeté vzájemné spolupráce s Krajskou zdravotní,
a.s. v zajištění dostupné, vysoce profesionální zdravotní péče, včetně řešení akutních stavů v systému centrové péče
pro obyvatele Ústeckého kraje. Nemocnice Krajské zdravotní, a.s. v období pandemie koronaviru plnily svou
nezastupitelnou úlohu a významně se podílely v boji proti šíření onemocnění SARS-CoV-2. Navrhované ocenění je
vyjádření úcty všem lékařům, zdravotníkům a představitelům Krajské zdravotní, a.s. za dosavadní vzájemnou
spolupráci.

x

Je předsedou představenstva Krajské zdravotní, a.s. a po celou dobu pandemie COVID-19 koordinoval a řídil
zdravotnickou, technickou i personální oblast k zajištění zvládnutí mimořádných opatření zavedených Ministerstvem
zdravotnictví v době nouzového stavu. V rámci krizového štábu koordinoval spolupráci s ostatními složkami IZS,
dohlížel nad plněním veškerých úkolů daných nadřízenými orgány i nad fungováním celé akciové společnosti skládající
se z několika subjektů. Dlouhodobě se podílí na rozvoji zdravotnických služeb v Ústeckém kraji a jejich financování. V
roce 2019 byla Krajská zdravotní, a.s. pod jeho vedením oceněna Národní cenou kvality České republiky v kategorii
"Podnikatelský sektor-velká organizace". Významnou měrou tak Ing. Novák přispívá k dobrému jménu Ústeckého kraje
a zásluhami v podobě zvládnutí krizové situace v době koronaviru je příkladem i ostatním.

x

Paní ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje od počátku pandemie onemocnění SARS-CoV-2 úzce
spolupracovala se Zdravotnickou záchranou službou ÚK. Její obětavost, vstřícnost a cenné konzultace významně
pomohly nastavit systém algoritmů ochranných pomůcek pro výjezdovou činnost posádek ZZS ÚK. Svým osobním a
pracovním nasazením významně přispěla k řešení pandemické situace v boji proti šíření koronaviru na území
Ústeckého kraje. Ocenění je vyjádření úcty vzájemné spolupráce mezi ZZS ÚK a KHS ÚK.

Bc. Petr Bureš, MBA
náměstek ředitele ZZS ÚK

plk. Ing. Roman Vyskočil
ředitel HZS ÚK

Bc. Petr Bureš, MBA
náměstek ředitele ZZS ÚK
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Seznam oceněných Medailí hejtmana Ústeckého kraje
ROK 2020
POŘ.

JMÉNO NOMINOVANÉHO

1

Mgr. František Bína

2

Rudolf Prchal

3

Mgr. Vladimír Rouček

4

Ing. Otakar Tuček

5

Ing. Helena Veverková

NAVRHOVATEL

Ing. Vlastimil Vozka

Tančin

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU
Za jeho dlouholetý přínos a 25 let práce v Euroregionu Krušnohoří.
Mgr. František Bína po své předchozí práci ve školství a práci v samosprávě ve funkci zástupce starosty města
Mostu přešel po založení Euroregionu Krušnohoří nejprve do jeho rady a následně byl zvolen jednatelem
Euroregionu, kde pracuje od roku 1995 dosud' V průběhu své práce osvědčil své organizační schopnosti a svůj
pedagogický přístup , kde pod jeho vedením se dařilo a daří navazovat přátelswí a spolupráci obcía měst po obou
stranách hranice. Vzhledem k jeho dlouhodobým zkušenostem se dařilo prosazovat smysluplné projekty
spolufinancované z evropských fonců. Po 25ti letech se rozhodl Mgr' Bína odejít do důchodu, je tedy vhodná doba
pro bilancování a důstojné poděkování za jeho přínos pro Krušnohoří a tím i pro Ústecký kraj.
Člen Rychnovského spolku, aktivně se zapojuje do jeho činnosti. Velmi aktivní byl při obnově Božích muk a kapličky
v Rytířově. Každoročně pořádá v obci akce pro děti a již šestnáctým rokem vydává Rychnovský kalendář.

Dlouhodobě působil v těžebních společnostech Severní energetická a Vršanská uhelná, přispěl k průmyslovému
rozvoji regionu. Vždy podporoval zachování hornických tradic a zasadil se o sociální stabilitu hornické profese v
Ing. Helena Veverková Ústeckém kraji v období útlumu těžby po stanovení závazných limitů těžby platných pro lom ČSA.Rekultivace
prováděné těžebními společnostmi pod jeho vedením patří k nejlepším v rámci evropské rekultivační školy. Své
dlouhodobé zkušenosti v báňských profesích předává v rámci svého působení v odborných organizacích a svazech.

Ing. Rudolf Jung

Gabriela Nekolová

Znamená pro energetiku, která prochází složitým obdobím, dlouhodobý přínos, nejen v obecné poloze, ale také pro
energetiku v Ústeckém kraji, a to ve všech souvislostech. Aktivně spolupracoval s Hospodářskou komorou, kde
"nová" energetika hraje opět zásadní roli v dalším rozvoji regionu.

Za její celoživotní práci ve prospěch rozvoje Ústeckého kraje, zejména v oblasti energetiky, zahlazování důlních
škod a celkové transformace Ústeckého kraje jako hospodářsky znevýhodněného regionu.
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Jitka Gavdunová

7

Jaroslav Volák

8

Michal Kala

Oldřich Bubeníček

Pomoc a podpora po tragické události v DOMOVĚ KAVKAZ dne 19.1.2020.

HZS ÚK

Pracuje u HZS ÚK 35 let. Velmi aktivně pracoval v oblastí požárního sportu, zúčastnil se mnoha mimořádných
událostí, aktivně pracuje s mládeží. Po celou dobu služby pracuje spolehlivě a nebyl nikdy kázeňsky trestát. Ocenění
dlouhodobého příkladného pracovního úsilí a osobní iniciativy v oblasti požární ochrany.

KVV

Za významné přispění k řešení mimořádné situace COVID-19. Za dlouhodobé zásluhy v činnosti v ČSOL Ústeckého
kraje a péči o válečné veterány.

Zdeněk Matouš

Jako ředitel Městské policie Krupka pomáhá při zajišťování bezpečnosti v ulicích města Krupka, poskytuje pomoc
občanům v nejrůznějších krizových situacích. Často spolupracuje se svým týmem při záchraně lidských životů.
Dohlíží na vzdělávání a pravidelná školení svých strážníků, i proto jsou jejich zásahy naprosto profesionální. V době
koronavirové krize zajišťoval osobně pomoc seniorům, a to i v době svého osobního volna. Zajišťoval rozvoz OOP
všem občanům města Krupka.
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Jiří Petrák

10

Lenka Vonka Černá

Charita ÚL

Aktivně se podílela na řešení mimořádné situace - pandemie COVID-19. Pod jejím vedením vzniklo a fungovalo
Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci. Paní Lenka Vonka Černá dokáže lidi motivovat, aktivizovat a
nasměrovat.
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Zuzana Lešková

Charita ÚL

Za vysoké pracovní nasazení a zvládnutí krizových situací v roce 2020, které řešila v souladu s krizovým řízením
orgánů Ústeckého kraje a v souladu se standardy panelu Humanitárních organizací ÚK. Navrhovaná skvěle řídila a
organizovala činnost týmů v součinnosti s ostatími složkami IZS ÚK a orgány krizového řízení Ústeckého kraje.
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Barbora Ježková

ZZS ÚK

Příkladným plněním pracovních povinností patří mezi nejlépe hodnocené vedoucí lékařky Zdravotnické záchranné
služby Ústeckého kraje a je tak vzorem pro své kolegy. V letošním roce slaví významné životní jubileum - 50 let.
Projev úcty k její dosavadní příkladné činnosti lékařky.
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Jan Trpišovský

ZZS ÚK

Od počátku pandemie se významně podílel na zajištění dostatečného množství speiálních ochranných pomůcek. Je
nepostradatelným členem krizového štábu ZZS ÚK. Projev úcty k jeho příkladné činnosti v pozici vedoucího krizové
připravenosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.
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Jaroslav Halamka

ZZS ÚK

Od počátku pandemie se významně podílel na vytvoření speciálních algoritmů, které přispěly k vytvoření nejlépe
organizovaného a především uceleného souboru pravidel osobní ochrany zdravotníků v oblasti přednemocniční
neodkladné péče poskytované ZZS ÚK. Je nepostradatelným členem krizového štábu ZZS ÚK. Projev úcty k jeho
příkladné činnosti lékaře Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.
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Otakar Fleischmann

ZZS ÚK

Od počátku pandemie se významně podílel na nastavení psychosociální podpory v obtížné a náročné situaci pro
zdravotníky v první linii v boji proti šíření onemocnění COVID-19. Projev úcty k jeho dosavaní příkladné práci
psychologa a vedoucího SPISZdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.
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Ján Belko

Ivan Bílý

Desítky let věnoval svůj volný čas na podporu vzdělávání dětí a mládeže v rybářských kroužcích na úkor své rodiny.
Celý svůj život zasvětil spolčensky nejrozšířenějšímu koníčku v ČR, kterým je sportovní rybářství. Je osobností
rybářské obce a vzorem pro celou generaci mladých rybářů.
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Jaroslav Holý

Ivan Bílý

Celý svůj život zasvětil spolčensky nejrozšířenějšímu koníčku v ČR, kterým je sportovní rybářství. Jeho osoba se
zasloužila především o vysoce erudovanou práci v oblasti legislativy ČRS, z.s. Je vzorem pro celou generaci
mladých rybářů.
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Jaroslav Ježek

Ivan Bílý

Podstatnou část svého života působil v různých funkcích Českého rybářského svazu. Jeho osoba se zasloužila
především o práci v oblasti dozorčích a ekonomických komisí ČRS, z.s. Za desítky let rozdal mnoho cenných rad a
zkušeností, které načerpal během svého velmi aktivního rybářského života.
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Miroslav Körschner

Václav Veverka

Zásluha za: rozvoj mládežnického šachu v Ústeckém kraji, pravidelné pořádání šachových turnajů v Mostě jako
Mistrovství České republiky v rapid šachu, Mistrovství Čech do 8 a 10 let v letech 2018-2020, propagace Ústeckého
kraje formou videí, fotografií a poznávání.
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Příloha č. 1

Zásady
pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva
Ústeckého kraje
schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /4Z/2021 dne 15. 2. 2021
stanovené v souladu s ust. § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o krajích“), a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“).

I.
Tuzemské pracovní cesty
1. Na pracovní cesty člena Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jako „Zastupitel“) vysílá a
cestovní příkaz k vyslání na pracovní cestu schvaluje (tato osoba dále jako „Oprávněná
osoba“):
a) hejtman, a v jeho nepřítomnosti 1. náměstek hejtmana, vůči všem ostatním uvolněným
členům Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jako „Uvolnění zastupitelé“);
b) hejtman vůči prvnímu náměstkovi hejtmana a 1. náměstek hejtmana vůči hejtmanovi;
v případě nepřítomnosti jednoho z nich náměstkové hejtmana a v jejich nepřítomnosti
ostatní uvolnění členové rady vůči hejtmanovi nebo 1. náměstkovi hejtmana;
c) hejtman, 1. náměstek hejtmana, náměstkové hejtmana či ostatní uvolnění členové rady,
do jejichž působnosti plnění úkolů při pracovní cestě spadá, vůči všem neuvolněným
členům Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jako „Neuvolnění zastupitelé“).
2. Za každý kalendářní den pracovní cesty náleží Zastupiteli stravné podle doby trvání
pracovní cesty. Stravné při tuzemské pracovní cestě se poskytuje za každý kalendářní den
pracovní cesty ve výši:
a)
b)
c)

100 Kč trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
160 Kč trvá-li pracovní cesta déle než 12, nejvýše však 18 hodin,
240 Kč trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Bylo-li Zastupiteli během tuzemské pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter
snídaně, oběda nebo večeře, na které zastupitel finančně nepřispívá, bude za každé
uvedené jídlo stravné kráceno o uvedenou hodnotu:
a)
b)
c)

70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (pokud budou poskytnuta 2 jídla,
stravné nepřísluší),
56 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (pokud
budou poskytnuta 3 jídla, stravné nepřísluší),
60 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

3. Vyslání na tuzemskou pracovní cestu pro Neuvolněné zastupitele a kontrolu správnosti
vyúčtování cestovních náhrad za pracovní cestu zajišťuje odbor kancelář hejtmana
ve spolupráci s odborem informatiky a organizačních věcí.
Vyslání na tuzemskou pracovní cestu pro Uvolněné zastupitele a kontrolu správnosti
vyúčtování cestovních náhrad za pracovní cestu zajišťuje odbor kancelář hejtmana.

Příloha č. 1
Úhradu cestovních náhrad z pokladny Krajského úřadu Ústeckého kraje zajišťuje odbor
kancelář ředitele. Zahrnutí cestovních náhrad do výplaty odměny Neuvolněných zastupitelů
zajišťuje odbor informatiky a organizačních věcí

II.
Zahraniční pracovní cesty
1. Na zahraniční pracovní cesty všechny Zastupitele (bez ohledu na jejich uvolnění) vysílá, a
pracovní příkaz schvaluje hejtman a v nepřítomnosti hejtmana 1. náměstek hejtmana
(Oprávněná osoba), po případném schválení dle odst. 2 tohoto článku.
2. Zahraniční pracovní cestu Zastupitele delší než 2 dny schvaluje Rada Ústeckého kraje.
V cestovním příkazu se do poznámky uvede číslo usnesení, kterým Rada Ústeckého kraje
zahraniční pracovní cestu schválila.
3. Dle § 179 Zákoníku práce je Zastupitelům poskytováno za každý kalendářní den stravné v cizí
měně, stanovené prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189 Zákoníku práce, a to
následovně:
-

-

-

-

4.

trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni déle než 18 hodin, je
poskytnuto stravné ve výši základní sazby zahraničního stravného,
trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni déle než 12 hodin,
nejvýše však 18 hodin, je poskytnuto stravné ve výši dvou třetin základní sazby
zahraničního stravného,
trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni méně než 12 hodin,
avšak alespoň 1 hodinu, je poskytnuto stravné ve výši jedné třetiny základní
sazby zahraničního stravného,
vznikne-li Zastupiteli právo na stravné za cestu na území České republiky (trvání
cesty po území ČR 5 hodin a více), je poskytnuto stravné ve výši jedné třetiny
základní sazby zahraničního stravného za podmínky, že doba strávená mimo území
ČR je nejméně 5 hodin,
trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni méně než 1 hodinu,
zahraniční stravné není poskytnuto.

V souladu s § 179 odst. 2 Zákoníku práce je hejtmanovi a 1. náměstkovi hejtmana (jeho
zástupci) navýšeno zahraniční stravné o 15 % základní sazby.

5. Doby strávené mimo území ČR, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních pracovních
cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního stravného sčítají.
6. Bylo-li během zahraniční pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda
nebo večeře, na které Zastupitel finančně nepřispívá, je Zastupiteli základní sazba
zahraničního stravného krácena za každé bezplatné jídlo o:
a)

70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní
sazby pokud byla u zahraniční pracovní cesty v trvání m é n ě n e ž 12 hodin
poskytnuta 2 bezplatná jídla, zahraniční stravné nepřísluší);

Příloha č. 1
b) 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v dvoutřetinové výši
základní sazby (pokud byla u zahraniční pracovní cesty v trvání 12 až 18 hodin
poskytnuta 3 bezplatná jídla, zahraniční stravné nepřísluší);
c)
25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.
7. V souladu s § 180 Zákoníku práce je při zahraničních pracovních cestách Zastupitelům
poskytováno kapesné ve výši 40 % zahraničního stravného.
8. Vyslání na zahraniční pracovní cestu a kontrolu správnosti vyúčtování cestovních náhrad
za zahraniční pracovní cestu zajišťuje odbor kancelář hejtmana. Úhradu cestovních náhrad
z pokladny Krajského úřadu Ústeckého kraje zajišťuje odbor kancelář ředitele.
9. Záloha na cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě je poskytována po předložení řádně
vyplněného a schváleného cestovního příkazu. Žádost o poskytnutí zálohy v cizí měně - EUR,
USD je nutné podat nejpozději 3 pracovní dny; u ostatních měn pět pracovních dnů
před nástupem pracovní cesty do pokladny Krajského úřadu Ústeckého kraje tak, aby
pokladna mohla zabezpečit dostatečné množství příslušné cizí měny.
10. Při vyplňování tiskopisu „Cestovní příkaz pro zahraniční pracovní cestu“ je nutné vyznačit
celkovou předpokládanou dobu pobytu mimo území České republiky. Při jednodenním pobytu
mimo území České republiky je nutné vyznačit počet hodin pobytu do 18 hodin a nad 18 hodin.
Podle těchto údajů bude vypočtena výše zálohy na zahraniční pracovní cestu.

III.
Společná ustanovení
1. Pro účely poskytování cestovních náhrad se stanoví:
a) pravidelným pracovištěm Uvolněných zastupitelů sídlo Ústeckého kraje,
b) pravidelným pracovištěm Neuvolněných zastupitelů místo jejich trvalého pobytu.

2. Pro účely určení cestovních náhrad se posuzuje doba od nástupu Neuvolněného zastupitele
na pracovní cestu související s výkonem jeho funkce, tj. zejména jednání orgánů kraje či
dalších orgánů, do kterých byl neuvolněný zastupitel zvolen nebo jmenován
zastupitelstvem či radou kraje, včetně doby výkonu práce, do doby ukončení pracovní
cesty.
3. Zastupitelé mohou za níže uvedených podmínek použít při pracovní cestě soukromé silniční
motorové vozidlo. V případě použití soukromého silničního motorového vozidla je nezbytné
předem předložit doklady prokazujících sjednání platného pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění, a to jak na škodu vzniklou na věci, tak
na zdraví, s tím, že v případě pojistné události bude uplatňovat nárok na pojistné plnění
u příslušné pojišťovny.
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4. Cestovní náhrady při použití soukromého silničního motorového vozidla mohou být
poskytnuty následovně:
a) ve výši odpovídající ceně jízdného určeného hromadného dopravního prostředku
dálkové přepravy, nebo
b) ve výši za každý 1 km jízdy základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované
pohonné hmoty podle § 157 odst. 3 zákoníku práce.
5. Uplatnění náhrad dle odst. 4 bodu b) tohoto článku je možné pouze v případě, kdy bude
uzavřena mezi Ústeckým krajem a Zastupitelem Dohoda o použití soukromého silničního
motorového vozidla (dále i jako „Dohoda“). Vzor Dohody tvoří přílohu č. 3 těchto zásad.
Uzavření Dohody dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 těchto zásad schvaluje Rada Ústeckého
kraje na návrh oprávněného žadatele.
Pokud o to oprávněný žadatel požádá a Zastupitel s tím bude souhlasit, lze Zastupitelem
po přechodnou dobu nutnou k přípravě a schválení dohod, tj. nejpozději do nejbližší schůze
Rady Ústeckého kraje, použít soukromé silniční motorové vozidlo k pracovní cestě
před uzavřením Dohody. Podstatné skutečnosti budou uvedeny v Cestovním příkazu.
Nástupem na pracovní cestu Zastupitel potvrzuje, že jsou splněny podmínky uvedené
ve vzoru dohody (zejména obsah prohlášení).
6. Oprávněným žadatelem v případě uplatnění náhrad dle odst. 4 bodu b) tohoto článku je:
a) 1. náměstek hejtmana vůči hejtmanovi,
b) hejtman vůči všem ostatním zastupitelům.
7. Administraci Dohod pro Uvolněné zastupitele zajišťuje odbor kancelář hejtmana a
pro Neuvolněné zastupitele odbor informatiky a organizačních věcí.
8. Neprokáže-li Zastupitel cenu za pořízení pohonných hmot, bude použita pro určení výše
náhrady průměrná cena příslušné pohonné hmoty stanovená postupem dle zákoníku práce.
9. Schválení a vyúčtování pracovní cesty je prováděno na tiskopise „Cestovní příkaz
pro tuzemské pracovní cesty“, který tvoří přílohu č. 1 nebo na tiskopise „ Cestovní příkaz
pro zahraniční pracovní cesty“, který tvoří přílohu č. 2 těchto zásad.
10. Cestovní příkaz musí být schválen Oprávněnou osobu před nástupem na pracovní cestu.
11. Oprávněná osoba na cestovním příkazu (přílohy č. 1 a 2 těchto zásad) určí dobu a místo
nástupu na pracovní cestu, dobu ukončení pracovní cesty, místo výkonu práce na pracovní
cestě, způsob dopravy (zda bude využit hromadný dopravní prostředek, služební vozidlo,
soukromé silniční motorové vozidlo za cenu odpovídající ceně jízdenky hromadného
dopravního prostředku dálkové přepravy nebo dle Dohody za cenu základní náhrady a
spotřebované pohonné hmoty podle § 157 odst. 3 Zákoníku práce), případně další podmínky
pracovní cesty.
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12. Vyplacení zálohy na cestovní náhrady povoluje Oprávněná osoba současně s vysláním
na pracovní cestu. Další zálohu na cestovní náhrady lze poskytnout až po vyúčtování
dříve poskytnuté zálohy. V případě zahraniční pracovní cesty bude záloha vyplacena
v příslušné zahraniční měně. Vyúčtování zálohy na cestovní náhrady se řídí § 183
Zákoníku práce.
13. Zastupitelům náleží při pracovní cestě náhrada prokázaných jízdních výdajů za podmínek
stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance kraje a v jejich mezích podle
těchto zásad. Ostatní podmínky poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách
stanoví Zákoník práce.
14. Zastupitelé jsou povinni po ukončení pracovní cesty vyúčtovat cestovní náhrady a d a l š í
v ýd a j e bez zbytečného odkladu.
15. Zrušují se Zásady pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům
Zastupitelstva Ústeckého kraje, schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 014/2Z/2020 dne 16. 12. 2020.
16. Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 15. 2. 2021.

V Ústí nad Labem, dne ……………………….

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Cestovní příkaz pro tuzemskou pracovní cestu
Cestovní příkaz pro zahraniční pracovní cestu
Vzor Dohody o použití soukromého silničního motorového vozidla
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Dotační program
„Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2021“
1. Název dotačního programu
„Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2021“
2. Specifikace dotačního programu dle konkrétní oblasti podpory
Dotační program je vyhlášen v souladu s čl. I. odst. 2) Zásad pro poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“) a dále
ve shodě s čl. 3 odst. 1 písm. h) Zásad Regionálního podpůrného fondu Ústeckého
kraje pro oblast podpora a propagace aktivit a projektů na území Ústeckého kraje.
V rámci dotačního programu budou podpořeny aktivity v oblasti činnosti
dobrovolnických center.
Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /2021 ze
dne 15.2.2021 dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových
pravidlech“).
3. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Úhrada nákladů na provoz dobrovolnických center působících v Ústeckém kraji
v souladu se Strategií podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2021 – 2022.
4. Důvody podpory stanoveného účelu
Synergická strategická podpora a posílení dobrovolnických center Ústeckého kraje v
období realizace národního projektu Ministerstva vnitra ČR s názvem Koncepce
rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové
dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center (ESF OPZ a SR ČR).
Nedostatek finančních prostředků na profesionálního koordinátora, který zajišťuje
získávání dobrovolníků, jejich zaškolování, vysílání, administraci apod.
Program je v souladu se strategickými dokumenty Ústeckého kraje – Strategie podpory
rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2021 – 2022 (usnesením č. 141/31Z/2020 ze
dne 7.9.2020) a Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na
období 2019-2021, konkrétně cíl č. 5.
5. Forma dotace
Dotace bude poskytnuta způsobilému žadateli na úhradu neinvestičních nákladů
spojených s provozem dobrovolnického centra. Finanční částku obdrží podpořený
žadatel. Jeden žadatel je oprávněn podat pouze jednu žádost o podporu projektu.
6. Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře
Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení komise
(EU) č. č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním
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věstníku EU č. L 352 dne 24. 12. 2013, s. 1). Podpořená činnost žadatele nemá
hospodářskou povahu a podpora této činnosti navíc neovlivňuje obchod mezi
členskými státy EU. Proto je dotace na základě této Smlouvy poskytována v režimu
nezakládajícím veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování
Evropské unie – příjemce je povinen důsledně vést oddělené účetnictví. K žádosti
o dotaci je žadatel povinen přiložit prohlášení o přijatých podporách de minimis dle
přílohy č. 3 vyhlášení. Za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí dotace bude taktéž
požadováno prohlášení příjemce o tom, zda se změnily/nezměnily okolnosti týkající se
příjemcem přijatých podpor de minimis uvedených v žádosti o dotaci.
7. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu
Kraje na podporu stanoveného účelu
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje
na dotační program činí 500 000,- Kč.
Maximální výše dotace je pro jedno dobrovolnické centrum v rámci dotačního
programu 100 000,- Kč. V případě, že splní všechny podané žádosti o dotaci
podmínky dotačního programu, budou žádat o maximální podporu a zároveň
bude žadatelů více než 5, bude částka alikvotně rozdělena mezi žadatele.
Dotace je poskytována ve výši maximálně 70 % z celkových uznatelných nákladů.

8. Okruh způsobilých žadatelů
Organizace, které jsou držiteli akreditace Ministerstva vnitra na základě zákona č.
198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, působící v Ústeckém kraji alespoň od 1. 1. 2019.

9. Termín vyhlášení – zveřejnění na úřední desce
20. 02. 2021
(dle § 10c odst. 1 zákon o rozpočtových pravidlech musí být dotační program zveřejněn
nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti na dobu nejméně 90 dnů
od zveřejnění)
10. Lhůta pro podání žádosti
Lhůta pro podání žádostí je od 22. 03. 2021 do 01. 04. 2021
11. Způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována na elektronickém formuláři a je
přílohou č. 1 tohoto vyhlášení. Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.
Formulář žádosti je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje
www.kr- ustecky.cz. Cesta k dokumentu: Sociální péče / Dotační programy kraje /
Dotační program „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2021“.
Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených v čl. VI.
odst. 5 a 6) Zásad doručena krajskému úřadu nejpozději do 01. 04. 2021.
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Pro podání žádosti poštou nebo osobně na podatelnu je rozhodující razítko
přijetí podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem, je možné žádost podat na:
epodatelnu: epodatelna@kr-ustecky.cz
nebo do datové schránky Ústeckého kraje: t9zbsva.
Žádost o dotaci podaná jiným způsobem než je uvedeno v čl. VI. odst. 5) a 6) Zásad,
(např. faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu), žádosti
doručené na jiné adresy, nebo žádosti obdržené po skončení lhůty pro podání žádosti
nejsou doručeny řádně nebo včas, a budou bezodkladně vráceny žadateli (bude-li to
možné).
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 předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem
statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to
v originále;
g) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu
a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel
žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále;
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h) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě
splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se
považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu
a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných
závazků, a to v originále;
i) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
rozpočtu kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné
vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích
obdobích poskytnuty, a to v originále;
j) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu
a nepůsobí jako prostředník, a to v originále;
k) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let
za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace
a uvedení finanční výše poskytnuté dotace, včetně informace o případných
dalších žádostech týkajících se tohoto projektu podaných poskytovateli v daném
kalendářním roce, a to v originále;
l) čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
a o přijatých podporách de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném
období, a to v originále (viz vzorový formulář).
m) počet dobrovolnických hodin v roce 2020 s uvedením organizací, ve kterých byly
hodiny zajištěny, včetně uvedení konkrétního počtu hodin u jednotlivých
organizací – volnou formou.
Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 tohoto programu a vzor čestného prohlášení
k podpoře de minimis je přílohou č. 3 programu.
12. Kritéria pro hodnocení žádostí:







podání žádosti v termínu stanoveným programem
podání žádosti na elektronickém formuláři včetně všech povinných příloh
žadatelem je subjekt stanovený v okruhu způsobilých žadatelů
žádost odpovídá účelu finanční podpory
žadatel vysílá dobrovolníky alespoň do dvou sociálních služeb, kde
dobrovolníci aktivně působí
žadatel zajistil alespoň 900 dobrovolnických hodin v roce 2020, které doloží
k žádosti o podporu. V případě, že více než 75% (tedy 675 hodin) bylo
provedeno v sociálních a zdravotních službách a jsou splněny všechny ostatní
podmínky pro přiznání dotace, bude žadateli přiznána dotace v plné výši dle
jeho žádosti (maximálně však 100 000 Kč). V případě, že žadatel zajistil méně,
než 75% v sociálních a zdravotních službách a zároveň jsou splněny všechny
ostatní podmínky pro přiznání dotace, bude žadateli přiznána dotace ve výši
poloviny žádosti (max. tedy 50 000 Kč). V případě, že bude více žadatelů
naplňovat stejné podmínky a bude jim vypočítána stejná výše podpory,
alokace bude alikvotně rozdělena mezi žadatele, kteří splní veškeré podmínky
dané tímto vyhlášením.
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13. Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití
Posuzovány budou pouze žádosti, které byly podány v požadovaném termínu,
na předepsaném formuláři obsahující všechny povinné přílohy, které odpovídají
okruhu stanovenému v účelu finanční podpory tohoto dotačního programu a byly
podány způsobilým žadatelem (viz odst. č. 3, 8 a 11 programu).
Dotace bude použita na úhradu nákladů spojených s provozem dobrovolnického
centra.
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 30. 1. následujícího roku, neurčí-li Smlouva o poskytnutí
dotace jinak
Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (neuznatelné náklady):
a) výdaje nesouvisející s poskytováním činností dobrovolnického centra,
b) 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,
c) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady
příštích období a opravné položky provozních nákladů,
d) 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,
e) výdaje na finanční leasing,
f) daně a poplatky (včetně bankovních poplatků),
g) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu
požádat,
h) 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,
i) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
j) nákupy pozemků nebo budov,
k) 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,
l) reprezentativní pohoštění,
m) výdaje, které nelze účetně doložit,
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n) náklady spojené s hlídáním dětí a s realizací jazykový, vzdělávacích
a rekvalifikačních kurzů

14. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v předpokládaném termínu 26. 04. 2021.
Po vydání ověřeného usnesení příslušného orgánu budou zveřejněny výsledky
dotačního programu.
Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech právní
nárok.
Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, zajistí příslušný odbor bez zbytečného odkladu
po rozhodnutí příslušného orgánu kraje sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti – viz čl. IX odst. 11. Zásad.
15. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace a finanční vypořádání dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy je
přílohou č. 4 tohoto dotačního programu. Finanční vypořádání předloží příjemce
dotace společně se závěrečnou zprávou do 30 dnů od ukončení termínu realizace, tj.
do 30. 1. 2022. Vzor závěrečné zprávy a vyúčtování dotace je přílohou č. 5 programu.
Dotace bude podpořenému subjektu poskytnuta formou bezhotovostního převodu
jednorázově na jeho bankovní účet způsobem stanoveným ve smlouvě.
Konzultační místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Brněnská 1030/ 6
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Fünfkirchlerová tel.: 475 657 590, e-mail: funfkirchlerova.p@kr-ustecky.cz
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení de minimis
Příloha č. 3 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Příloha č. 4 – Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
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Příloha č. 2

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

2
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Příloha č. 3

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

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na
rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita
(např. 1. 4. 2012 - 31. 3. 2013; 1. 4. 2013 - 31. 12. 2013):
………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu
Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou
mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům,
v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené
s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby
zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní jméno podniku

Sídlo/Adresa

1

IČ

Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost,
tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu.
2
Více o propojeném podniku - v Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.prosince 2013 o použití článků 107
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

1

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:
nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČ

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

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČ

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli)
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
Datum poskytnutí

Poskytovatel

Částka v Kč

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
5. Žadatel níže svým podpisem
 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
 se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu
poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách,
které u něj nastaly;

3

Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
6
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení
(viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014).
4

2

 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.
Tento souhlas uděluji správci7 a zpracovateli8, kterým je Ústecký kraj, pro všechny údaje obsažené
v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom
svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

7

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.
8
Zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.
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Příloha č. 4

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

„Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
PaedDr. Jiřím Kulhánkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Fünfkirchlerová
E-mail/telefon: funfkirchlerova.p@kr-ustecky.cz/475657590
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 ve veřejném rejstříku u
v živnostenském rejstříku u ……….

…………………,

oddíl

............,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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vložka…....... /

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
na provoz dobrovolnického centra
„Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 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.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….. ze dne
…….poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy:
……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú.
………………., pod UZ (účelovým znakem)…….,
za podmínky, že ji příjemce
stanoveným způsobem použije nejpozději do konce kalendářního roku 2021.
2. Dotace je poskytována na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne………
3. Dotace je poskytnuta na úhradu nákladů na provoz dobrovolnických center působících
v Ústeckém kraji v souladu se Strategií podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje
2021 – 2022.
4. Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013
ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v úředním věstníku EU č. L 352/1 dne 24.
12. 2013. Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající se
příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uzvedl ve formuláři žádosti o dotaci
a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle výše
uvedeného nařízení Evropské komise – dle přílohy č. 1 smlouvy.

Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předložené aktivity, tedy na provoz dobrovolnického centra působícího v Ústeckém kraji.
2. Termínem ukončení realizace projektu je 31. prosinec 2021. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
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3. Dotace se poskytuje účelově (viz čl. II odst. 1 smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů realizace aktivity, kterým je úhrada nákladů na provoz
dobrovolnického centra. Za uznatelný je považován tento náklad vynaložený v termínu
do 31. prosince 2021.
4. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Porušení rozpočtové kázně
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem poskytování aktivity, pro který
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.

byla

dotace

b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu a jejich řádné
a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to
jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celé aktivity.
e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály účetních
dokladů informací o tom, že aktivita je spolufinancována Ústeckým krajem.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace aktivity. 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 byla aktivita realizována před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření
této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace aktivity,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy aktivity,

-

přínos aktivity pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení aktivity,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů aktivity,

-

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

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést, jak z hlediska nákladů
projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů
projektu.

g) Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet aktivity a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
h) Neprodleně písemně informovat odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo realizace podpořené
aktivity, nejpozději však do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo.
i)

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

j)

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

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

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

m) Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu s kontrolním
řádem, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci a
poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito
oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru kontroly
Krajského úřadu Ústeckého kraje a přizvané osoby dle §6 kontrolního řádu.
n) Příjemce je povinen veškeré změny týkající se tohoto smluvního vztahu písemně
oznámit poskytovateli, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo. Z důvodů
změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné uzavírat dodatek
ke Smlouvě.
o) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
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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.
p) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátit
poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
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. V případě, že příjemce realizaci aktivity nezahájí, přeruší nebo předčasně ukončí,
je povinen bez zbytečného odkladu písemně ohlásit tuto skutečnost poskytovateli a vrátit
poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých aktivita nebyla
realizována) zpět na účet poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit.
Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele
je den jejich odepsání z účtu příjemce dotace. V případě, že příjemce nevrátí poskytnuté
finanční prostředky ve stanovené lhůtě, jedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu
ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech a poskytovatel zahájí další kroky k
jejich vymáhání. Ustanovení tohoto odstavce se použije i v případě výpovědi smlouvy
poskytovatelem.
3. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
4. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
5. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje Ministerstvo financí ČR.
Článek V.
Publicita
1.

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

2.

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

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

4.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání aktivity tj. do 31. 12. 2021:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci aktivity,
b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace aktivity) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací aktivity),

5.

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

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech, správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a příjemce obdrží jedno vyhotovení.
4. Varianta 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.
Varianta 2 - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto …….. Ústeckého kraje
usnesením č. ………… ze dne …………….
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V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

……………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
PaedDr. Jiří Kulhánek
Náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Příjemce
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bod 11.1 priloha 5.pdf k usnesení č. 013/4Z/2021

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU

"Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2021"

Příjemce dotace:
Účel dotace:
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:
Výše celkových nákladů projektu (Kč):
Výše přidělené dotace (Kč), ÚZ:

Popis realizace projektu, vč. časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodncení projektu:

Splnění účelu projektu v termínu:

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

Vratka dotace

Celkem vráceno
Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele:

Příloha č. 5

Datum :

Zpracoval:

Podpis statutárního orgánu a razítko organizace:

jméno a příjmení

Povinné přílohy:
1) Účetní sestavu nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) za celý projekt/akci celkem

Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů po ukončení
realizace projektu, tj. nejpozději do 30. ledna 2022.

Příloha č. 6

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji"
Příjemce dotace:

název a adresa organizace

Účel dotace: náklady na provoz dobrovolnického centra XY
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:

SML 21/..

Výše celkových nákladů projektu (Kč):
Výše přidělené dotace (Kč), ÚZ:

celkové roční náklady

částka dle smlouvy, účelový znak dle smlouvy

Popis realizace projektu, vč. časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Splnění účelu projektu v termínu: nejpozději do 31. 12. 2021

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

Vratka dotace

Celkem vráceno
Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele:

Datum :

Zpracoval:

současně s předložením závěrečné zprávy, nejpozději
30.1.2022

Podpis statutárního orgánu a razítko organizace:

jméno a příjmení

Povinné přílohy:
1) ) Účetní sestavu nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) za celý projekt/akci celkem

Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů po ukončení
realizace projektu, tj. nejpozději do 30. ledna 2022.

bod 14.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 016/4Z/2021

Dotační program
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021“
1. Název dotačního programu:
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021“ (dále jen „dotační program“
nebo „program“)
Dotační program je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. …/.Z/2021 ze dne 15. února 2021 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
Podpora vybraných služeb zdravotní péče realizovaných poskytovateli
zdravotních služeb na území Ústeckého kraje.
Předmětem podpory jsou následující služby nehrazené ze zdravotního
pojištění a realizované na území Ústeckého kraje v období od 1. ledna 2021
do 31. prosince 2021:
a) zajištění zdravotní péče v rámci programů hospicové péče,
b) programy léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových
látkách a akutně intoxikovaných,
c) programy zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované
ve zdravotnických zařízeních.
3. Okruh způsobilých žadatelů
Právnická nebo fyzická osoba, s výjimkou právnických osob zřizovaných
Českou republikou nebo Ústeckým krajem, s oprávněním poskytovat zdravotní
služby v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění
pozdějších předpisů, která poskytuje vybrané zdravotní služby v dané formě
(viz bod 2 tohoto dotačního programu) na území Ústeckého kraje, a která je
přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.
4. Důvody podpory stanoveného účelu
Dotační program reaguje na potřebu podpory zkvalitnění zdravotních služeb
a zlepšení
zdravotního
stavu
obyvatelstva
v regionu
v souladu
s připravovaným dokumentem „Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních
služeb v Ústeckém kraji na období 2021 – 2025“, který je Ústeckým krajem
zpracováván na základě evaluace strategie z období 2015 – 2020
a v návaznosti na strategické dokumenty České republiky v oblasti zdraví.
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5. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
Neinvestiční dotace na financování nezbytných uznatelných nákladů přímo
souvisejících s poskytováním výše uvedených služeb zdravotní péče v období
od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
6. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Regionálního podpůrného fondu
Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu
4 000 000 Kč na rok 2021
7. Informace o povaze dotace
Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
8. Maximální výše dotace, spoluúčast příjemce dotace
Maximální podíl dotace kraje je v souladu s výjimkou ze Zásad schválenou
Zastupitelstvem Ústeckého kraje 90 % z celkových uznatelných nákladů
služeb zahrnutých v žádosti.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. dotace ze státního
rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb, fondy zdravotních pojišťoven),
nebo z vlastních zdrojů příjemce dotace. Dotaci poskytnutou v rámci jiného
dotačního programu Ústeckého kraje nelze pro tento účel započítat do jiných
zdrojů.
9. Den zveřejnění (vyhlášení) dotačního programu
xx. února 2021
(pozn.: Dotační program bude zveřejněn bez ověřeného usnesení ze zasedání
Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného dne 15. února 2021, a to v termínu
do 16. února 2021.)
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 žádost podávána
v listinné podobě, musí být zabezpečena proti manipulaci s listy (např.
sešitím). Povinné přílohy žádosti jsou uvedeny v Čl. VI. bodu 2) Zásad
a v bodu 17 tohoto dotačního programu.
Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených
v Čl. VI. bodu 6) Zásad doručena na krajský úřad ve lhůtě pro podání žádostí,
která je stanovena od 19. – 25. března 2021 (v případě osobního doručení
v listinné podobě na podatelnu do 14:00 hod.).
Elektronicky je možné žádost podat na adresu:
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epodatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
(pouze se zaručeným elektronickým podpisem)

nebo do datové schránky Ústeckého kraje: t9zbsva.
Je-li žádost o poskytnutí dotace podána v listinné podobě, je třeba ji v jednom
vyhotovení spolu s povinnými přílohami uvedenými v Čl. VI. bodu 2) Zásad
a v bodu 17 tohoto programu doručit v zalepené obálce označené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021“
NEOTVÍRAT
na adresu:
Ústecký kraj – Krajský úřad
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
11. Podmínky podání žádosti
Do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti, které byly podány
v požadované lhůtě, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné
přílohy, a které odpovídají okruhům stanoveným ve sledovaném účelu
podpory dotačního programu (viz bod 2 tohoto dotačního programu).
Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uveden v Čl. VI. bodech
5) a 6) Zásad, tj. například faxem nebo e-mailem bez zaručeného
elektronického podpisu, doručené na jiné adresy, nebo obdržené po termínu
uzávěrky, nebudou posuzovány podle Čl. IX. Zásad.
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 předpokládaném
termínu
do 26. dubna 2021. 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 žádostí a pro stanovení výše dotace
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Žádosti budou vyhodnoceny podle následujících kritérií:
- potřebnost služby v regionu,
- efektivita (využívanost kapacity) služby,
- ekonomická přiměřenost,
- uznatelné a neuznatelné náklady (viz Čl. VIII. bod 10) a 11) Zásad).
- dostatečné předpokládané spolufinancování služby v roce 2021 z jiných
zdrojů než z rozpočtu Ústeckého kraje (např. státní rozpočet, rozpočty
jiných územních samospráv, fondy zdravotních pojišťoven, úhrady
uživatelů služeb, vlastní zdroje aj.).
15. Vzor žádosti
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje je přílohou
č. 1 dotačního programu. Rozpočet projektu/služby je přílohou č. 2 dotačního
programu.
Jedna organizace (IČ) může v rámci dotačního programu podat nejvýše jednu
žádost členěnou na více služeb. Každá služba, na kterou je žádána dotace,
musí mít zpracovaný vlastní rozpočet.
16. Náležitosti projektu (popisu služby/služeb v žádosti)
Popis služby v žádosti musí být vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo usnadněno
její vyhodnocení. Popis služby, na kterou je požadována podpora, musí
splňovat náležitosti projektu uvedené v Čl. VII. bodu 2) Zásad.
Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti.
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 projektu (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
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 vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech
neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující,
 nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
 na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,
 vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků
(pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je
propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který
dosud nebyl splacen,
a to v originále (viz vzorový formulář žádosti);
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 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 Ústeckého kraje s uvedením názvu
projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše
poskytnuté dotace, a to v originále.
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- Další nedílné přílohy žádosti
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) plná moc v případě, že je žadatel zastoupen na základě plné moci.
18. Vzor Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy
je přílohou č. 3 tohoto dotačního programu. Vypořádání dotace předloží
příjemce dotace prostřednictvím Závěrečné zprávy vypracované v souladu
s Čl. XII. Zásad, která je přílohou č. 4 tohoto dotačního programu.
Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Vzor žádosti o dotaci (včetně vzorů čestných prohlášení)
Rozpočet projektu/služby včetně zdroje financování
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE
Zařazení žádosti do programu
Program:
PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB ZDRAVOTNÍ PÉČE 2021
Žadatel - identifikační údaje
Název právnické osoby:
Právní forma:
IČO:
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:
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@
Datová schránka:

Webová stránka:

Sídlo:
Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulice:

č.p.:

č.o.:

Ano

Jiná kontaktní osoba ve věci této žádosti:

Ne

Bankovní a daňové údaje
Peněžní ústav (banka):

Číslo účtu:
/

Plátce DPH:

Odpočet DPH:

Ano

Ne

Ano

Ne

Požadavek na dotaci Ústeckého kraje na rok 2021

Název služby

Celkové náklady
na službu
v roce 2021 (v Kč)

Požadovaná dotace
Ústeckého kraje
na rok 2021 (v Kč)

CELKEM:

0,00

0,00

1.

Popis služby č. 1
Název služby:

Zaměření služby:
Stručně uveďte obecné zaměření služby.
Oblast působnosti služby:
Uveďte lokalitu (obec), ve které služba působí.

2/5

Dotace
(v %)

Popis cílové skupiny:
Uveďte kvantitativní a kvalitativní popis cílové skupiny, relevantní údaje o využívanosti kapacity služby (např. počet
lůžek a obložnost) v roce 2019, 2020 a výhled na rok 2021.
Místo realizace služby:
Popište zejména místo a prostory, ve kterých je/bude služba poskytována, jak jsou splněny specifické podmínky pro
poskytování služby (např. akreditace apod.), jaké jsou vaše vlastnické, resp. uživatelské vztahy k prostorám.
Popis realizace služby:
Stručně popište metody práce s klientem v rámci poskytované služby.
Personální zajištění služby:
Uveďte počet zaměstnanců v rámci poskytované služby, jejich pracovní pozici, pracovní úvazek atd.
Časový rozsah poskytované služby:
Uveďte v jakém časovém rozmezí je/bude služba poskytována (např. otevírací doba apod.).
Doba, v níž má být dosaženo účelu:
Termín zahájení:

Termín ukončení:

V případě potřeby doplňte poznámku k termínům dosažení účelu.
Odůvodnění žádosti (zdůvodnění potřebnosti služby):
Uveďte odkaz na příslušné rozvojové dokumenty na úrovni kraje nebo obce identifikující potřebnost služby (např.
tématický rozvojový/strategický dokument kraje, komunitní plán obce apod.)
Další údaje o službě:
Uveďte případné další informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší žádosti.

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 projektu, 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 projektu 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. Plná moc v případě, že je žadatel zastoupen na základě plné moci;
11. Vyplňte v případě dalších přiložených příloh.

Prohlášení a podpis
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil k předložení do dotačního programu Ústeckého kraje „Podpora
vybraných služeb zdravotní péče 2021“ 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 ..........................
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(razítko a podpis)
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Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021“

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 vybraných služeb zdravotní péče 2021“

čestně prohlašuje, že

je plátcem DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace projektu v dotačním programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021“ 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 vybraných služeb zdravotní péče 2021“

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 vybraných služeb zdravotní péče 2021“
čestně prohlašuje, že

je plátcem DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace projektu v dotačním programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021“ 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 vybraných služeb zdravotní péče 2021“

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 vybraných služeb zdravotní péče 2021“
čestně prohlašuje, že

je plátcem DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace projektu v dotačním programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021“ 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 vybraných služeb zdravotní péče 2021“

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 vybraných služeb zdravotní péče 2021“

čestně prohlašuje, že

není plátcem DPH.

V ……………………….dne ………………

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

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021“

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 vybraných služeb zdravotní péče 2021“
čestně prohlašuje, že
-

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


nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,



na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,



vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků
zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní
a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen,

-

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

-

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

-

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

-

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

V ……………………….dne ………………

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

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021“

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 vybraných služeb zdravotní péče 2021“

čestně prohlašuje, že

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

V ……………………….dne ………………

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

Zdroje financování služby (neinvestiční náklady)
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)
Název a číslo služby:
Finanční zdroj

Skutečnost v roce
2019 (Kč)

Skutečnost v roce
2020 (Kč)

Plán na rok 2021
(Kč)

Poznámka

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
jiný resort státní správy (uveďte jaký)
příspěvek Úřadu práce
úhrady uživatelů
dotace obcí
dotace Ústeckého kraje
příspěvek zřizovatele
fondy zdravotních pojišťoven
Strukturální fondy
jiné zdroje (uveďte jaké)

Celkové náklady na realizaci
služby

0

0

0

Ústecký kraj
dotační program "Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021"

Rozpočet služby (neinvestiční náklady) a požadavek od Ústeckého kraje na rok 2021 podle nákladových položek
(Vyplňuje se za každou službu zvlášť)
Název a číslo služby:
Nákladová položka

Přidělená dotace od
Předpokládané
Skutečné náklady za
Ústeckého kraje na náklady na rok 2021
rok 2020 (Kč)
rok 2020 (Kč)
(Kč)

Požadavek od
Ústeckého kraje na
rok 2021 (Kč)

Provozní náklady celkem

0

0

0

0

Materiálové náklady celkem

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

Osobní náklady celkem

0

0

0

0

Mzdové náklady

0

0

0

0

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

501

- potraviny
- spotřeba zdravotnického
materiálu (léky aj.)
- kancelářské potřeby
- vybavení (DDHM)
- pohonné hmoty
- ostatní materiálové náklady

558

- vybavení (DDHM):
*
*
*
Nemateriálové náklady celkem
Energie (max do výše 1 %z
požadované výše dotace)

502

- teplo
- elektřina
- plyn

511

503

- jiné
- vodné
Opravy a udržování

512

- zdravotnické techniky
Cestovné
- cestovné zaměstnanců
Ostatní služby
- telefony
- poštovné
- internet

518

- nájemné/pronájem
- stočné
- právní a ekonomické služby
(vedení účetnictví/závěrky,
daňové poradenství atd.); max.
do výše 6 % z požadované
výše dotace)
- školení a vzdělávání

521

- ostatní služby

- hrubé mzdy
- OON

Odvody sociální a zdravotní
pojištění

Ústecký kraj
dotační program "Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021"

uveďte přesný popis pořizovaného
majektu, počet kusů, cena za kus

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

21/SML…./SoPD/ZD

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
…………………………………..
Kontaktní osoba: Ing. 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………………..
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
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(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. …/4Z/2021 ze dne 15. 2. 2021 byl
schválen Program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021“ (dále jen
„Program“). Smlouva se uzavírá též v souladu s tímto Programem včetně jeho příloh.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……
ze dne …….. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod VS (variabilním symbolem)
00098, 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 …….., vedené pod č. j.: KUUK/.…./2021.
Dotace je sledována v účetnictví Ústeckého kraje pod přiděleným UZ (účelovým
znakem) 00098.

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu v programu „Podpora vybraných služeb
zdravotní péče 2021“.

4.

Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské
unie.

Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle Čl. I. odst. 1 smlouvy
za účelem poskytování vybraných služeb zdravotní péče (dále jen „projekt/služba“)
v souladu s žádostí podanou v rámci programu „Podpora vybraných služeb zdravotní
péče 2021“, a to v následujícím členění:
-

na službu (název) -

Kč

-

na službu (název) -

Kč
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dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných nákladů a příjmů
(dále jen „plánovaný rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního
podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového
členění plánovaného rozpočtu. Plánovaný rozpočet předložený příjemcem
v projektu/služby je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Změny v rámci druhového členění plánovaného rozpočtu je možné provádět pouze
za předpokladu předchozího písemného souhlasu odboru zdravotnictví Krajského
úřadu Ústeckého kraje v případě, kdy změna neovlivní celkové uznatelné plánované
náklady projektu/služby a nebude mít žádný vliv na účel projektu/služby, na který je
dotace poskytnuta. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke smlouvě.
3. Termínem ukončení realizace projektu/služby 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 financování uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu/služby
a vzniklých v době od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (účinnost uznatelných nákladů), což
je zároveň doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu/služby v období dle Čl. II.
odst. 4 smlouvy,
- byl skutečně vynaložen, uhrazen nebo vnitropodnikově přeúčtován do termínu
ukončení realizace projektu/služby (viz Čl. II. odst. 3 smlouvy) a zachycen
v účetnictví příjemce dotace, na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný,
ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce, bankovní poplatky,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní náklady,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance
ve veřejných službách a správě, mimořádné odměny, prémie,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek),
službu, pořízení, mzdy, atd., které nebyly uplatněny v rámci podané žádosti, na
které nebyla dotace poskytnuta, které nebyly doplněny v rámci změny
plánovaného rozpočtu písemně odsouhlasené odborem ZD nebo schválené
příslušným orgánem Ústeckého kraje.

5. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu/služby v maximální výši 90 %. Závazný ukazatel
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musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu/služby
za dodržení druhového členění plánovaného rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu/služby, pro který byla
dotace poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. Výjimku
tvoří mzdové náklady, které mohou být uhrazeny po stanoveném termínu
použitelnosti dotace, nejpozději však do 30. dne následujícího měsíce.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem
na uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným rozpočtem projektu/služby, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska
nákladů hrazených z dotace, tak i z hlediska uznatelných nákladů celého
projektu/služby, tzn. příjemce dotace je povinen vést související výnosy a náklady
s jednoznačnou vazbou k projektu/službě odděleně od ostatních nákladů a výnosů.
5. Originály účetních dokladů týkající se projektu/služby označovat účelovým znakem
kraje 00098 a informací o tom, že „Projekt/služba je spolufinancován/a Ústeckým
krajem ve výši ………. Kč, v souladu se smlouvou č. 21/SML…./SoPD/ZD“.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace,
a to do 30 dnů od ukončení realizace projektu/služby, včetně provedení vratky
nevyčerpaných 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 prodloužen, maximálně však o 10 dnů ode dne, kdy bylo příjemci dotace
rozhodnutí o prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy doručeno. Pokud
byl projekt/služba realizován/a před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od
uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu/služby včetně dodržování harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/služby,

-

přínos projektu/služby pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu/služby,

-

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

sestavu z oddělené účetní evidence z hlediska uznatelných nákladů a výnosů
celého projektu/služby,

-

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

-

vnitropodnikový číselník, příp. účetní osnovu (zkrácený rozsah – použité
středisko, zakázka, org. UZ, číslo akce, analytické účty, aj.) pro oddělené
sledování celkových nákladů projektu/služby a nákladů hrazených z dotace,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

rozpis mzdových nákladů po jednotlivých zaměstnancích a měsících
s uvedením vyplacené výše mzdy, která byla financována z prostředků
dotace, včetně kopií DPČ, DPP nebo PS,

-

rozpis účetních dokladů, faktur, aj. hrazených z prostředků dotace (v rozsahu:
druh nákladu, druh dokumentu, číslo účetního dokladu, číslo faktury, název
dodavatele, IČ, popis položky, celková částka vč. DPH, částka hrazená
z dotace, splatnost – resp. skutečné datum úhrady),

-

vnitropodniková kalkulace, výstupy (např. kopie propagačních materiálů,
letáky, aj.)

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu/služby a v této souvislosti jim
umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i
po ukončení realizace projektu/služby.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně
identifikace příjemce nebo podpořeného projektu/služby.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu
ke skutečným nákladům realizovaného projektu/služby, než jaký byl stanoven jako
závazný ukazatel (viz Čl. II odst. 6 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý
podíl dotace překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet
poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením
závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném rozpočtu, současně s předložením závěrečné zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace
na realizaci projektu/služby poskytnuta, v případě, že se projekt/služba
neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti
dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Při použití dotace zajistit, aby nedošlo k duplicitnímu použití finančních prostředků
z více zdrojů na stejný uznatelný náklad.
13. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle Čl. XI. Zásad.
14. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona
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a dodržovat v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní
předpisy.
15. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o
jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
16. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona
č. 250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně
tím, že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy
a touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě. 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 %.
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f)

nedodržení povinnosti vést celkové uznatelné
v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 20 %.

náklady

projektu/služby

g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt/služba je spolufinancován/a Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
h) nedodržení povinnosti uvádět na originálních účetních dokladech týkající se
projektu/služby účelový znak (00098) – 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. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dní od doručení výpovědi.
Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy, 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 projektu/služby
uvést fakt, že projekt/služba by/al podpořen/a Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2. Na výstupech projektu/služby typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů
uvede příjemce skutečnost, že projekt/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 jednoho roku od uzavření této smlouvy:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na všech materiálech
související s realizací projektu/služby,
b) prezentace poskytovatele u příležitostí spojených s propagací a realizací
projektu/služby,
c) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech realizace
projektu/služby v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
d) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s realizací projektu/služby.

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:….. . 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.
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3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., nebo 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. 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

Příloha:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU

"Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021"
Označení příjemce dotace:
dle OR
Číslo smlouvy poskytovatele:
21/SML
Účelový znak:
00098
Závazný ukazatel dle smlouvy (v %):
Název projektu/služby

Výše plánovaných nákladů
projektu/služby (Kč)

0,90
Výše skutečných nákladů
projektu/služby (Kč)

Popis postupu realizace projektu/služby vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/služby:

Přínos projektu/služby pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/služby:

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 10) smlouvy

Skutečný podíl dotace
na celkových
nákladech v %

0,00

#DĚLENÍ_NULOU!

Celkový přehled výnosů projektu/služby
---

---

Částka

Zdroje výnosů (poskytovatel)

---

Částka

Částka

Ústecký kraj

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

0,00

0,00 Kč

* uveďte poznámku:

Celkový přehled nákladů projektu/služby

Nákladová položka

---

---

---

Uhrazeno

Uhrazeno

Uhrazeno

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Provozní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

(ú 501)Materiálové náklady, z toho:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

potraviny
spotřeba zdravotnického materiálu
(léky, aj.)
kancelářské potřeby
vybavení (DDHM) do 3 tis. Kč
pohonné hmoty
ostatní materiálové náklady (uveďte
jaké…..)
(ú 558) vybavení (DDHM) nad
tis.Kč **

3

*
*
*
(ú 502 - ú 503) Energie a vodné:**

(ú 511) Opravy a udržování:
(ú 512) Cestovné **
(ú 518) Ostatní služby, z toho:
telefony, poštovné, internet
nájemné /pronájem
stočné
právní a ekonomické služby (vedení
účetnictví/závěrky, daňové
poradenství atd.)
jiné ostatní služby (uveďte jaké…..)
školení a vzdělávání
Osobní náklady celkem:
Hrubé mzdy
OON (DPP, DPČ)
Odvody sociální a zdravotní pojištění

Plánovaný rozpočet výnosů projektu/služby (ze schválené žádosti; ze schválené změny)
--Zdroje výnosů (poskytovatel)

Plán

--Skutečnost

Plán

--Skutečnost

Plán

Skutečnost

Ústecký kraj

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč

* uveďte poznámku:

Plánovaný rozpočet nákladů projektu/služby (ze schválené žádosti; ze schválené změny)
---

---

---

Upravený návrh
rozpočtu dle schválené
výše dotace

Skutečnost čerpání
dotace

Upravený návrh
rozpočtu dle schválené
výše dotace

Skutečnost čerpání
dotace

Upravený návhr
rozpočtu dle schválené
výše dotace

Skutečnost čerpání
dotace

Provozní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

(ú 501)Materiálové náklady, z toho:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Nákladová položka

potraviny

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

spotřeba zdravotnického materiálu
(léky aj.)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

kancelářské potřeby

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

vybavení (DDHM) do 3 tis. Kč

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

pohonné hmoty

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

ostatní materiálové náklady (uveďte
jaké…..)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

*

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

*

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

*

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

(ú 502 - ú 503) Energie a vodné:**

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

(ú 511 ) Opravy a udržování

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

(ú 512) Cestovné **

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

telefony, poštovné, internet

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

nájemné /pronájem

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

stočné

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

právní a ekonomické služby (vedení
účetnictví/závěrky, daňové
poradenství atd.)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

jiné ostatní služby (uveďte jaké…..)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

školení a vzdělávání

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

Hrubé mzdy

0,00 Kč

Odvody sociální a zdravotní pojištění

0,00 Kč

R
R
R

0,00 Kč

0,00 Kč

R
R
R

0,00 Kč

OON (DPP, DPČ)

R
R
R

(ú 558) vybavení (DDHM) nad
3 tis. Kč**

(ú 518) Ostatní služby, z toho:

Osobní náklady celkem:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

Celkový přehled financování

---

---

---

Dotace Ústeckého kraje:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Náklady hrazené z dotace:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

#DĚLENÍ_NULOU!

#DĚLENÍ_NULOU!

ok

ok

ok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

#DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

Vratka nevyčerpané části dotace
Vratka prostředků dotace (nesplnění podmínky max.% čerpání
vybraných položek rozpočtu)
Vratka nevyčerpaných prostředků v rámci rozpočtu
projektu/služby
Vratka prostředků dotace (vyšší % podíl dotace na skutečných
nákladech + nevyčerpané prostředky dotace dle čl. III. odst. 10)
Smlouvy)

Vratka celkem:

0,00

Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele*:
*Vratku proveďte na účet poskytovatele dotace uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace pod VS 00098.

Datum :
Zpracoval:

Podpis a razítko příjemce dotace:
jméno a příjmení
telefon:

Povinné přílohy:
1) sestava z oddělené účetní evidence z hlediska uznatelných nákladů a výnosů celého projektu/služby;
2) sestava z oddělené účetní evidence z hlediska nákladů hrazených z dotace;
3) vnitropodnikový číselník, příp. účetní osnova (zkrácený rozsah - použité středisko, zakázka, org. UZ, číslo akce, analytické účty, aj.);
4) rozpis mzdových nákladů - viz následující list;
5) rozpis účetních dokladů, faktur, aj. - viz následující list;
6) vnitropodniková kalkulace, výstupy (např. kopie propagačních materiálů, aj.)
Závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů od ukončení realizace projektu/služby na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Rozpis účetních dokladů a faktur hrazených v rámci dotačního programu "Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021" na realizaci projektu:

NÁZEV PROJEKTU/SLUŽBY

Druh
Druh nákladu dokumentu

Projekt/služba
0

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

číslo dokladu/
číslo FA - z
účetnictví

Dodavatel

IČ:

Konkrétní popis

∑ dokladu

Hrazeno z dotace

-

0
Zpracoval:
Poznámky:

0,00 Kč

Skutečné
datum úhrady
závazku

PRACOVNÍ VÝKAZ

UZ
Název projektu

00098
*uveďte název projektu/aktivity

Název příjemce dotace
Jméno a příjmení
Role v projektu
Vykazovaný měsíc
Vykazovaný rok

2021

Druh pracovního poměru
Výše úvazku
Fond pracovní doby

-

Přehled odpracovaných hodin
Den v
měsíci

Počet odprac.
hodin

Popis vykonaných aktivit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Den v
měsíci

Počet odprac.
hodin

Popis vykonaných aktivit

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
0

Celkem
Dovolená
Termíny dovolené
Počet dní celkem
Počet hodin dovolené

Placená pracovní neschopnost
Termíny neschopnosti
Počet dní celkem
Počet hodin neschopnosti

Součet hodin souvisejících s projektem

0

Datum

Datum

Podpis pracovníka

Podpis nadřízeného pracovníka

1) Vyplňujte pouze bílé buňky
2) dovolená a pracovní neschopnost = neuznatelný náklad projektu

bod 14.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 017/4Z/2021

Dotační program
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu
obyvatel Ústeckého kraje“
1. Název dotačního programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého
kraje“
Dotační program je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 000/00Z/2021 ze dne 15. února 2021 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
Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého
kraje a podpora veřejného a osobního zdraví obyvatelstva v Ústeckém kraji.
Předmětem podpory jsou následující aktivity realizované na území České
republiky s dopadem na obyvatele Ústeckého kraje v období od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2021:
- Okruh 1
Podpora léčebných rehabilitací a rehabilitačních pobytů, realizovaných nad
rámec úhrady ze systému veřejného zdravotního pojištění, pro občany
s indikovaným neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém
kraji.
- Okruh 2
Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného
na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života, zejména u nejvíce
zranitelných skupin obyvatelstva, s důrazem na řešení následujících aktivit
na území Ústeckého kraje:








správná výživa a stravovací návyky populace (např. aktivity zaměřené
na pozitivní změny ve společném stravování, zejména pak u dětí),
dostatečná pohybová aktivita populace (např. propagace ke zvyšování
či optimalizaci pohybových aktivit u široké veřejnosti),
zvládání stresu a duševní zdraví (např. propagace významu duševního
zdraví pro celkový zdravotní stav),
zdravotně rizikové chování, informovanost o zdravotních rizicích
spojených s rizikovým chováním včetně intervenčních aktivit (např.
programy prevence HIV/AIDS),
vzdělávání a programy podpory zdraví zaměřené na rizikové faktory
zdraví a podporu screeningových programů (např. podpora prevence
onemocnění, rozvoj zodpovědnosti ke zdraví, a podpora screeningových
programů nehrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění),
snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí (např.
podpora informovanosti o zdravotních rizicích ze životního prostředí).
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Vzdělávací a přednášková činnost, edukační a intervenční aktivity, na které
je požadována dotace, nesmí obsahovat činnosti, jejichž realizace je v rozporu
se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
3. Okruh způsobilých žadatelů
- Okruh 1
Právnická osoba, která je poskytovatelem zdravotních služeb a splňuje
následující kritéria: má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v dané
formě v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění
pozdějších předpisů, a poskytuje léčebnou rehabilitační péči zaměřenou
na neurologická onemocnění na území České republiky pro obyvatele s trvalým
bydlištěm v Ústeckém kraji.
Fyzická osoba, které byla ošetřujícím lékařem indikována léčebná rehabilitační
péče, a která absolvuje léčebnou rehabilitaci v zařízení, které má oprávnění
k poskytování zdravotních služeb v dané formě v souladu se zákonem
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje
léčebnou rehabilitační péči zaměřenou na neurologická onemocnění a nežádá
o poskytnutí finančních prostředků z tohoto dotačního programu. Za nezletilou
osobu a jinou osobu, která má omezenou svéprávnost, žádá fyzická osoba,
která je jejím zákonným zástupcem nebo soudem určený opatrovník.
- Okruh 2
Nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy), církevní právnické osoby,
obecně prospěšné společnosti, svazky obcí, obce, fyzické osoby, právnické
osoby zakládané Ústeckým krajem, právnické osoby zřizované nebo zakládané
obcí a Českou republikou na území Ústeckého kraje, obchodní společnosti
s podílem obcí či Ústeckého kraje a podnikatelské subjekty, které působí
a realizují své aktivity na území Ústeckého kraje.
4. Důvod podpory stanoveného účelu
Dotační program reaguje na potřebu zlepšení nejzávažnějších identifikovaných
problémů zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje jako jednu z priorit
„Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji
na období 2015 – 2020“. V roce 2021 zpracovává Ústecký kraj „Strategii
podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2021
– 2025“ na základě evaluace strategie z období 2015 – 2020 v návaznosti na
Strategické dokumenty ČR v oblasti zdraví.
5. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
Neinvestiční dotace na financování nezbytných uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací výše uvedeného účelu podpory vzniklých v období
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
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6. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků, vyčleněných
v rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Regionálního podpůrného fondu
Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu
2 000 000 Kč na rok 2021
Na poskytnutí dotace z tohoto dotačního programu není právní nárok. Peněžní
podpora bude poskytována do doby vyčerpání celkového objemu tohoto
dotačního programu.
7. Informace o povaze dotace
Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení
komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo
zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L352/1 dne 24. 12. 2013. Dotace fyzickým
osobám v rámci Okruhu 1 nenaplňují znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107
Smlouvy o fungování Evropské unie.
8. Maximální výše dotace
- Okruh 1
Na jednoho občana Ústeckého kraje (respektive rodné číslo) je stanovena
dotace ve výši max. 10 000 Kč. Konkrétní výše dotace bude vypočtena
z reálných uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti.
Maximální podíl dotace kraje je v souladu se Zásadami 70 % z celkových
uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti.
Minimální výše poskytované dotace pro žadatele není stanovena.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů nebo z vlastních zdrojů
příjemce dotace. Projekt, na který je požadována dotace, nesmí být podporován
z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje.
- Okruh 2
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na projekt/aktivitu
je 10 000 Kč. Maximální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
na projekt/aktivitu je 250 000 Kč. Výše dotace bude ovlivněna kapacitou akce
(tj. počtem zúčastněných osob z cílové skupiny projektu/aktivity), přičemž výše
podpory na jednu osobu může dosáhnout maximálně 700 Kč.
Maximální výše osobních nákladů je u všech žadatelů 70 % z celkových
uznatelných nákladů projektu/aktivity. Výjimku v mimořádných a odůvodněných
případech, osobní náklady do výše 100 % celkových uznatelných nákladů
projektu/aktivity, může na základě písemné žádosti schválit orgán kraje, který
o poskytnutí dotace rozhoduje.
V případě, že cílovou skupinou projektu/aktivity jsou děti, žáci a studenti, může
dotace tvořit maximálně 90 % z celkových uznatelných nákladů zahrnutých
v žádosti. Pro ostatní cílové skupiny může dotace tvořit maximálně 70 %
celkových uznatelných nákladů zahrnutých v žádosti.
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-

Okruh 1 a 2

Procentuální podíl dotace je stanoven jako maximální a je závazným
ukazatelem v rámci celkových uznatelných nákladů projektu/aktivity. Celková
částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem dolů.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů nebo z vlastních zdrojů
příjemce dotace. Projekt/aktivita, na který je požadována dotace, nesmí být
podporován z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje.
9. Termín vyhlášení
15. 2. 2021
10. Termín zveřejnění dotačního programu
5. 3. 2021
(pozn.: Dotační program bude zveřejněn po vydání ověřeného usnesení
ze zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného dne 15. 2. 2021,
a to v termínu do 5. 3. 2021).
11. Lhůty pro přijímání žádostí, způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována na předepsaných formulářích,
které jsou přílohou tohoto programu a podepsána oprávněným zástupcem
žadatele. Je-li podávána v listinné podobě, musí být zabezpečena proti
manipulaci s listy (např. sešitím). Povinné přílohy žádosti jsou uvedeny v čl. VI.
bodu 2) Zásad a v bodu 18. tohoto programu a jsou uvedeny rovněž
ve formuláři žádosti.
Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených
v čl. VI. bodu 6) Zásad doručena na krajský úřad ve lhůtě pro podání žádostí,
která je totožná pro oba okruhy stanovené podpory dotačního programu:
I)
II)
III)

od 5. 4. – 30. 4. 2021 pro realizaci léčebných rehabilitací nebo
projektů/aktivit v období od 1. 1. – 31. 12. 2021,
od 1. 7. – 14. 7. 2021 pro realizaci léčebných rehabilitací nebo
projektů/aktivit v období od 1. 7. – 31. 12. 2021, za předpokladu,
že nebude vyčerpán objem finančních prostředků ve lhůtě dle bodu I),
od 1. 9. – 21. 9. 2021 pro realizaci léčebných rehabilitací nebo
projektů/aktivit v období od 1. 9. – 31. 12. 2021, za předpokladu,
že nebude vyčerpán objem finančních prostředků ve lhůtě dle bodu
I) a II).

Elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem, je možné žádost podat
na adresy:
epodatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
nebo datová schránka Ústeckého kraje: t9zbsva.
Je-li žádost o poskytnutí dotace podána v listinné podobě, je třeba ji v jednom
vyhotovení spolu s povinnými přílohami uvedenými v čl. VI. bodu 2) Zásad
a v bodu 18. tohoto programu doručit v zalepené obálce označené textem:

4

Žádost o dotaci v rámci programu:
Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel
Ústeckého kraje
NEOTVÍRAT
na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
12. Podmínky pro poskytnutí dotace
Do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti, které byly doručeny
ve lhůtě pro podání žádosti, na předepsaném formuláři, obsahující všechny
povinné přílohy, a které odpovídají účelu stanovenému okruhu podpory
dotačního programu (viz bod 2. tohoto programu).
Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uveden v čl. VI. bodech
5) a 6) Zásad, tj. například faxem nebo e-mailem bez zaručeného
elektronického podpisu, doručené na jiné adresy, nebo obdržené po lhůtě
pro podání žádosti, nebudou posuzovány podle čl. IX. Zásad.
13. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti, termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců dotace
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
příslušný orgán Ústeckého kraje na nejbližším jednání po skončení lhůty
pro podání žádostí nejpozději však do 31. 12. 2021. Po vydání ověřeného
usnesení příslušného orgánu Ústeckého kraje budou zveřejněny výsledky
dotačního programu.
14. Konzultačního místo:
Ústecký kraj - Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoby:
Bc. Jana Krpešová, tel: 475 657 432, e-mail: krpesova.j@kr-ustecky.cz
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
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15. Kritéria pro hodnocení žádosti
Žádosti budou vyhodnoceny podle následujících kritérií:
- Okruh 1:


soulad s účelem stanovené podpory, tj. žádost musí být určena
na zajištění léčebné rehabilitace občanů s trvalým bydlištěm v Ústeckém
kraji,



potřebnost léčebné rehabilitační péče pro konkrétního občana s trvalým
bydlištěm v Ústeckém kraji, tj. rehabilitační péče musí být indikována
lékařem,



žádost musí být určena na zajištění léčebné rehabilitace realizované nad
rámec úhrady ze systému veřejného zdravotního pojištění,



adekvátní využití podpory, tj. žádost musí obsahovat pouze uznatelné
náklady (viz čl. VIII. odst. 10) a 11) Zásad).

- Okruh 2:








soulad projektu/aktivity s účelem stanovené podpory,
přínos realizace projektu/aktivity pro cílovou skupinu (vymezení cílové
skupiny, vazba na potřeby cílové skupiny),
oborově/tematicky významný projekt/aktivita,
kapacita projektu/aktivity je odvozena od počtu osob cílové skupiny
projektu/aktivity (např. v rámci vzdělávacího semináře určeného pro žáky
škol není cílovou skupinou učitelský doprovod žáků),
kvalita projektu (originalita, věcná a časová proveditelnost, personální
a technické zabezpečení, připravenost projektu k realizaci)
ekonomická přiměřenost (uznatelné a neuznatelné náklady dle čl. VIII.
bodu 10) a 11) Zásad, konkrétnost rozpočtu, adekvátnost položek
rozpočtu, zajištění vícezdrojového financování).

16. Formulář žádosti
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje (ve variantách
pro Okruhy 1 a 2) je přílohou č. 1 dotačního programu. Rozpočet projektu
(ve variantách pro Okruhy 1 a 2) je přílohou č. 2 dotačního programu.
Jeden žadatel, který je právnickou osobou, může v rámci dotačního programu,
ve lhůtách I) – III) podat dohromady více žádostí v rámci Okruhu 1, členěných
na zajištění léčebné rehabilitace pro jednotlivé občany Ústeckého kraje.
Na každou zajištěnou léčebnou rehabilitaci pro jednotlivého občana Ústeckého
kraje, na kterou je žádána dotace, musí být zpracovaný vlastní rozpočet.
Žadatel, který je fyzickou, může v rámci dotačního programu ve lhůtách I) – III)
podat v rámci Okruhu 1 pouze 1 žádost.
Jeden žadatel může v rámci dotačního programu ve lhůtách I) – III) podat
dohromady více žádostí v rámci Okruhu 2, členěných na jednotlivé
projekty/aktivity realizované na území Ústeckého kraje. Na každý zajištěný
projekt/aktivitu, na který je žádána dotace, musí být zpracovaný vlastní
rozpočet.
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17. Náležitosti projektu (popis aktivity v žádosti)
- Okruh 1:
Popis jednotlivého případu zajištění léčebné rehabilitace v žádosti musí být
vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo usnadněno její vyhodnocení. Popis
jednotlivého případu zajištění léčebné rehabilitace, na kterou je požadována
podpora musí splňovat náležitosti projektu uvedené v čl. VII. bodu 2) Zásad.
Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti pro Okruh 1.
- Okruh 2:
Popis projektu/aktivity v žádosti musí být vyplněn pečlivě a jasně, aby bylo
usnadněno její vyhodnocení. Popis aktivity, na kterou je požadována podpora,
musí splňovat náležitosti projektu uvedené v čl. VII. bodu 2) Zásad.
Požadovaný obsah je uveden ve formuláři žádosti pro Okruh 2.
18. Splnění následujících podmínek pro poskytnutí dotace žadatel doloží
v přílohách žádosti
- dle čl. VI. bodu 2 Zásad (pro Okruh 1 i Okruh 2) u právnických osob:
a)

b)

c)
d)

e)
f)

doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis
z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další
doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list,
zřizovací listina), a to v kopii;
doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv),
a to v kopii;
doklady o přidělení IČ a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost),
a to v kopii;
čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady
projektu (viz vzorový formulář žádosti, nutné vyplnit příslušnou variantu
formuláře);
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
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g)

h)

i)

j)

k)
l)

m)

příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který
dosud nebyl splacen,
a to v originále (viz vzorový formulář žádosti);
čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále (viz vzorový
formulář žádosti);
čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,
nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti,
a to v originále (viz vzorový formulář žádosti);
čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky
po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí,
Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále (viz vzorový
formulář žádosti);
čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči rozpočtu kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu
předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále (viz
vzorový formulář žádosti);
čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci
projektu a nepůsobí jako prostředník, a to v originále;
soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla
smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace,
a to v originále;
projekt dle čl. VII. Zásad, a to v originále;
- další povinné přílohy pro Okruh 1:

n)

kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb v dané formě
v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění
pozdějších předpisů;

o)

čestné prohlášení, že potřebnost léčebné rehabilitační péče
pro konkrétního občana s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji, je/byla
indikována ošetřujícím lékařem, a to v originále;

p)

čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
a o přijatých podporách de minimis z jiného členského státu EU
v rozhodném období (viz vzorový formulář žádosti), a to v originále;
- další povinné přílohy pro Okruh 2:
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q)

čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“)
a o přijatých podporách de minimis z jiného členského státu EU
v rozhodném období (viz vzorový formulář žádosti), a to v originále.
- dle čl. VI. bodu 2 Zásad (pro Okruh 1) u fyzických osob:

r)

potvrzení ošetřujícího lékaře o potřebnosti léčebné rehabilitační péče,
a to v originále;

s)

projekt dle čl. VII. Zásad, a to v originále;

t)

ověřený doklad o trvalém bydlišti v Ústeckém kraji (vydává oddělení
evidence obyvatel v místě trvalého bydliště), a to v originále.

19. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace a finanční vypořádání dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy
je přílohou č. 3 tohoto dotačního programu. Finanční vypořádání dotace
předloží příjemce dotace prostřednictvím Závěrečné zprávy vypracované
v souladu s č. XII. Zásad. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání jsou přílohou
č. 4 tohoto dotačního programu.
Přílohy dotačního programu:
1.
2.
3.
4.

Vzor žádosti o dotaci (včetně vzorů čestného prohlášení)
Rozpočet projektu/případu zajištění léčebné rehabilitace/aktivity
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace

9

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE
Zařazení žádosti do programu
Program:
PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL ÚSTECKÉHO KRAJE
Okruh:
Okruh 1 – Léčebné rehabilitace
Okruh 2 – Aktivity zaměřené na zlepšení zdravotního stavu obyvatel
Žadatel - identifikační údaje
Fyzická osoba

Právnická osoba

Jméno a příjmení:
Podnikající fyzická osoba:
Ano

Ne

Ano

Ne

DIČ:

Kontaktní údaje
Telefon:

E-mail:
@

Datová schránka:

Webová stránka:

Adresa bydliště:
Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulice:

č.p.:

Jiná kontaktní osoba ve věci této žádosti:

Ano

Bankovní a daňové údaje
Peněžní ústav (banka):

č.o.:

Číslo účtu:

Ne

/
Plátce DPH:

Odpočet DPH:

Ano

Ne

Ano

Ne

Požadavek na dotaci Ústeckého kraje na rok 2020

Jméno a příjmení občana
Ústeckého kraje

Celkové náklady
léčebné rehabilitace

Požadovaná dotace
Ústeckého kraje

v roce 2020 (v Kč)

na rok 2020 (v Kč)

0,00

0,00

Dotace
(v %)

1.
CELKEM:
Požadavek č. 1
Jméno a příjmení občana Ústeckého kraje:
Datum narození:

Telefon:

E-mail:
@

Adresa trvalého bydliště:
Okres:

Obec:

Ulice:

č.p.:

č.o.:

Zaměření léčebné rehabilitace:
Uveďte obecné zaměření.
Zdůvodnění požadavku:
Stručně popište potřebnost.
Absolvování léčebné rehabilitace v předchozích letech:
Vyplňte v případě, že se jedná o opakující se léčebnou rehabilitaci.
Časový rozsah realizace léčebné rehabilitace:
Termín zahájení:

Termín ukončení:

Uveďte, v jakém časovém rozmezí bude rehabilitace realizována. Uveďte i dobu, v níž má být dosaženo účelu
poskytované dotace.
Zdůvodnění potřebnosti léčebné rehabilitace:

Uveďte doplňující informace k čestnému prohlášení doloženému jako součást žádosti dle bodu 18. písm. n) nebo q)
Vyhlášení dotačního programu.
Další údaje o zajištění léčebné rehabilitace:
Uveďte případné další informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší žádosti.
Přílohy žádosti
1. Potvrzení ošetřujícího lékaře o potřebnosti léčebné rehabilitační péče (vydané ošetřujícím lékařem v
kalendářním roce, ve kterém je žádáno o dotace);
2. Ověřený doklad o trvalém bydlišti v Ústeckém kraji (vydává oddělení evidence obyvatel v místě
trvalého bydliště).
3.

Vyplňte v případě dalších přiložených příloh.

Prohlášení a podpis
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé, žadatel nečerpá a ani nežádá
o finanční prostředky na totožný projekt z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje.
Jméno a příjmení níže podepsané osoby:
V ............................... dne ...............................

(podpis/razítko)

E-mail:

@

Na tento email Vám, po kliknutí na tlačítko „Odeslat“, přijde vyplněný
formulář ve formátu PDF k tisku.

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

Potvrzení ošetřujícího lékaře
(dokládá pouze fyzická osoba)
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu „Podpora
aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

pot vrzuji potřebnost léčebné rehabilitační péče pacienta s neurologickým
onemocněním:
Jméno a příjmení:__________________________________________
Rodné číslo:_______________________________________________
Adresa místa trvalého pobytu:_________________________________
_________________________________________________________

Datum vydání posudku:___________________

…………………..………………………
razítko a podpis lékaře

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE
Zařazení žádosti do programu
Program:
PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL ÚSTECKÉHO KRAJE
Okruh:
Okruh 1 – Léčebné rehabilitace
Okruh 2 – Aktivity zaměřené na zlepšení zdravotního stavu obyvatel
Žadatel - identifikační údaje
Fyzická osoba

Právnická osoba

Název právnické osoby:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Ano

Ne

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
(%)
Registrace:

Dopňte ve tvaru: Číslo a datum registrace, vložka a název příslušného krajského soudu nebo jiného evidenčního
rejstříku, ve kterém jste zapsáni.
Kontaktní údaje
Telefon:

E-mail:
@

Datová schránka:

Webová stránka:

Sídlo:
Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulice:

č.p.:

Jiná kontaktní osoba ve věci této žádosti:

č.o.:

Ano

Ne

Bankovní a daňové údaje
Peněžní ústav (banka):

Číslo účtu:
/

Plátce DPH:

Odpočet DPH:

Ano

Ne

Ano

Ne

Požadavek na dotaci Ústeckého kraje na rok 2020

Jméno a příjmení občana
Ústeckého kraje

Celkové náklady
léčebné rehabilitace
v roce 2020 (v Kč)

Požadovaná dotace
Ústeckého kraje
na rok 2020 (v Kč)

CELKEM:

0,00

0,00

1.

Požadavek č. 1
Jméno a příjmení občana Ústeckého kraje:

Dotace
(v %)

Datum narození:

Telefon:

E-mail:
@

Adresa trvalého bydliště:
Okres:

Obec:

Ulice:

č.p.:

č.o.:

Zaměření léčebné rehabilitace:
Uveďte obecné zaměření.
Zdůvodnění požadavku:
Stručně popište potřebnost.
Absolvování léčebné rehabilitace v předchozích letech:
Vyplňte v případě, že se jedná o opakující se léčebnou rehabilitaci.
Časový rozsah realizace léčebné rehabilitace:
Termín zahájení:

Termín ukončení:

Uveďte, v jakém časovém rozmezí bude rehabilitace realizována. Uveďte i dobu, v níž má být dosaženo účelu
poskytované dotace.
Zdůvodnění potřebnosti léčebné rehabilitace:
Uveďte doplňující informace k čestnému prohlášení doloženému jako součást žádosti dle bodu 18. písm. n) nebo q)
Vyhlášení dotačního programu.
Další údaje o zajištění léčebné rehabilitace:
Uveďte případné další informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší žádosti.
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 přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to v kopii;
4. Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady projektu, 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);
7. Čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí
jako prostředník, a to v originále;
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. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“) a o přijatých podporách
de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném období, a to v originále (viz vzorový formuláře)
10. Oprávnění k poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a to v kopii;
11. Čestné prohlášení, že potřebnost léčebné rehabilitační péče pro konkrétního občana s trvalým
bydlištěm v Ústeckém kraji, je/byla indikována ošetřujícím lékařem, a to v originále;
12. Vyplňte v případě dalších přiložených příloh.
Prohlášení a podpis
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil k předložení do dotačního programu Ústeckého kraje „Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň
prohlašuje, že souhlasí se zařazením žadatele do databáze Ústeckého kraje a se zveřejněním údajů o něm a o výši
poskytnuté dotace na webových stránkách Ústeckého kraje. Současně žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této
žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé, žadatel nečerpá a ani nežádá o finanční prostředky na totožný projekt z jiných
finančních zdrojů Ústeckého kraje.

Jméno a příjmení níže podepsané osoby:
V ............................... dne ...............................

(podpis/razítko)

E-mail:

@

Na tento email Vám, po kliknutí na tlačítko „Odeslat“, přijde vyplněný
formulář ve formátu PDF k tisku.

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

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 (právnická osoba)
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

čestně prohlašuje, že

je plátcem DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace projektu v dotačním programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
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 z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

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 (právnická osoba)
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

čestně prohlašuje, že

je plátcem DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace projektu v dotačním programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
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

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
osoby zastupující žadatele (razítko)

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 (právnická osoba)
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

čestně prohlašuje, že

není plátcem DPH.

V ……………………….dne ………………

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

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle čl. VI bod. 2) písm. e) až i) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (ze dne 5. 9. 2016)

Žadatel (právnická osoba)
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu „Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
če stn ě p roh la šu je , ž e
-

-

-

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


nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,



na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,



vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí
skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven
inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl
splacen,

žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu
žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby,
vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny
podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz
pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen,

-

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

-

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

-

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

-

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

V ……………………….. dne ………………

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

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

Čestné prohlášení
Žadatel (právnická osoba)
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu „Podpora
aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
čestně prohlašuje, že

-

potřebnost léčebné rehabilitační péče pro občana…………..……………………………,
s trvalým bydlištěm…………………………………………................. je/byla indikována
ošetřujícím lékařem.

V ……………………….. dne ………………

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

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Žadatel - příjemce podpory (právnická osoba)
Obchodní firma/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČO/datum narození:
Statutární zástupce:
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu
Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi
sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo
společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto
subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 %
hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d)
prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s
žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné
moci ("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění
pozdějších předpisů.
Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

Sídlo/adresa

IČO/datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:

Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis na stránkách ÚOHS www.compet.cz .
3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o přeměnách obchodních společností a družstev“).
1
2

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/
Obchodní firma
Sídlo/adresa
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6.
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

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

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
5.2 Podpora dle Nařízení Komise (EU) č.…………… ze dne ……………… o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.

Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev .
Viz § 243 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007).
7 Datem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis, tedy den účinnosti
právního úkonu, na základě kterého je podpora poskytována, zpravidla den uzavření příslušné smlouvy.
8 Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy
jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie.
4
5

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č.…………… ze dne ………………
(nařízením Komise (ES) č. 875/2007) ve výši 30.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
5.3
a)
b)

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

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

Den poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

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

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

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

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ve výši 500.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Výše podpory

Datum
poskytnutí
podpory7

v Kč

v €8

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

-

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

Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE
Zařazení žádosti do programu
Program:
PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL ÚSTECKÉHO KRAJE
Okruh:
Okruh 1 – Léčebné rehabilitace
Okruh 2 – Aktivity zaměřené na zlepšení zdravotního stavu obyvatel
Žadatel - identifikační údaje
Fyzická osoba

Právnická osoba

DIČ:
Ano

Ne

Kontaktní údaje
Telefon:

E-mail:
@

Datová schránka:

Webová stránka:

Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulice:

č.p.:

Jiná kontaktní osoba ve věci této žádosti:

č.o.:

Ano

Ne

Bankovní a daňové údaje
Peněžní ústav (banka):

Číslo účtu:
/

Plátce DPH:
Ano

Odpočet DPH:
Ne

Ano

Ne

Požadavek na dotaci Ústeckého kraje na rok 2020

Název aktivity projektu

Celkové náklady
aktiviti v roce 2020
(v Kč)

Požadovaná dotace
Ústeckého kraje
na rok 2020 (v Kč)

CELKEM:

0,00

0,00

Dotace
(v %)

1.

Popis aktivity č. 1
Název akce:

Zaměření projektu/aktivity:
Uveďte obecné zaměření projektu/aktivity.
Popis cílové skupiny:
Uveďte kvantitativní a kvalitativní popis cílové skupiny, které bude projekt/aktivita určen/a.
Počet účastníků aktivity v předchozích 3 letech (vyplňte v případě, že se jedná o opakující se aktivitu):
rok 2017:

rok 2018:

rok 2019:

Místo realizace projektu/aktivity:
Popište zejména místo a prostory, ve kterých bude projekt/aktivita realizován/a. Z místa realizace by mělo být
patrné, že je vhodné (svými podmínkami a zázemím) pro realizaci projektu/aktivity.
Popis realizace projektu/aktivity:
Stručně popište způsob realizace projektu/aktivity.
Personální zajištění projektu/aktivity:
Uveďte kdo nebo které organizace, se budou podílet na realizaci projektu/aktivity.
Časový rozsah realizace projektu/aktivity:
Termín zahájení:

Termín ukončení:

Uveďte, v jakém časovém rozmezí bude projekt/aktivita realizován/a. Uveďte i dobu, v níž má být dosaženo účelu
poskytované dotace.
Zdůvodnění potřebnosti projektu/aktivity:
Uveďte odkaz na příslušné rozvojové dokumenty na úrovni kraje nebo obce identifikující potřebnost projektu/aktivity
(např. tématický rozvojový/strategický dokument kraje apod.)
Další údaje o projektu/aktivitě:

Uveďte případné další informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší žádosti.
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 přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to v kopii;
4. Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady projektu, 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);
7. Čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí
jako prostředník, a to v originále;
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. Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“) a o přijatých podporách
de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném období, a to v originále (viz vzorový formuláře)

10. Oprávnění k poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a to v kopii;
11. Čestné prohlášení, že potřebnost léčebné rehabilitační péče pro konkrétního občana s trvalým
bydlištěm v Ústeckém kraji, je/byla indikována ošetřujícím lékařem, a to v originále;
12. Vyplňte v případě dalších přiložených příloh.
Prohlášení a podpis
Jméno a příjmení níže podepsané osoby:
V ............................... dne ...............................

(podpis/razítko)

E-mail:

@

Na tento email Vám, po kliknutí na tlačítko „Odeslat“, přijde vyplněný
formulář ve formátu PDF k tisku.

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

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 aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

čestně prohlašuje, že

je plátcem DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace projektu v dotačním programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
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 z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

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 aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
čestně prohlašuje, že

je plátcem DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace projektu v dotačním programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
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 z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

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 aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

čestně prohlašuje, že

není plátcem DPH.

V ……………………….dne ………………

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

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle čl. VI bod. 2) písm. e) až i) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (ze dne 5. 9. 2016)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu „Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
če stn ě p roh la šu je , ž e
-

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


nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,



na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,



vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí
skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven
inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl
splacen,

-

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

-

vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny
podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz
pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen,

-

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

-

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

-

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

V ……………………….. dne ………………

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

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Žadatel - příjemce podpory
Obchodní firma/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČO/datum narození:
Statutární zástupce:
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu
Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi
sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo
společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto
subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 %
hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d)
prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s
žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné
moci ("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění
pozdějších předpisů.
Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

Sídlo/adresa

IČO/datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:

Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis na stránkách ÚOHS www.compet.cz .
3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o přeměnách obchodních společností a družstev“).
1
2

Příloha k žádosti o dotaci z programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“
nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6.
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

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

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem

Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Viz § 243 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007).
7 Datem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis, tedy den účinnosti
právního úkonu, na základě kterého je podpora poskytována, zpravidla den uzavření příslušné smlouvy.
8 Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy
jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie.
4
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5.2 Podpora dle Nařízení Komise (EU) č.…………… ze dne ……………… o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č.…………… ze dne ………………
(nařízením Komise (ES) č. 875/2007) ve výši 30.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
5.3
a)
b)

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

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

Den poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

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

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

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

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

Výše podpory

Datum
poskytnutí
podpory7

v Kč

v €8

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

-

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

Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

Žádost o poskytnutí dotace v rámci dotacního programu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel
Ústeckého kraje"
Okruh 1
Neinvestiční náklady projektu/aktivity (dle nákladových položek) a požadavek od Ústeckého kraje na rok 2021
(Vyplňuje se na všechny léčebné rehabilitace souhrnně)
Název a číslo projektu (požadavku):
Nákladová položka

z toho:

Celkové náklady na realizaci projektu *

Počet léčebných rehabilitací:
Skutečné náklady za
minulý rok (Kč)

Požadavek od Ústeckého
kraje na aktuální rok (Kč)

0,00 Kč

0,00 Kč

- ubytování

0

0

- stravování

0

0

- léčebná/rehabilitační péče (procedury aj.)

0

0

- ostatní náklady

0

0

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

* FO - doložit aktuálním ceníkem služeb, pokud jsou tyto služby nabízeny a nehrazeny z veřejného zdravotního pojištění v rámci realizované léčebné rehabilitace.

Celkové náklady na realizaci projektu **

0,00 Kč

0,00 Kč

0

0

z toho:

- mzdové náklady

Uveďte stručný popis (např.:kolik zaměstanců provádí rehabilitaci, jaké materiálové náklady jsou třeba, výše
pronájmu dle nájemní smlouvy/měsíc, příp. konkretizujte ostatní náklady)

- materiálové náklady
- pronájem/nájemné
- ostatní náklady
**PO - kvalifikovaným odhadem, kalkulací, průměrem na jednu rehabilitační proceduru (nutno dodržet dle čl. III. odst. 4 Smlouvy)

Zdroje financování projektu na léčebnou rehabilitaci (neinvestiční náklady)
Název a číslo projektu:

Plánované výnosy za
aktuální rok (Kč)

dotace Ústeckého kraje

0,00

úhrady od klientů/pacientů z Ústeckého kraje

0,00

zdravotní pojištovna

0,00

Ministerstvo zdravotnictví

0,00

jiný resort státní správy (uveďte jaký)

0,00

dotace - obce

0,00

dotace - ostatní kraje

0,00

sponzorské dary

0,00

jiné zdroje (uveďte)

0,00

Celkové zdroje finacování projektu

0 Kč

Vypracoval:
kontakt (telefon/e-mail):

Seznam klientů Ústeckého kraje na jejichž léčebnou rehabilitaci je požadována dotace (jméno, příjmení a
rok narození) - aktivita/projekt
Jméno, příjmení

rok

Jméno, příjmení

rok

Jméno, příjmení

rok

Okruh 2

Zdroje financování projektu/aktivity (neinvestiční náklady)
(Vyplňuje se za každou aktivitu zvlášť)
vyplňte

Název a číslo projektu/aktivity:
Finanční zdroj

Skutečnost v roce *

Skutečnost v roce *

Plán na rok *

2019

2020

2021

Poznámka

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
jiný resort státní správy (uveďte jaký…..)

příspěvek Úřadu práce
úhrady uživatelů
dotace obcí
dotace Ústeckého kraje
příspěvek zřizovatele
fondy zdravotních pojišťoven
Strukturální fondy
jiné zdroje (uveďte jaké….)
vlastní zdroje
Celkové náklady na realizaci
projektu/aktivity

0

0

0

*v celých Kč

Ústecký kraj
dotační program "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje"

Okruh 2

Název a číslo projektu/aktivity:
Nákladová položka

Provozní náklady celkem

Rozpočet projektu/aktivity (neinvestiční náklady) a požadavek od Ústeckého kraje na rok 2018 podle nákladových položek
(Vyplňuje se za každou aktivitu zvlášť)
vyplňte
Přidělená dotace od
Požadavek od
Skutečné náklady za
Předpokládané
Ústeckého kraje na
Ústeckého kraje na
rok
náklady na rok
Poznámka - slovní komentář (u položek, na které je žádána dotace kraje, nutno vyplnit)
rok
rok
2020
2020
2021
2021
0
0
0
0
0

0

0

0

- potraviny
- kancelářské potřeby
- vybavení (DDHM < 500 - 3 000 Kč)
- pohonné hmoty
- ostatní materiálové náklady
Nemateriálové náklady celkem

0

0

0

0

Energie a vodné (max.1 % z celkových
uznatelných nákladů projektu/aktivity)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

518

512

503

502

501

Materiálové náklady celkem

uveďte jaké….

- teplo
- elektřina
- plyn
- jiné
- vodné
Cestovné
- cestovné zaměstnanců
Ostatní služby
- telefony
- poštovné
- internet
- občerstvení v rámci projektu/aktivity
- nájemné /pronájem
- propagace a reklama
- právní a ekonomické služby
(vedení účetnictví/závěrky, daňové
poradenství atd.)

- jiné ostatní služby
- školení a vzdělávání
Osobní náklady celkem

uveďte jaké…
0

0

0

0

0

0

0

0

Mzdové náklady (max. 70 % z celkových
uznatelných nákladů na projekt/aktivitu)
521

- hrubé mzdy
- OON (DPP, DPČ)
Odvody sociální a zdravotní pojištění
Zpracoval:
kontakt (telefon/e-mail):

Ústecký kraj
dotační program "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje"

Okruh 1 a 2

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

JID:

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
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/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
Pozn.: bude uvedeno u právnických osob
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
strana 1 / 10

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. 0xx/xZ/2021 ze dne xx. xx. 2021 byl
schválen Program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel
Ústeckého kraje“ (dále jen „Program“). Smlouva se uzavírá též v souladu s tímto
Programem včetně jeho příloh.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých) (dále též „dotace“), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod VS (variabilním
symbolem) 00432, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do 31. 12. 2021.
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
příjemci v souladu s ustanovením § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod VS
(variabilním symbolem) 00432, 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 ze dne……...2021, vedené pod JID…………….
Dotace je sledována v účetnictví Ústeckého kraje pod přiděleným UZ (účelovým
znakem) 00432.

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu/aktivity (vypíše se účel) ……….. (dále jen
„projekt/aktivita“).

4.

Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení
komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním
věstníku EU č. L 352/1 dne 24. 12. 2013. Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu
na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti
o dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis
dle výše uvedeného nařízení Evropské komise.
Ujednání pro případ poskytnutí dotace fyzické osobě v rámci Okruhu 1:
Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
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Dotace je/není slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávních celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro
poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého
projektu/aktivity
....................................,
dle poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného
rozpočtu. Plánovaný rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb předložených
příjemcem v projektu/aktivity je nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace uvedené
v čl. I. odst. 2 smlouvy.
2. Změny v rámci druhového členění plánovaného rozpočtu je možné provádět pouze za
předpokladu předchozího písemného souhlasu odboru zdravotnictví Krajského úřadu
Ústeckého kraje v případě, kdy změna neovlivní celkové uznatelné plánované náklady
projektu/aktivity a nebude mít žádný vliv na účel projektu/aktivity, na který je dotace
poskytnuta. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke smlouvě.
3. Termínem ukončení realizace projektu/aktivity je termín 31. 12. 2021. Pro příjemce je
tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na uznatelné náklady přímo
související s financováním nákladů projektu/aktivity dle odst. 1 tohoto článku do doby
uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy a vzniklých v době od 1. 1. /1. 7. /1. 9. 2021 do 31.
12. 2021 (účinnost uznatelných nákladů), což je zároveň doba, v níž má být
stanoveného účelu dosaženo. Výjimku tvoří mzdové náklady včetně zákonných
odvodů, které mohou být uhrazeny po stanoveném termínu použitelnosti Dotace,
nejpozději však do 31 dne následujícího měsíce.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu/aktivity v období dle čl. II.
odst. 4 smlouvy,
- byl skutečně vynaložen, uhrazen nebo vnitropodnikově přeúčtován do termínu
ukončení realizace projektu/aktivity (viz čl. II. odst. 3 smlouvy) a zachycen
v účetnictví příjemce dotace, na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný,
ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady, jestliže je příjemce povinen
účetnictví vést.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce, bankovní poplatky,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní náklady,
nájemné s následnou koupí (leasing),
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-

cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě, mimořádné odměny, prémie,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek),
službu, pořízení, mzdy, atd., který nebyl uplatněn v rámci podané žádosti, na který
nebyla dotace poskytnuta, který nebyl doplněn v rámci změny plánovaného
rozpočtu písemně odsouhlaseným odborem ZD nebo schválený orgány
Ústeckého kraje.

Příjmy projektu tvoří výnosy vzniklé v přímé souvislosti s projektem/aktivitou. Jedná se
především o:
- dotace od orgánů státní správy či subjektů samosprávy (ministerstva, obce, kraje),
- příjmy od úřadů práce, zdravotních pojišťoven, strukturálních fondů,
- zápisné, konferenční poplatky, členské úhrady, peněžní dary, příjmy z reklamy,
- výnosy z prodeje v rámci projektu (např. prodej publikací),
- výnosy z pronájmu aj.
Vlastní příspěvek (podíl) na financování projektu/akce není považován za příjem
projektu, ale je jedním z možných zdrojů financování projektu.
5. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy do 20
dnů ode dne uzavření této smlouvy.
6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu/aktivity v maximální výši 70 % pro Okruh 1 dotačního
programu/ 70 % nebo 90 % pro Okruh 2 dotačního programu. Závazný ukazatel musí
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu/aktivity za dodržení
druhového členění plánovaného rozpočtu.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu/aktivity, pro který byla
dotace poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. Výjimku
tvoří mzdové náklady, které mohou být uhrazeny po stanoveném termínu
použitelnosti dotace, nejpozději však do 15. dne následujícího měsíce.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným rozpočtem projektu/aktivity, který je nedílnou součástí žádosti
o poskytnutí dotace, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
(jestliže je příjemce povinen účetnictví vést) a to jak z hlediska nákladů hrazených
z dotace, tak i z hlediska uznatelných nákladů celého projektu/aktivity, tzn. příjemce
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dotace je povinen vést související výnosy a náklady s jednoznačnou vazbou
k projektu/aktivitě odděleně od ostatních nákladů a výnosů.
5. Originály účetních dokladů týkající se projektu/aktivity označovat účelovým znakem
kraje 00432 a informací o tom, že „Projekt/aktivita je spolufinancován/a Ústeckým
krajem ve výši ……….., v souladu se smlouvou č. 21/SML………..
6. Na dobu minimálně dvou let ode dne ukončení realizace projektu/aktivity dle čl. II.
odst. 3 smlouvy zajistit udržitelnost projektu/aktivity. Po tuto dobu je příjemce povinen
zachovat výsledky projektu/aktivity (informační letáky, edukační materiály, pořízený
dlouhodobý majetek, atd.) včetně veškerých originálních dokumentů souvisejících
s projektem/aktivitou (tj. účetní písemnosti a prvotní doklady, aj.) v písemné nebo
elektronické podobě.
7. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu/aktivity, včetně provedení vratky
nevyčerpaných 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
prodloužen, maximálně však o 10 dnů ode dne, kdy bylo příjemci dotace rozhodnutí
o prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy doručeno. Pokud byl
projekt/aktivita realizován/a před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření
této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva právnických a fyzických osob musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu/aktivity včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/aktivity,

-

přínos projektu/aktivity pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu/aktivity,

-

finanční vypořádání dotace.

II. Finanční vypořádání dotace právnických osob (přehled o čerpání a použití
poskytnuté dotace) musí obsahovat:
II. A) okruh podpory 1, okruh podpory 2:
-

sestavu z oddělené účetní evidence z hlediska uznatelných nákladů a výnosů
celého projektu/aktivity,

-

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

-

vnitropodnikový číselník, příp. účetní osnovu (zkrácený rozsah – použité
středisko, zakázka, org. UZ, číslo akce, analytické účty, aj.) pro oddělené
sledování celkových uznatelných nákladů projektu/aktivity a nákladů
hrazených z dotace,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

aktuální ceník výkonů, výkazy rehabilitačních výkonů.
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II. B) okruh podpory 2:
-

rozpis mzdových nákladů po jednotlivých zaměstnancích a měsících
s uvedením vyplacené výše mzdy, která byla financována z prostředků dotace,
včetně kopií DPČ, DPP nebo PS,

-

rozpis účetních dokladů, faktur aj. hrazených z prostředků dotace (v rozsahu:
druh nákladu, druh dokumentu, číslo účetního dokladu, číslo faktury, název
dodavatele, IČ, popis položky, celková částka vč. DPH, částka hrazená
z dotace, splatnost - resp. skutečné datum úhrady),

-

vnitropodniková kalkulace, prezenční listiny, výkazy práce (timesheet), výstupy
(např. kopie edukačních materiálů, aj.).

III. Finanční vypořádání dotace fyzických osob (přehled o použití poskytnuté
dotace) musí obsahovat:
-

Aktuální ceník výkonů rehabilitačního zařízení,

-

Kopie všech dokladů o realizovaných výdajích, včetně kopií dokladů o jejich
úhradě (výpis z bankovního účtu, pokladní doklad).

8. Pro účely sledování uznatelných nákladů a nákladů hrazených z dotace v rámci
realizace projektu/aktivity z Okruhu 1, právnických osob, se má za to, že celý
seznam klientů uvedených v žádosti evidované čl. I. odst. 2 smlouvy, je jeden
projekt/jedna aktivita.
9. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu/aktivity a v této souvislosti jim
umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak
i po ukončení realizace projektu/aktivity.
10. Neprodleně písemně informovat odbor zdravotnictví krajského úřadu o všech
změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce nebo
podpořeného projektu/aktivity nejpozději však do 7 dnů ode dne jejich vzniku.
11. 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 projektu/aktivity, bez
předchozího písemného souhlasu Ústeckého kraje.
12. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu
ke skutečným nákladům realizovaného projektu/aktivity, než jaký byl stanoven jako
závazný ukazatel (viz čl. II odst. 6 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl
dotace překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet
poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné
zprávy.
13. 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.
14. Vrátit poměrnou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že výše celkových příjmů včetně poskytnuté dotace převyšuje celkové
skutečné náklady (výdaje) na projekt/akci (zisk z projektu), současně s předložení
závěrečné zprávy. Poměrná část dotace odpovídá 70% / 90% vykázaného zisku,
maximálně však výši poskytnuté dotace. Tato povinnost neplatí v případě, že
vykázaný zisk je ve výši max. 3000 Kč.
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15. Vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta v případě, že
před zahájením realizace projektu/akce příjemce získal finanční prostředky ze
soukromých zdrojů určené na úhradu nákladů projektu, minimálně ve výši poskytnuté
dotace. Příjemce je povinen vrátit dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta, do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel finanční prostředky z jiných
zdrojů.
16. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace
na realizaci projektu/aktivity poskytnuta, v případě, že se projekt/aktivita
neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti
dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
17. Při použití dotace zajistit, aby nedošlo k duplicitnímu použití finančních prostředků
z více zdrojů na stejný uznatelný náklad.
18. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
19. 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.
20. 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.
21. 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 %.
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b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví ve znění čl. III odst. 4
smlouvy – výše odvodu činí 10 %.
f) nedodržení povinnosti vést celkové uznatelné náklady projektu/aktivity
v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 20 %.
g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt/aktivita je spolufinancován/a Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
h) nedodržení povinnosti uvádět na originálních účetních dokladech týkající se
projektu/aktivity účelový znak (00432) – 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. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dní. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy, 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.
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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/aktivita byl/a podpořen/a Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2.

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

3.

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

4.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu jednoho roku ode dne uzavření této smlouvy:
a) umístění loga, v souladu s logomanuálem, na všech materiálech souvisejících
s realizací projektu/aktivity,
b) prezentace poskytovatele u příležitostí spojených s propagací a realizací
projektu/aktivity,
c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s realizací projektu/aktivity.

5.

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

1. Varianta 1 - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.
na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode
dne uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
uzavření. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným
dodatkem, která je zveřejňována pouze na úřední desce)
Varianta 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním
svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly
znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na
své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak
podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru
smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této
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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., nebo 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. 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
(zastoupení na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 000/00R/2021 ze dne xx.xx.2021)

Příjemce
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Okruh 1

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého
kraje"
Označení příjemce dotace:
dle OR
Číslo smlouvy poskytovatele:
21/SML
Účelový znak:
00432
Závazný ukazatel dle smlouvy (v %):
Název projektu/aktivity

0,70

Výše plánovaných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše skutečných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 13) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00 Kč

0,00 Kč

0 Kč

0,00

##############

Popis postupu realizace projektu/aktivity vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/aktivity:

Přínos projektu/aktivity pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/aktivity:

Okruh 1

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého
kraje"
Označení příjemce dotace:
dle OR
Číslo smlouvy poskytovatele:
21/SML
Účelový znak:
00432
Závazný ukazatel dle smlouvy (v %):
Název projektu/aktivity

0,70

Výše plánovaných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše skutečných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 13) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00 Kč

0,00 Kč

0 Kč

0,00

##############

Popis postupu realizace projektu/aktivity vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/aktivity:

Přínos projektu/aktivity pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/aktivity:

Okruh 1

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého
kraje"
Označení příjemce dotace:
dle OR
Číslo smlouvy poskytovatele:
21/SML
Účelový znak:
00432
Závazný ukazatel dle smlouvy (v %):
Název projektu/aktivity

0,70

Výše plánovaných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše skutečných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 13) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00 Kč

0,00 Kč

0 Kč

0,00

##############

Popis postupu realizace projektu/aktivity vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/aktivity:

Přínos projektu/aktivity pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/aktivity:

Okruh 1

Plánovaný rozpočet výnosů projektu/aktivit (ze schválené žádosti; ze schválené změny)
--Zdroje výnosů (poskytovatel)

Plán

--Skutečnost

Plán

--Skutečnost

Plán

Skutečnost

Ústecký kraj

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

úhrady účastníků

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč

* uveďte poznámku:

Plánovaný rozpočet nákladů projektu/aktivit (ze schválené žádosti; ze schválené změny)
---

Nákladová položka

---

---

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Fyzické osoby
Náklady celkem
ubytování

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

stravování

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

léčebné/rehabilitační procedury

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

ostatní náklady (uveďte……)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

Nákladová položka

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Právnické osoby
Náklady celkem
mzdové náklady

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

materiálové náklady

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

pronájem/nájemné

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

ostatní náklady (uveďte……)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

Celkový přehled výnosů projektu/aktivit

Zdroje výnosů (poskytovatel)

---

---

---

Částka

Částka

Částka

Okruh 1

dotace od Ústeckého kraje

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

úhrady účastníků

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

0,00

0,00 Kč

* uveďte poznámku

Celkový přehled nákladů projektu/aktivit
---

---

---

Uhrazeno

Uhrazeno

Uhrazeno

** Fyzické osoby
**
Nákladová položka

Náklady celkem

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

ubytování
stravování
léčebné/rehabilitační procedury
ostatní náklady (uveďte………)
---

---

---

Uhrazeno

Uhrazeno

Uhrazeno

*** Právnické osoby
***

Nákladová položka

Náklady celkem
mzdové náklady
materiálové náklady
pronájem/nájemné
ostatní náklady (uveďte………)

Poznámky:

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Okruh 1

Celkový přehled financování

---

---

---

Dotace Ústeckého kraje:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Náklady hrazené z dotace:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

#DĚLENÍ_NULOU!

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

#DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

Vratka nevyčerpané části dotace
Vratka prostředků dotace (nesplnění podmínky max.% čerpání
vybraných položek rozpočtu)
Vratka nevyčerpaných prostředků v rámci rozpočtu
projektu/aktivity
Vratka prostředků dotace (vyšší % podíl dotace na skutečných
nákladech + nevyčerpané prostředky dotace dle čl. III. odst. 13)
Smlouvy)

Vratka celkem:

0,00

Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele*:
*Vratku proveďte na účet poskytovatele dotace uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace pod VS 00432.

Datum :
Zpracoval:

Podpis a razítko příjemce dotace:
jméno a příjmení
telefon:

Povinné přílohy:
Fyzické osoby: aktuální ceník výkonů rehabilitačního zařízení, kopie všech dokladů o realizovaných výdajích, včetně kopií dokladů o jejich úhradě (výpis z bankovního účtu)
Právnické osoby:
1) sestava z oddělené účetní evidence z hlediska uznatelných nákladů a výnosů celého projektu/aktivity;
2) sestava z oddělené účetní evidence z hlediska nákladů hrazených z dotace;
3) vnitropodnikový číselník, příp. účetní osnova (zkrácený rozsah - použité středisko, zakázka, org. UZ, číslo akce, analytické účty, aj.);
4) aktuální ceník výkonů, výkazy rehabilitačních výkonů

Závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů od ukončení realizace projektu/aktivity na podatelnu Ústeckého kraje.

Okruh 2

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého
kraje"
Označení příjemce dotace:
dle OR
Číslo smlouvy poskytovatele:
21/SML
Účelový znak:
00432
Závazný ukazatel dle smlouvy (v %):
Název projektu/aktivity

Výše plánovaných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše skutečných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Popis postupu realizace projektu/aktivity vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/aktivity:

Přínos projektu/aktivity pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/aktivity:

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 13) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00

#HODNOTA!

Okruh 2

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého
kraje"
Označení příjemce dotace:
dle OR
Číslo smlouvy poskytovatele:
21/SML
Účelový znak:
00432
Závazný ukazatel dle smlouvy (v %):
Název projektu/aktivity

Výše plánovaných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše skutečných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Popis postupu realizace projektu/aktivity vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/aktivity:

Přínos projektu/aktivity pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/aktivity:

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 13) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00

#HODNOTA!

Okruh 2

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého
kraje"
Označení příjemce dotace:
dle OR
Číslo smlouvy poskytovatele:
21/SML
Účelový znak:
00432
Závazný ukazatel dle smlouvy (v %):
Název projektu/aktivity

Výše plánovaných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Výše skutečných nákladů
projektu/aktivity (Kč)

Popis postupu realizace projektu/aktivity vč. harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu/aktivity:

Přínos projektu/aktivity pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu/aktivity:

Výše přidelené dotace
(Kč)

Nevyčerpaná část
dotace dle Čl. III
bodu 13) smlouvy

Skutečný podíl
dotace na celkových
nákladech v %

0,00

#HODNOTA!

Okruh 2

Plánovaný rozpočet výnosů projektu/aktivity (ze schválené žádosti; ze schválené změny)
--Zdroje výnosů (poskytovatel)

Plán

--Skutečnost

Plán

--Skutečnost

Plán

Skutečnost

Ústecký kraj

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

vlastní zdroje

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč

* uveďte poznámku:

Plánovaný rozpočet nákladů projektu/aktivity (ze schválené žádosti; ze schválené změny)
---

---

---

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

Požadavek od
Ústeckého kraje (v
Kč)

Skutečnost čerpání
dotace

Provozní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

(ú 501)Materiálové náklady, z toho:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Nákladová položka

potraviny

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

kancelářské potřeby

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

vybavení (DDHM) do 3 tis. Kč

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

pohonné hmoty

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

ostatní materiálové náklady (uveďte
jaké…..)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

(ú 502 - ú 503) Energie a vodné:**

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

(ú 512) Cestovné **

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

telefony, poštovné, internet

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

občerstvení v rámci projektu/aktivity

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

nájemné /pronájem

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

propagace a reklama

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

právní a ekonomické služby (vedení
účetnictví/závěrky, daňové
poradenství atd.)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

jiné ostatní služby (uveďte jaké…..)

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

školení a vzdělávání

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

0,00 Kč

R

Hrubé mzdy

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Odvody sociální a zdravotní pojištění

0,00 Kč

R
R
R

0,00 Kč

OON (DPP, DPČ)

R
R
R

R
R
R

(ú 518) Ostatní služby, z toho:

Osobní náklady celkem**:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

Okruh 2

Celkový přehled výnosů projektu/aktivity

Zdroje výnosů (poskytovatel)

---

---

---

Částka

Částka

Částka

Ústecký kraj

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

-

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

vlastní zdroje

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Celkem

0,00 Kč

0,00

0,00 Kč

* uveďte poznámku:

Celkový přehled nákladů projektu/aktivity

Nákladová položka

---

---

---

Skutečně uhrazeno

Skutečně uhrazeno

Skutečně uhrazeno

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Částka celkem v Kč

Z toho dotace

Provozní náklady celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

(ú 501)Materiálové náklady, z toho:

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

potraviny
kancelářské potřeby
vybavení (DDHM) do 3 tis. Kč
pohonné hmoty
ostatní materiálové náklady (uveďte
jaké…..)
(ú 502 - ú 503) Energie a vodné:**
(ú 512) Cestovné **
(ú 518) Ostatní služby, z toho:
telefony, poštovné, internet
občerstvení v rámci projektu/aktivity
nájemné /pronájem
propagace a reklama
právní a ekonomické služby (vedení
účetnictví/závěrky, daňové
poradenství atd.)
jiné ostatní služby (uveďte jaké…..)
školení a vzdělávání
Osobní náklady celkem**:
Hrubé mzdy
OON (DPP, DPČ)
Odvody sociální a zdravotní pojištění

Okruh 2

Celkový přehled financování

---

---

---

Dotace Ústeckého kraje:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Náklady hrazené z dotace:

0,00 Kč

0,00

0,00

0,00

#DĚLENÍ_NULOU!

#DĚLENÍ_NULOU!

0

0

0

0,00

0,00

0,00

#HODNOTA!

#HODNOTA!

#HODNOTA!

#HODNOTA!

#HODNOTA!

#HODNOTA!

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

#DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU!

Vratka nevyčerpané části dotace
Vratka prostředků dotace (nesplnění podmínky max.% čerpání
vybraných položek rozpočtu)
Vratka nevyčerpaných prostředků v rámci rozpočtu
projektu/aktivity
Vratka prostředků dotace (nevyčerpaná část dotace dle Čl. III
bodu 13) smlouvy)
Vratka prostředků dotace (zisk nad 3 tis. Kč)
Vratka celkem

0,00

Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele*:
*Vratku proveďte na účet poskytovatele dotace uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace pod VS 00432.

Datum :
Zpracoval:

Podpis a razítko příjemce dotace:
jméno a příjmení
telefon:

Povinné přílohy:
1) sestava z oddělené účetní evidence z hlediska uznatelných nákladů a výnosů celého projektu/aktivity;
2) sestava z oddělené účetní evidence z hlediska nákladů hrazených z dotace;
3) vnitropodnikový číselník, příp. účetní osnova (zkrácený rozsah - použité středisko, zakázka, org. UZ, číslo akce, analytické účty, aj.);
4) rozpis mzdových nákladů - viz následující list;
5) rozpis účetních dokladů, faktur, aj. - viz následující list;
6) vnitropodniková kalkulace, prezenční listiny, výkazy práce (timesheet) - na vyžádání, výstupy (např. kopie edukačních materiálů, aj.)
Závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů od ukončení realizace projektu/akce na podatelnu Ústeckého kraje.

PRACOVNÍ VÝKAZ

UZ
Název projektu

00432
*uveďte název projektu/aktivity

Název příjemce dotace
Jméno a příjmení
Role v projektu
Vykazovaný měsíc
Vykazovaný rok

2021

Druh pracovního poměru
Výše úvazku
Fond pracovní doby

-

Přehled odpracovaných hodin
Den v
měsíci

Počet odprac.
hodin

Popis vykonaných aktivit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Den v
měsíci

Počet odprac.
hodin

Popis vykonaných aktivit

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
0

Celkem
Dovolená
Termíny dovolené
Počet dní celkem
Počet hodin dovolené

Placená pracovní neschopnost
Termíny neschopnosti
Počet dní celkem
Počet hodin neschopnosti

Součet hodin souvisejících s projektem

0

Datum

Datum

Podpis pracovníka

Podpis nadřízeného pracovníka

1) Vyplňujte pouze bílé buňky
2) dovolená a pracovní neschopnost = neuznatelný náklad projektu

"Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje"

*uveďte název projektu/akce
osobní
číslo

Jméno a příjmení

DPČ/DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ

hodinová
LEDEN
mzda
odprac.hod. hrubá mzda
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

soc.+zdr.
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

ÚNOR
odprac.hod. hrubá mzda
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

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

DPČ/DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ

hodinová
ČERVENEC
mzda
odprac.hod. hrubá mzda
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

soc.+zdr.
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

soc.+zdr.
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

BŘEZEN
odprac.hod. hrubá mzda
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

0,00 Kč

SRPEN
odprac.hod. hrubá mzda
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

soc.+zdr.
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

soc.+zdr.
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

DUBEN
odprac.hod. hrubá mzda
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

0,00 Kč

ZÁŘÍ
odprac.hod. hrubá mzda
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

soc.+zdr.
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

soc.+zdr.
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

KVĚTEN
odprac.hod. hrubá mzda
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

0,00 Kč

ŘÍJEN
odprac.hod. hrubá mzda
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

soc.+zdr.
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

soc.+zdr.
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

ČERVEN
odprac.hod. hrubá mzda
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

0,00 Kč

LISTOPAD
odprac.hod. hrubá mzda
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

soc.+zdr.
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

soc.+zdr.
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
0,00 Kč

PROSINEC
odprac.hod. hrubá mzda
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

soc.+zdr.
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

"Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje"

DPČ
DPČ
DPČ
DPČ

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

Celkem za AK1
Vypracoval:
Kontakt (telefon/email):
Poznámka:

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

z toho sociální a zdravotní

0
0
0
0
0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0
0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

"Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje"

*uveďte název projektu/akce
osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

úvazek

LEDEN
hrubá mzda

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ÚNOR

hr.mzda/
projekt

0
0
0

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BŘEZEN

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

úvazek
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0

hr.mzda/
projekt

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0,00 Kč

Celkem za AK1
Vypracoval:
Kontakt (telefon/email):
Poznámka:

0,00 Kč

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

z toho sociální a zdravotní

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hrubá mzda

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

LISTOPAD

hr.mzda/
projekt

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

ŘÍJEN

hr.mzda/
projekt

ČERVEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ZÁŘÍ

hr.mzda/
projekt

KVĚTEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

SRPEN
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DUBEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ČERVENEC
hrubá mzda

hrubá mzda

0

hr.mzda/
projekt

PROSINEC
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

hr.mzda/
projekt

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

"Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje"

*uveďte název projektu/aktivity
osobní
číslo

Jméno a příjmení

DPČ/DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ

hodinová
LEDEN
mzda
odprac.hod. hrubá mzda
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

soc.+zdr.
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

ÚNOR
odprac.hod. hrubá mzda
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

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

DPČ/DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ

hodinová
ČERVENEC
mzda
odprac.hod. hrubá mzda
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

soc.+zdr.
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

soc.+zdr.
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

BŘEZEN
odprac.hod. hrubá mzda
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

0,00 Kč

SRPEN
odprac.hod. hrubá mzda
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

soc.+zdr.
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

soc.+zdr.
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

DUBEN
odprac.hod. hrubá mzda
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

0,00 Kč

ZÁŘÍ
odprac.hod. hrubá mzda
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

soc.+zdr.
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

soc.+zdr.
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

KVĚTEN
odprac.hod. hrubá mzda
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

0,00 Kč

ŘÍJEN
odprac.hod. hrubá mzda
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

soc.+zdr.
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

soc.+zdr.
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

ČERVEN
odprac.hod. hrubá mzda
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

0,00 Kč

LISTOPAD
odprac.hod. hrubá mzda
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

soc.+zdr.
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

soc.+zdr.
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
0,00 Kč

PROSINEC
odprac.hod. hrubá mzda
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

soc.+zdr.
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

"Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje"

DPČ
DPČ
DPČ
DPČ

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

Celkem za AK2
Vypracoval:
Kontakt (telefon/email):
Poznámka:

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

z toho sociální a zdravotní

0
0
0
0
0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0
0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

"Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje"

*uveďte název projektu/akce
osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

úvazek

LEDEN
hrubá mzda

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ÚNOR

hr.mzda/
projekt

0
0
0

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BŘEZEN

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

úvazek
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0

hr.mzda/
projekt

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0,00 Kč

Celkem za AK2
Vypracoval:
Kontakt (telefon/email):
Poznámka:

0,00 Kč

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

z toho sociální a zdravotní

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hrubá mzda

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

LISTOPAD

hr.mzda/
projekt

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

ŘÍJEN

hr.mzda/
projekt

ČERVEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ZÁŘÍ

hr.mzda/
projekt

KVĚTEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

SRPEN
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DUBEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ČERVENEC
hrubá mzda

hrubá mzda

0

hr.mzda/
projekt

PROSINEC
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

hr.mzda/
projekt

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

"Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje"

*uveďte název projektu/aktivity
osobní
číslo

Jméno a příjmení

DPČ/DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ

hodinová
LEDEN
mzda
odprac.hod. hrubá mzda
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

soc.+zdr.
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

ÚNOR
odprac.hod. hrubá mzda
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

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

DPČ/DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ
DPČ

hodinová
ČERVENEC
mzda
odprac.hod. hrubá mzda
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

soc.+zdr.
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

soc.+zdr.
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

BŘEZEN
odprac.hod. hrubá mzda
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

0,00 Kč

SRPEN
odprac.hod. hrubá mzda
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

soc.+zdr.
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

soc.+zdr.
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

DUBEN
odprac.hod. hrubá mzda
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

0,00 Kč

ZÁŘÍ
odprac.hod. hrubá mzda
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

soc.+zdr.
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

soc.+zdr.
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

KVĚTEN
odprac.hod. hrubá mzda
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

0,00 Kč

ŘÍJEN
odprac.hod. hrubá mzda
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

soc.+zdr.
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

soc.+zdr.
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

ČERVEN
odprac.hod. hrubá mzda
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

0,00 Kč

LISTOPAD
odprac.hod. hrubá mzda
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

soc.+zdr.
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

soc.+zdr.
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
0,00 Kč

PROSINEC
odprac.hod. hrubá mzda
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

soc.+zdr.
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

"Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje"

DPČ
DPČ
DPČ
DPČ

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

Celkem za AK3
Vypracoval:
Kontakt (telefon/email):
Poznámka:

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

z toho sociální a zdravotní

0
0
0
0
0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0
0,00 Kč

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

"Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje"

*uveďte název projektu/akce
osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

úvazek

LEDEN
hrubá mzda

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ÚNOR

hr.mzda/
projekt

0
0
0

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BŘEZEN

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

osobní
číslo

Jméno a příjmení

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

úvazek
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0
0

hr.mzda/
projekt

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0,00 Kč

Celkem za AK3
Vypracoval:
Kontakt (telefon/email):
Poznámka:

0,00 Kč

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

z toho sociální a zdravotní

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hrubá mzda

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

LISTOPAD

hr.mzda/
projekt

hr.mzda/
projekt

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

ŘÍJEN

hr.mzda/
projekt

ČERVEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ZÁŘÍ

hr.mzda/
projekt

KVĚTEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

SRPEN
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DUBEN

hr.mzda/
projekt

0,00 Kč

ČERVENEC
hrubá mzda

hrubá mzda

0

hr.mzda/
projekt

PROSINEC
soc.+zdr.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hrubá mzda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

hr.mzda/
projekt

soc.+zdr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00 Kč

0,00 Kč

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 Kč

hrazeno z dotace

Rozpis účetních dokladů a faktur hrazených v rámci dotačního programu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" na realizaci projektu:

Druh
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Program
„Podpora financování sportů s širokou mládežnickou
základnou v Ústeckém kraji na rok 2021“ (dále jen
„Program“)
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Vyhlašovatelem Programu je Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02
Ústí nad Labem (dále jen „poskytovatel“).
2. Program v souladu se zákonem č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravuje postup při poskytování dotací.
Program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 (dále „Zásady“), pokud v tomto Programu není
stanoveno jinak. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
3. Důvod podpory stanoveného účelu: Poskytování dotací z rozpočtu poskytovatele je
vedeno snahou podporovat v rámci jeho možností, v souladu s jeho prioritami a
v souladu s dokumentem „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou
základnou v Ústeckém kraji / 2021 – 2024“ schváleným usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 049/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020, rozvoj dětí a mládeže v oblasti
sportu na území Ústeckého kraje.

Čl. 2
Vymezení pojmů
1. Dotací jsou finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele příjemci
dotace na úhradu uznatelných výdajů na realizaci projektu v žádosti, která byla
předložena dle Programu a která byla vybrána k podpoře.
2. Okruh způsobilých žadatelů
Žadatelem o dotaci (příjemcem) může být sportovní spolek (provozující činnost
v Ústeckém kraji) s hlavní činností zaměřenou na sport a splňující všechna
následující kritéria podpory:
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a) v současnosti vykazuje vysokou sportovní výkonnost, jeho jednotlivá
družstva startují v nejvyšších soutěžích ČR a to jak družstva mládežnická,
tak „A“ týmy dospělých.
b) je nebo byl účastníkem Evropských klubových pohárů, či nadnárodních
soutěží.
c) splňuje podmínku zcela zásadní, že se jedná o kolektivní sport, který je
zařazen mezi olympijské sporty a v mládežnických kategoriích spadá do
systému finanční podpory od příslušného sportovního svazu a to formou
Akademií, Sportovních středisek (SpS) a Sportovních center mládeže
(SCM).
Žadateli mimo takto vymezený okruh žadatelů nevzniká právo na hodnocení jeho
žádosti.
3. Účel podpory (účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty):
Dlouhodobá a systematická podpora mládežnického sportu u tradičních sportovních
odvětví reprezentujících Ústecký kraj.
Členění účelovosti přidělených prostředků:
1/3 přidělených finančních prostředků se použije na provozní náklady klubu
(příjemce dotace) na mládežnickou složku,
1/3 na osobní náklady v klubu související s mládežnickou činností,
1/3 na podporu mládežnického hnutí příslušného sportovního odvětví v kraji
4. Uznatelný náklad je nezbytný náklad vynaložený na realizaci projektu, který není
definován jako neuznatelný v odst. 5 tohoto článku a 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 uhrazen do konce realizace projektu (v případě termínu ukončení realizace
projektu 31. 12. jsou výjimkou mzdové náklady, jejichž úhrada je možná do
31. 1. roku následujícího po roce realizace projektu),
d. byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace, je
identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
5. Neuznatelný náklad je náklad na:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků nebo budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol, občerstvení a
reprezentativní pohoštění),
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g. nájemné s následnou koupí (leasing),
h. cestovné nad rámec úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto
zákona,
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. finanční odměny pro účastníky akce dle projektu (finanční dar, výhra).

Čl. 3
Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití
1. Forma a povaha dotace: Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních
nákladů spojených s realizací projektu podle předložené žádosti.
Finanční prostředky poskytnuté v tomto Programu jsou slučitelnou veřejnou
podporou ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o
založení Evropského společenství).
2. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných na
stanovený účel:
Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu Ústeckého
kraje na podporu bude stanoven na základě schváleného rozpočtu na rok 2021.
3. Maximální výše dotace:
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.
Maximální výše dotace pro příjemce dotace (nosný klub) podle jednotlivých
sportovních odvětví se vypočítá podle vzorce:
koeficient poměru pro výpočet výše podpory pro jednotlivé sportovní odvětví:
Hokejové kluby 3 (počet hokejových klubů = H)
Fotbalové kluby 2 (počet fotbalových klubů = F)
Sálové sporty 1 (počet sálových sportů = S)

Částka z rozpočtu kraje
P = __________________________ . K
N
Vysvětlivky: P - konečná částka přidělená nosnému klubu (pro každý klub se výpočet provádí samostatně)
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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)

4. Příjemce dotace již nemůže žádat resp. neobdrží neinvestiční dotaci z Fondu
Ústeckého kraje a z dotačních titulů SPORT a VOLNÝ ČAS.
5. Závazné termíny:
a) Lhůta pro podání žádosti: od 19. března do 2. dubna 2021
b) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: červenec 2021
c) Termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování je nejpozději do 30 dnů
po ukončení projektu.
d) Období uznatelnosti nákladů: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
6. Dotace bude poskytnuta na základě písemné smlouvy o poskytnutí dotace (dále
„Smlouva“) odpovídající schválenému vzoru. Smlouva se uzavírá v souladu s
ustanovením § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a jako smlouva veřejnoprávní. Dotace je poskytnuta účelově a může být
použita pouze na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v rámci termínu realizace
projektu. Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve Smlouvě při dodržení ve
Smlouvě uvedených závazných ukazatelů.
7. Příjemce dotace odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotačních
prostředků v souladu se schváleným rozpočtem projektu a za jejich řádné a
oddělené sledování v účetnictví jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak z
hlediska nákladů celého projektu.
8. Konkrétní termín ukončení realizace projektu bude uveden ve Smlouvě a stanoví se
pro příjemce jako závazný ukazatel.
9. V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen obdržené finanční
prostředky neprodleně vrátit na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy
se o této skutečnosti dozvěděl. Současně je povinen předat odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje informaci o vrácení
dotace.

Čl. 4
Stanovení konzultačního místa
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
kontaktní osoby:
Mgr. Lucie Drncová

e-mail: drncova.l@kr-ustecky.cz

Mgr. Petra Vaverková

e-mail: vaverkova.p@kr-ustecky.cz telefon: 475 657 951
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telefon: 475 657 936

Čl. 5
Předkládání žádostí o dotace
1. Žadatel doručuje úplnou žádost o dotaci vyplněnou na předepsaných elektronických
formulářích, podepsanou a včetně povinných příloh, osobně na podatelnu Krajského
úřadu Ústeckého kraje nebo poštou v termínu dle čl. 3 odst. 5 písm. a) Programu,
v zalepené obálce označené:
a. názvem dotačního programu,
b. názvem žadatele o dotaci a jeho sídlem,
c. textem „NEOTVÍRAT“.
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
2. Úplné žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem, než je uvedeno v odst. 1 tohoto
článku a žádosti obdržené po skončení lhůty pro podání žádosti, nejsou doručeny
řádně a včas a nebudou hodnoceny.
3. Všechny došlé žádosti o dotaci a všechny jejich přílohy se archivují poskytovatelem
a žadatelům o dotaci se nevracejí. Poskytovatel nehradí žadatelům náklady spojené
se zpracováním a předložením žádosti.
Počet žádostí: 1 žádost na jednoho žadatele

Čl. 6
Hodnocení žádostí o dotace
1. Všechny žádosti řádně došlé dle čl. 5 odst. 1 Programu podléhají před projednáním
v orgánech kraje procesu formálního hodnocení, které provede odbor školství,
mládeže a tělovýchovy a kriteriálního hodnocení, které provede Komise pro sport a
volný čas Rady Ústeckého kraje v následujícím rozsahu:
a. Kontrola formální správnosti žádostí a předběžná věcná kontrola naplnění
podmínek Programu, tj. zda žadatel, žádost a povinné přílohy dle čl. 5 odst. 1
Programu a předmět dotace vyhovují podmínkám Programu.
(V případě chybějících povinných příloh, uvedení nesprávných údajů v žádosti a v
případě žádostí vykazujících v rozpočtu neuznatelné výdaje či početní chyby
vyzve odbor školství, mládeže a tělovýchovy žadatele k jejich opravě ve lhůtě do
10 kalendářních dnů od obdržení výzvy. Po doplnění budou žádosti hodnoceny
dle kritérií.)
b. Kritéria hodnocení žádostí:
1. Soulad projektu s Programem: ano x ne.
2. Projekt podrobně připraven, realizovatelný: ano x ne.
3. Reálný a průhledný rozpočet nákladů projektu: ano x ne.
4. Žadatel má navázánu partnerskou spolupráci s ostatními kluby v kraji
(pomáhá vytvářet materiální, technické a personální podmínky pro činnost
těchto menších mládežnických klubů v jiných městech): ano x ne
Dotační program - 5/8

2. Postup projednání žádostí v orgánech kraje:
a. Žadatelé budou následně informováni o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje nebo
Zastupitelstva Ústeckého kraje ve věci poskytnutí / neposkytnutí dotace v
termínu do 15 kalendářních dnů od ověření příslušného usnesení na webových
stránkách Ústeckého kraje.
b. Rozhodnutí Rady Ústeckého kraje nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje je
konečné.

Čl. 7
Kontrola využití dotace
Na poskytování a čerpání dotací dle Programu se vztahuje kontrola dle zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola se řídí čl. XI
Zásad.

Čl. 8
Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace
1. Závěrečnou zprávu s finančním vyúčtováním dotace je příjemce povinen předložit
do 30 dnů po ukončení realizace projektu. Příjemce je povinen předložit závěrečnou
zprávu i finanční vyúčtování čerpání dotace na předepsaných formulářích.
2. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit zpět na účet
poskytovatele, ze kterého mu byly prostředky poskytnuty, a to současně s
předložením závěrečné zprávy s vyúčtováním.
3. Pokud příjemce nepředloží ve stanoveném termínu závěrečnou zprávu s
vyúčtováním poskytnuté dotace, ale doručí odůvodněnou žádost o prodloužení
termínu, posoudí odbor školství, mládeže a tělovýchovy důvody a může rozhodnout
o prodloužení termínu pro předložení, maximálně však o 10 dnů. Jestliže příjemce
ve stanoveném náhradním termínu nepředloží závěrečnou zprávu s vyúčtováním
poskytnuté dotace nebo nevrátí nevyčerpané prostředky, jedná se o porušení
smlouvy o poskytnutí dotace a poskytovatel postupuje podle příslušných ustanovení
právních předpisů upravujících porušení rozpočtové kázně a Smlouvy o poskytnutí
dotace.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1. V odůvodněných případech může schválit výjimku z tohoto programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje, podle příslušných ustanovení zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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2. Tento program byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……. ze
dne ………..
Den zveřejnění Programu: 16. 2. 2021
Nedílnými přílohami žádosti o dotaci jsou tyto povinné přílohy:
a) 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, zřizovací listina).
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.
Přílohy a – c lze nahradit úplným výpisem z Veřejného rejstříku platného
nejpozději 1 měsíc před podepsáním Žádosti o dotaci (Obchodní rejstřík,
rejstřík obecně prospěšných společností, spolkový rejstřík, atd.) – v úplném
výpise musí být aktuální informace, zejména název, sídlo, IČ, statutární
zástupce vč. způsobu jednání (v jiném případě je nutné doložit jiné doklady
dle bodů a – c).
d) Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) k číslu účtu
uvedenému v žádosti o Dotaci, 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
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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, Státnímu
pozemkovému úřadu (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 poskytovatele, 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 ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady
Projektu. Výše uvedený žadatel o dotaci prohlašuje, že
 bude uplatněn
 nebude uplatněn
odpočet DPH v souvislosti s náklady Projektu.
Pro přílohy e – j budou na webových stránkách Ústeckého kraje (Dotace a
granty – Školství, mládež a tělovýchova – Podpora financování sportů
s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji na rok 2021 zveřejněny
formuláře.
Přílohy:
formulář žádosti o dotaci
vzor smlouvy o poskytnutí dotace
vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace
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bod 15.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 018/4Z/2021

bod 15.1 příloha 2

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Jindrou Zalabákovou, radní v oblasti školství, mládeže a sportu
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz/ 475 657 212
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2500762/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma):
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu č.j. ……………, uloženého
na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
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V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
„PODPORA FINANCOVÁNÍ SPORTŮ S ŠIROKOU
MLÁDEŽNICKOU ZÁKLADNOU V ÚSTECKÉM KRAJI NA ROK
2021“
(dále jen „smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byl usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. ……… ze dne ……….. schválen dotační program s názvem „Podpora financování
sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji na rok 2021“ (dále jen
„podpora“).
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
…………………………ze dne ……………………… poskytuje příjemci ze svého
rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………………………,- Kč (slovy:
……………………… korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) ……, za
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do konce
kalendářního roku, ve kterém byla poskytnuta, přičemž úhradu uznatelných
mzdových nákladů vzniklých do 31. 12. 2021 lze z dotace provést do 31. 1. 2022.

2.

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

3.

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

4.

Dotace je slučitelnou veřejnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie

5.

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

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to v rozsahu v něm
uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů
za dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný
nákladový rozpočet předložený příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy
jako její příloha č. 1.
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2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady: xxx
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 6 Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem, schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením
č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 (dále jen „Zásady“). V těchto případech nebude
uzavírán dodatek ke smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2021. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1.
1. 2021 do 31. 12. 2021 (termín realizace projektu), přičemž úhradu uznatelných
mzdových nákladů vzniklých do 31. 12. 2021 lze z dotace provést do 31. 1. 2022.
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 rámci termínu realizace projektu a zachycen v účetnictví
příjemce na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený
prvotními podpůrnými doklady, přičemž úhrada uznatelných mzdových nákladů
vzniklých do 31. 12. 2021 byla provedena nejpozději do 31. 1. 2022.
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 nebo 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) finanční odměny pro účastníky akce (finanční dar, výhra).
6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 100 %. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
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Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska
celkových uznatelných nákladů projektu.
4. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
5. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen.
Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření
této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést, 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.
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7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
12. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
13. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
14. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že
neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat
dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za
prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo
finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení
výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
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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 – 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 %.
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
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1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 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).

2.

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

3.

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

4. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání projektu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce
poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi hosty
akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu).
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5.

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

1. 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:
.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ……………………….ze dne …….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jindra Zalabáková,
radní v oblasti školství, mládeže a sportu
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 008/4R/2020

Příjemce
………………………

Přílohy:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet
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ŽÁDOST
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci dotačního programu
„Podpora financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji na rok 2021“

Žadatel:
Název žadatele:
IČO:
Sídlo: (ulice, č.p., obec, PSČ)
Název peněžního ústavu:
Číslo účtu:
Plátce DPH: (ano x ne)
Adresa pro komunikaci (pokud se liší od adresy sídla): (jméno, příjmení, titul, ulice, č.p.,
obec, PSČ)
Statutární orgán žadatele/osoba zatupující žadatele vč. důvodu zastoupení: (jméno, příjmení,
titul, funkce,
telefon, e-mail(
Osoba odpovídající za realizaci projektu: (jméno, příjmení, titul, telefon, e-mail)
Identifikace osob s podílem v právnické osobě žadatele:
Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu:
Projekt:
Název projektu:
Účel použití dotace:
Požadovaná dotace: (doplní žadatel)
Vlastní zdroje žadatele: (doplní žadatel)
Celkové náklady projektu: (automatický součet Požadovaná dotace + Vlastní zdroje)
Procentuální podíl dotace na celkových nákladech projektu: (automatický výpočet % podle
vzorce:
Požadovaná dotace x 100 )
Celkové náklady
Členění celkových plánovaných nákladů do jednotlivých položek:
a) nákup materiálu: částka v Kč
b) nákup služeb:
částka v Kč
c) trenérské služby: částka v Kč
d) cestovné:
částka v Kč
e) osobní náklady: částka v Kč
Celkové plánované
náklady projektu: (automatický součet a+b+c+d+e)
Termín zahájení projektu:
Termín ukončení projektu:
Přesný termín případné stěžejní akce:
Spolupracující instituce:

Územní působnost projektu:
Místo realizace projektu:
Charakter projektu:
Cíl projektu:
Popis výchozího stavu:
Vymezení cílové skupiny:
Časový harmonogram realizace projektu:
Popis realizace projektu:
Odůvodnění potřebnosti projektu:
Prohlášení:
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do Výzvy
programu Ústeckého kraje a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že
souhlasí a se zveřejněním uvedených identifikačních údajů v žádosti a výše poskytované
dotace na webových stránkách internetového serveru Ústeckého kraje a se zařazením do
databáze poskytovatele.
Datum:
Vyplnil:
Statutární zástupce:
Jméno a příjmení:

Podpis a razítko organizace:

Seznam povinných příloh:
Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ, a to v kopii.
Doklad o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) k číslu účtu uvedenému v žádosti o dotaci, a to
v kopii.
Čestné prohlášení (viz seznam povinných příloh v dotačním programu), a to v originále.

bod 15.1 priloha 4.pdf k usnesení č. 018/4Z/2021
bod 15.1 příloha 4

Závěrečná zpráva a finanční vypořádání „Podpora financování sportů
s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji na rok 2021“
Příjemce dotace:

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:

Název projektu:

Výše celkových nákladů projektu (dle rozpočtu ve smlouvě)

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

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

%
Popis postupu realizace projektu vč. dodržování časového harmonogramu

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

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení:

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

Zdroj výnosu (poskytovatel)

Částka

Celkem

0,00 Kč

Celkový přehled nákladů projektu
Uhrazeno
Číslo
dokladu

Datum
platby

Dodavatel
Účel platby

Částka v kč
plátci DPH uvádějí
částky bez DPH

Z toho
dotace

Materiál
*
Materiál celkem
Služby
*
Služby celkem
Cestovné
*
Cestovné celkem
Osobní náklady
*
Osobní náklady celkem
Celkem

0,00 Kč

0,00Kč

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

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

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
%

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

Celkem vráceno
Datum odesílání částky zpět na účet poskytovatele:

Datum :

0,00 Kč

Podpis :

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

bod 15.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 019/4Z/2021

bod 15.2 příloha 1

Dotační program

Sport 2021
Ústecký kraj (dále také „Kraj“) na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………
ze dne ….. vyhlašuje dotační program Sport 2021.
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018.

NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU
„Sport 2021“

SPECIFIKACE DOTAČNÍHO PROGRAMU, DLE KONKRÉTNÍ
OBLASTI PODPORY
Děti, mládež, tělovýchova, sport.

ÚČEL PODPORY
Zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podpora činnosti jednotlivých organizací
pracujících s dětmi a mládeží.
Body podpory:
Projekt může být zaměřen maximálně na 2 body podpory zároveň (v případě více žádostí od
multifunkčních TJ, klubů max. 1 bod podpory)

1.

Pořádání sportovních akcí dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního
významu v Ústeckém kraji.

2.

Sportovní soustředění pro děti a mládež.

3.

Reprezentace dětí a mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR a zahraničí –
účast na soutěžích (nezahrnuje náklady na pravidelnou přípravu).

4.

Materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež.

5.

Sportovní činnost a aktivity handicapovaných.

Dotační program - 1/7

SLEDOVANÝ ZÁMĚR:
Zajištění spolufinancování rozvoje dlouhodobých sportovních aktivit v regionu.

DŮVODY PODPORY STANOVENÉHO ÚČELU
-

Rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží.
Multifunkční strukturovaná podpora sportu.
Reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu.

FORMA DOTACE
Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací
projektu podle předložené žádosti.

PŘEDPOKLÁDANÝ CELKOVÝ OBJEM PENĚŽNÍCH
PROSTŘEDKŮ VYČLENĚNÝCH KRAJEM NA STANOVENÝ
ÚČEL
2mil. Kč

INFORMACE O POVAZE DOTACE
Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu nemají charakter veřejné podpory ve smyslu
článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o založení Evropského
společenství).

VÝŠE DOTACE, VÝŠE SPOLUÚČASTI PŘÍJEMCE
Minimální výše dotace 10.000,- Kč, maximální výše dotace,- 50.000,- Kč.
Spoluúčast žadatele nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu, vynaložených
v daném roce.

OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ
Okruh možných žadatelů o dotaci je stanoven článkem IV. odst. 1 písmeno b) Zásad (vyjma
fyzických osob).
Právnické osoby s hlavní činností zaměřenou na sport.
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LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žádosti budou přijímány v době od 19. března 2021 do 2. dubna 2021 (při podávání
žádosti je rozhodující datum razítka pošty, v případě osobního doručení razítka podatelny
Krajského úřadu Ústeckého kraje).

STANOVENÍ KONZULTAČNÍHO MÍSTA NA KRAJSKÉM
ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
- odbor školství, mládeže a tělovýchovy (budova B)
kontaktní osoba:
Mgr. Petra Vaverková
e-mail: vaverkova.p@kr-ustecky.cz
telefon: 475 657 951

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI
1.

Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem

– v případě, že žádosti
a) nesplňují podmínky uvedené v dotačním programu,
b) nesplňují uvedený účel podpory, nespadají do bodů podpory dotačního programu,
c) nejsou zaměřené na cílovou skupinu dětí a mládeže (s výjimkou bodu podpory č. 5),
d) neobsahují všechny požadované povinné přílohy,
e) žádost podaná organizací, která nemá hlavní činnost zaměřenou na sport
budou z dalšího hodnocení vyřazeny hodnotící komisí.
2.

Připravenost a realizovatelnost projektu.

3.

Reálný a průhledný rozpočet nákladů a výnosů projektu.

4.

Doba existence žadatele, jeho tradice, stabilita, členská základna do dovršení juniorského
věku v dané disciplíně.

5.

Celkový význam a potřebnost projektu.

LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI
červen 2021
Žadatelé budou o výsledcích dotačního řízení informování prostřednictvím webových stránek
Ústeckého kraje.
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DEN ZVEŘEJNĚNÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU
16. února 2021

POSTUP PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Žadatel nejprve vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových stránkách
Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz / Dotace a granty / Školství, mládež a tělovýchova / Sport
2021). Dle instrukcí v žádosti tuto elektronicky odešle a vytiskne, opatří razítkem a podpisem
oprávněné osoby. Vytištěnou a podepsanou žádost následně doručí s povinnými přílohami
uvedenými v bodě „Povinné přílohy k žádosti“, tohoto programu na Krajský úřad Ústeckého
kraje.
Na chybějící povinné přílohy Krajský úřad žadatele neupozorňuje!

1. Písemnou žádost spolu se všemi přílohami je nutné sešít, aby nemohlo dojít ke ztrátě
přílohy (přílohy musí být očíslované a ve stanoveném pořadí).
2. Pro každý dotační program a každého žadatele je nutné podat žádosti s přílohami zvlášť,
nelze zaslat v jedné obálce žádosti do více dotačních programů! V případě multifunkčních
TJ lze více žádostí zaslat v jedné obálce s totožnými přílohami pro všechny žádosti.
Vytištěnou podobu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými přílohami
lze:
1. Zaslat poštou
2. Podat osobně na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje
v zalepené obálce označené plným názvem žadatele o dotaci a jeho sídlem a poznámkou

NEOTVÍRAT - „SPORT 2021“
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
Počet žádostí:
V rámci dotačního programu může žadatel podat maximálně 1 žádost.
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U žadatele sdružujícího více sportovních odvětví lze na své IČ podat žádost pro ½ z celkového
počtu oddílů (např. TJ, která sdružuje oddíl fotbalu, tenisu, košíkové a házené může podat
2 žádosti). V případě lichého počtu zaokrouhleno dolů.
V případě žádosti na talentovaného individuálního sportovce podává žádost sportovní klub, ve
kterém je tento registrován (počet maximálního počtu žádostí na jednoho žadatele se nemění,
viz výše).
Dotaci nelze použít na úhradu:
-

finančních odměn pro účastníky akce
celoroční činnosti sportovních klubů

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31. 12. 2021, náklady jsou uznatelné od
1. 1. 2021. Dotační program je určen výhradně pro cílovou skupinu dětí a mládeže (mimo bod
podpory č. 5)!
Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace. Znění textu smlouvy
bude zasláno žadateli na uvedenou e-mailovou adresu a musí být akceptováno do 30 dnů od
jeho obdržení. Akceptováním znění smlouvy se rozumí zaslání žadatelem podepsaného návrhu
smlouvy na Krajský úřad dle pokynů uvedených v zaslaném e-mailu. V případě nedodržení
lhůty nárok na uzavření smlouvy zaniká a poskytovatel dotaci neposkytne.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.

VZOR SMLOUVY NA POSKYTNUTÍ DOTACE
dle přílohy tohoto programu

VZOR ŽÁDOSTI O DOTACI
dle přílohy tohoto programu

VZOR FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ
dle přílohy tohoto programu

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou následující přílohy:
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1. U právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis
z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např.
společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina).
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.

Přílohy 1 – 3 lze nahradit úplným výpisem z Veřejného rejstříku platného nejpozději 1 měsíc
před podepsáním Žádosti o dotaci (Obchodní rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností,
spolkový rejstřík, atd.) – v úplném výpise musí být aktuální informace, zejména název, sídlo,
IČ, statutární zástupce vč. způsobu jednání (v jiném případě je nutné doložit jiné doklady dle
bodů 1 – 3).
4. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) k číslu účtu uvedenému v žádosti
o Dotaci, a to v kopii.
5. Čestné prohlášení o skutečnosti, že:
-

-

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

6. Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský,
nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále.
7. Čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy
sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti, a to v originále.
8. Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu
životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále.
9. Čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Kraje, tzn.
např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli
finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále.
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10. Čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a nepůsobí jako
prostředník, a to v originále.
11. Soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za přispění
Kraje s uvedením názvu Projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše
poskytnuté dotace, a to v originále včetně informace o případných dalších žádostech týkajících se
tohoto projektu podaných Poskytovateli v daném kalendářním roce, a to v originále.
12. Projekt dle čl. VII Zásad, a to v originále.
13. Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady Projektu, a to v originále.

Pro přílohy 5 – 13 jsou na webových stránkách Ústeckého kraje (Dotace a granty – Školství,
mládež a tělovýchova – Sport 2021) zveřejněny formuláře.
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bod 15.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 019/4Z/2021
bod 15.2 příloha 2

ŽÁDOST
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci dotačního programu
„Sport 2021“

1.) ŽADATEL
Název žadatele:
IČO:
DIČ: CZ
Právní forma:
Žadatel sdružuje více sportovních odvětví: ano x ne
Sídlo
kraj:
ulice:

okres:
č.p.:

obec:

PSČ:

Doba existence žadatele:
Název peněžního ústavu:
Číslo účtu:
Plátce DPH: ano x ne
Adresa pro komunikaci (pokud se liší od adresy sídla)
titul, jméno, příjmení:
ulice:
č.p.:
obec:

PSČ:

Statutární orgán žadatele/osoba zatupující žadatele vč. důvodu zastoupení
titul, jméno, příjmení:
funkce:
telefon, e-mail:
Osoba odpovídající za realizaci projektu
titul, jméno, příjmení:
telefon, e-mail:

funkce:

Identifikace osob s podílem v právnické osobě žadatele:
Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu:
2.) PROJEKT
Název projektu:
Bod podpory dle dotačního programu:
Anotace projektu:
Účel použití dotace:
Cílová skupina:
Členská základna žadatele (děti a mládež):
Územní působnost projektu:

Termín zahájení projektu:
Termín ukončení projektu:
Stěžejní akce projektu: (termín, místo realizace, poznámka)
3.) FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Požadovaná dotace:
Vlastní zdroje žadatele:
Celkové náklady projektu:
Procentuální podíl dotace na celkových
nákladech projektu:
Členění celkových plánovaných nákladů do jednotlivých položek
Částka v Kč Konkrétní vymezení nákladů

Položka
a) materiál
b) služby
c) cestovné
d) osobní náklady
Celkové plánované
náklady projektu

4.) PROHLÁŠENÍ:
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do Výzvy
programu Ústeckého kraje a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že
souhlasí a se zveřejněním uvedených identifikačních údajů v žádosti a výše poskytované
dotace na webových stránkách internetového serveru Ústeckého kraje a se zařazením do
databáze poskytovatele.

Datum:
Vyplnil:
Statutární zástupce:
Jméno a příjmení:

Seznam povinných příloh:

Podpis a razítko organizace:

bod 15.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 019/4Z/2021

bod 15.2 příloha 3

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jindrou Zalabákovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast
školství, mládeže a sportu
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz/ 475 657 212
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ/Datum narození:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu č.j. ……….. , uloženého na
odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
„SPORT 2021“
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(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.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje………… č. ….. ze dne
……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč
(slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) ………………, za
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do
...................

Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje………… č. ….. ze dne
……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč
(slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně příjemci
v souladu s ustanovením § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb. prostřednictvím
bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ (účelovým
znakem)……………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do ...................
2.

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

3.

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

4.

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie

5.

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

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu .................................... (dále jen „projekt“), dle poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných výdajů (dále jen „plánovaný nákladový
rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet předložený příjemcem
v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
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2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 6 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu. V těchto případech nebude
uzavírán dodatek ke smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
.......... do …… (termín realizace projektu).
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 rámci termínu realizace projektu a zachycen v účetnictví
příjemce 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
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) finanční odměny pro účastníky akce (finanční dar, výhra).
6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy do 30
dnů ode dne uzavření této smlouvy.

7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel musí
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.
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Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou 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 nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska
celkových uznatelných nákladů projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen.
Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření
této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,
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-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést, jak z hlediska nákladů
projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů
projektu.

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

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že
neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat
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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.
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 – 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 %.
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
strana 6 / 9

předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve
výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží,
poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

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

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

2.

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

3.

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

5. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání projektu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
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c) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od poskytovatele),
d) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),

6.

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

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
4. 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
Ing. Jindra Zalabáková
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
školství, mládeže a sportu

Příjemce

Přílohy:
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Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet
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bod 15.2 priloha 4.pdf k usnesení č. 019/4Z/2021
bod 15.2 příloha 4

Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace „Sport 2021“
Příjemce dotace:
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:
Název projektu:
Výše celkových nákladů projektu (dle rozpočtu ve smlouvě)

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

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

%
Popis postupu realizace projektu vč. dodržování časového harmonogramu
Výstupy projektu (počet účastníků projektu a jejich věkové skupiny):
Přínos projektu pro cílové skupiny:
Celkové hodnocení :

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

Částka

Celkem

0,00 Kč

Celkový přehled výdajů projektu
Uhrazeno
Číslo
dokladu

Datum
platby

Dodavatel
Účel platby

Částka v kč
plátci DPH uvádějí
částky bez DPH

Z toho dotace

Materiál
*
Celkem materiál
Služby
*
Služby celkem
Cestovné

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

*
Cestovné celkem
Osobní náklady
*
Osobní náklady celkem
Celkem

0,00 Kč

0,00Kč

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

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

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
%

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

Celkem vráceno
Datum odesílání částky zpět na účet poskytovatele:

Datum :

0,00 Kč

Podpis :

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

bod 16.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 020/4Z/2021

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 71
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 130/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem v Dubí 3, Ruská 260, PSČ 417 03, IČ: 00080837
(dále jen organizace)
ze dne 3. října 2001, usnesení č. 18/17/2001 Rady Ústeckého kraje ve znění usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 18/22/2001 ze dne 28. listopadu 2001, usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 19/32/2002 ze dne 22. května 2002 (dodatek č. 1), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 11/34/2002 ze dne 3. července 2002 (dodatek č. 2), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 2/51/2002 ze dne 18. prosince 2002 (dodatek č. 3), usnesení Rady Ústeckého kraje
č.14/66/2003 ze dne 9. července. 2003 (dodatek č. 4), usnesení Rady Ústeckého kraje
č.16/96/2004 ze dne 19. května 2004 (dodatek č. 5), usnesení Rady Ústeckého kraje
č.20/101/2004 ze dne 7. července 2004 (dodatek č. 6), usnesení Rady Ústeckého kraje
č.16/104/2004 ze dne 22. září 2004 ( dodatek č. 7), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 16/23R/2005 ze dne 7. prosince 2005 (dodatek č. 8), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 9/40R/2006 ze dne 17. května 2006 (dodatek č. 9), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 18/77R/2007 ze dne 14. března 2007 (dodatek č. 10), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 19/106R/2008 ze dne 12. března 2008 (dodatek č. 11), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 50/12R/2009 ze dne 11.3.2009 (dodatek č. 12), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 13), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 14), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 40/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 15), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 48/54R/2010 ze dne 18.8.2010 (dodatek č. 16), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 53/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 17), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 59/65R/2010 ze dne 8.12.2010 (dodatek č. 18), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 45/72R/2011 ze dne 9.3.2011(dodatek č. 19), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 64/81R/2011 ze dne 20.7.2011 (dodatek č. 20), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 74/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 21), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 58/98R/2012 ze dne 29.2.2012 (dodatek č. 22), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 76/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 23), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 29/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 24), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 49/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 25), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 37/3R/2012 ze dne 5.12.2012 (dodatek č. 26), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 27), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 172/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 28), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 106/9Z/2013 ze dne 4.9.2013 (dodatek č. 29), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 84/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 30), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 77/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 31), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 65/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 32), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje

č. 68/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 165/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 74/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 36), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 75/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č. 37), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 66/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 (dodatek č. 38), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 77/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 39), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 109/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 40), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 79/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 41), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 64/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 42), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 81/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 43), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 120/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 44), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 113/30Z/2016 ze dne 27.6.2016 (dodatek č. 45), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 94/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 46), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 33/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 47), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 017/3Z/2017 A) 2. a) ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 48), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 045/4Z/2017 ze dne 24.4.2017 (dodatek č. 49), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 043/6Z/2017 ze dne 26.6.2017 (dodatek č. 50), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 038/7Z/2017 ze dne 11.9.2017 (dodatek č. 51), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 038/8Z/2017 ze dne 23.10.2017 (dodatek č. 52), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 049/9Z/2017 ze dne 11.12.2017 (dodatek č. 53), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 030/11Z/2018 ze dne 26.2.2018 (dodatek č. 54), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 026/12Z/2018 ze dne 23.4.2018 (dodatek č. 55), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 044/13Z/2018 ze dne 25.6.2018 (dodatek č. 56), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 032/14Z/2018 ze dne 10.9.2018 (dodatek č. 57), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 030/15Z/2018 ze dne 22.10.2018 (dodatek č. 58), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 048/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 59), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 044/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 60), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 043/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 61), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 034/20Z/2019 ze dne 24.6.2019 (dodatek č. 62), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 026/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 (dodatek č. 63), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 018/24Z/2019 ze dne 21.10.2019 (dodatek č. 64), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 033/25Z/2019 ze dne 9.12.2019 (dodatek č. 65), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 017/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020 (dodatek č. 66), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 022/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 (dodatek č. 67), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 031/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 (dodatek č. 68), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 039/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 69) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 040/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 70)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………………..... ze dne 15. 2. 2021
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny
se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
p.č./st.p.č.
408/26
408/28
30/2

k.ú.
Dolní Vysoké I
Dolní Vysoké I
Dolní Vysoké II

p.č./st.p.č.
408/27
408/29
578/2
2

k.ú.___
Dolní Vysoké I
Dolní Vysoké I
Dolní Vysoké II

579/5
Dolní Vysoké II
582/3
Dolní Vysoké II
584/2
Dolní Vysoké II
763/2
Dolní Vysoké II
21/3
Dolní Vysoké II
21/4
Dolní Vysoké II
542
Dolní Vysoké II
30/5
Habřina u Úštěku
687/6
Habřina u Úštěku
470/2
Hoštka
506/7
Hoštka
1734/64
Hoštka
1734/65
Hoštka
1735/2
Hoštka
520/2
Knínice u Touchořin
804/2
Libochovany
1403/3
Libochovany
827/38
Litoměřice
827/39
Litoměřice
4293/8
Litoměřice
597/4
Lovečkovice
586/4
Malešov u Hoštky
490/3
Mastířovice
566/3
Počeplice
140/3
Řepnice
115/2
Svařenice
1996/2
Úštěk
1157/15
Velké Žernoseky
1280/18
Velké Žernoseky
1280/19
Velké Žernoseky
1293/6
Velké Ženoseky
637/2
Vrutice
639/3
Vrutice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
2192/3
Smolnice u Loun
2192/5
Smolnice u Loun
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
382/12
Čeradice u Žatce
389/2
Čeradice u Žatce
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
2087/5
Bílina
2247/16
Bílina
192/1
Dubí u Teplic
228/9
Hrdlovka-Nový Dvůr
591/2
Jeníkov u Duchcova
447/35
Mstišov
44/32
Světec
509/16
Světec
4730/141
Teplice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
400/1
Zaječice u Bečova
400/2
Zaječice u Bečova
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.____________
470/3
Křimov
411/24
Málkov u Chomutova
420/3
Málkov u Chomutova
778/1
Málkov u Chomutova
780/3
Málkov u Chomutova
623/2
Místo
631/4
Místo
703/2
Místo
1072/3
Petlery
1077/2
Petlery
909/2
Prunéřov
182/5
Úbočí u Výsluní
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
p.č./st.p.č.
719/2

k.ú.
Česká Kamenice

p.č./st.p.č.
1035/3
3

k.ú.___
Jetřichovice u Děčína

1225/2
Jetřichovice u Děčína
787/8
Líska
828/4
Líska
1032/4
Všemily
1032/5
Všemily
1032/6
Všemily
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
1030/1
Brtníky
1051/6
Brtníky
1051/7
Brtníky
1625
Brtníky
282/1
Chřibská
6675
Jiříkov
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
1337/6
Knínice u Libouchce
91
Radešín u Lipové
3527/21
Ústí nad Labem
5307/4
Ústí nad Labem
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 15. 2. 2021
V Ústí nad Labem dne 15. 2. 2021

JUDr. Marek Hrabáč
neuvolněný člen Rady Ústeckého kraje
na základě pověření hejtmana Ústeckého kraje
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Bod 17.1 priloha 4.pdf k usnesení č. 021/4Z/2021

Bod 17.1 příloha 4

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML1581/01/SoPD/ZPZ
JID dodatku:

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
Mgr. Ivou Dvořákovou, LL.M., členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast
životního prostředí
Kontaktní osoba: Ing. 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
Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod
Sídlo:
Oldřichova 49, 439 07 Peruc
Zastoupený:
Ing. Radomírem Bláhou, předsedou sdružení obcí
Kontaktní osoba: Jana Svítková, jana.svitkova@provod.cz, 474 720 563
E-mail/telefon: blaha@peruc.cz, 415 697 175
IČ (RČ):
05880530
DIČ:
CZ05880530
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-4502270287/0100
(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 5. Smlouvy o poskytnutí investiční
dotace č. 20/SML1581/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 9. 3. 2020 č. 034/27Z/2020, kterou bylo rozhodnuto o poskytnutí
dotace sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod z Fondu vodního
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hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Telce – ČOV a kanalizace, 1. etapa“
(dále jen „Smlouva“) takto:
Stávající čl. II. odst. 5. Smlouvy nově zní:
5. Dotace bude poskytnuta ve splátkách na základě předložení prokázaných výdajů
(realizovaných částí) projektu v procentuální výši stanovené smlouvou dle Čl. II odst.
6. Smlouvy. Poslední splátka dotace bude ve výši rozdílu mezi částkou dotace již
vyplacenou a celkovou částkou poskytované dotace, při dodržení maximálního podílu
dotace na celkových uznatelných nákladech projektu. Položkový rozpis faktur musí
odpovídat plánovanému nákladovému rozpočtu.
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/2021 ze dne xx. xx. 2021.
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Iva Dvořáková, LL.M.,
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
životního prostředí, na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje č.
034/2R/2020 ze dne 25. 11. 2020

Příjemce
Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro
odvádění odpadních vod
Ing. Radomír Bláha
Předseda sdružení obcí

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Zpracovatel

Datum

Ing. Michaela Sattlerová

referent životního prostředí a zemědělství

Vedoucí odboru

Ing. Monika Zeman, MBA

zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Olga Zapotučná

referent ekonomického odboru

Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno

Mgr. Lucie Peřinová

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

usnesení č.:

xxx/xxZ/2021 ze dne xx. xx. 2021.
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Podpis

Bod 17.2 priloha 6.pdf k usnesení č. 022/4Z/2021

Bod 17.2 příloha 6

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 17/SML3487/03/SOPD/ZPZ
JID dodatku:

DODATEK Č. 3 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
Mgr. Ivou Dvořákovou, LL.M., členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast
životního prostředí
Kontaktní osoba: Ing. 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
Jméno:
Obec Slatina
Sídlo:
Slatina 50, 410 02 Lovosice
Zastoupený:
Ing. Danou Stránskou, starostkou obce
Kontaktní osoba: Ing. Dana Stránská, starostka obce
E-mail/telefon: info@slatina-lt.cz, 607 979 809
IČ (RČ):
00264377
DIČ:
CZ00264377
Bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 94-8611471/0710
(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 6. Smlouvy o poskytnutí investiční
dotace č. 17/SML3487/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 11. 9. 2017 č. 048/7Z/2020, ve znění Dodatku č. 1, o jehož
uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 052/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 a Dodatku č. 2,
o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 025/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019, kterými
bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace obci Slatina z Fondu vodního hospodářství Ústeckého
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kraje na realizaci projektu „Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina“ (dále jen
„Smlouva“) takto:
Stávající čl. II.odst. 6. Smlouvy nově zní:
6. Dotace bude poskytnuta ve splátkách na základě předložení prokázaných výdajů
(realizovaných částí) projektu v procentuální výši stanovené smlouvou dle Čl. II odst.
7. Smlouvy. Poslední splátka dotace bude ve výši rozdílu mezi částkou dotace již
vyplacenou a celkovou částkou poskytované dotace, při dodržení maximálního podílu
dotace na celkových uznatelných nákladech projektu. Položkový rozpis faktur musí
odpovídat plánovanému nákladovému rozpočtu.

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/2021 ze dne xx. xx. 2021.
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Iva Dvořáková, LL.M.,
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
životního prostředí, na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje č.
034/2R/2020 ze dne 25. 11. 2020

Příjemce
Obec Slatina
Ing. Dana Stránská
starostka obce

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Zpracovatel

Datum

Ing. Michaela Sattlerová

referent životního prostředí a zemědělství

Vedoucí odboru

Ing. Monika Zeman, MBA

zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Olga Zapotučná

referent ekonomického odboru

Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno

Mgr. Lucie Peřinová

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

usnesení č.:

xxx/xxZ/2021 ze dne xx. xx. 2021.
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Podpis

bod 19.1 priloha 2.2.pdf k usnesení č. 047/4Z/2021

bod 19.1 priloha 2.4.pdf k usnesení č. 048/4Z/2021

bod 19.1 priloha 2.6.pdf k usnesení č. 049/4Z/2021

bod 21.2 Priloha 3.pdf k usnesení č. 072/4Z/2021

VZOR
Krajský úřad
Číslo objednatele:
Číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 02 KE SMLOUVĚ Č. ..
uzavřený v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon č. 250/2000 Sb.“)
Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
94 – 882993349/0800
Mgr. Petra Ludwigová, odbor regionálního rozvoje
ludwigova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 958

(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
Název
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku..

(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 02 KE SMLOUVĚ Č. .. ZE DNE ..
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Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. .. ze dne ..,
a to takto
I.
Předmět smlouvy
Čl. 1, odst. 1. se mění a doplňuje následovně:
1.1 Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 138/29Z/2016 ze
dne 25. 4. 2016 poskytuje příjemci z Fondu rozvoje Ústeckého kraje neinvestiční dotaci
ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. ………, uvedený v záhlaví této smlouvy, za
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 11. 2023.
1.2 Dále poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
049/25Z/2019 ze dne 09. 12. 2019 poskytuje příjemci z Fondu rozvoje Ústeckého kraje
neinvestiční dotaci ve výši … Kč (slovy: … ), která bude převedena bezhotovostně na
účet příjemce, č.ú. … uvedený v záhlaví této smlouvy, za podmínky, že ji příjemce
stanoveným způsobem použije nejpozději do 30. 12. 2020.
1.3 Dále poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. … ze dne
15. 2. 2021 poskytuje příjemci z Fondu rozvoje Ústeckého kraje neinvestiční dotaci ve
výši … Kč (slovy: … ), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č.ú. …
uvedený v záhlaví této smlouvy, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do 30. 12. 2021.

Čl. 1. odst. 2. se mění a doplňuje následujícím textem:
2. Dotace dle odst. 1.1 je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne …
2016, dotace dle odst. 1.2 je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne …
2019, dotace dle odst. 1.3 je poskytnuta a na základě žádosti ze dne ... 2020.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
II.
Závěrečná ustanovení
1. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením
č. … ze dne 15. 2. 2021.
2. Tento dodatek je proveden ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
III.
Podpisy smluvních stran
Odběratel a dodavatel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že
byl uzavřen 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 ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman

Příjemce
…
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1. Úvod
Směsný komunální odpad (SKO) je v Ústeckém kraji – tak jako ve většině ostatních krajů
České republiky – odstraňován výhradně skládkováním. Ukládání neupraveného SKO
na skládky je přitom dlouhodobě (prakticky již od roku 2003) v rozporu se závaznými cíli
národního i krajského plánu odpadového hospodářství, konkrétně zejména s cílem snížit
do roku 2020 množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na
skládky na úroveň 35 % jeho produkce z roku 1995 – jen splnění tohoto cíle by konkrétně
v Ústeckém kraji vyžadovalo snížit množství SKO odstraňovaného na skládkách oproti
současnému stavu zhruba o 70 %. Podle platné právní úpravy je navíc skládkování SKO od
roku 2024 zakázáno (v závislosti na výsledné podobě nového zákona o odpadech lze
očekávat faktické odložení účinnosti tohoto zákazu o 6 – 12 let).
Výsledky analytické části krajského plánu odpadového hospodářství však zároveň naznačují,
že obce Ústeckého kraje mohou být v oblasti zneškodňování SKO vystaveny více než
v jiných částech České republiky přirozenému monopolu, zatěžujícímu veřejné rozpočty a
hrozícímu do budoucna nekontrolovatelným cenovým vývojem.
Účelem předkládaného rozboru je proto zejména aktualizace výstupů analytické části
krajského plánu odpadového hospodářství právě v otázkách zneškodňování SKO, které
ve své současné podobě spotřebovává zhruba 70 % nákladů na komunální odpadové
hospodářství, a které zároveň mohou čekat zásadní systémové změny. Výsledky by měly
sloužit především obcím Ústeckého kraje jako jeden z podkladů pro odpovědné a
kvalifikované rozhodování o jeho budoucnosti.
Obsahem předkládaného rozboru je identifikace svozových oblastí směsného komunálního
odpadu v Ústeckém kraji s popisem jejich základních parametrů, porovnání měrných nákladů
na zneškodnění SKO mezi těmito svozovými oblastmi navzájem i jejich zasazení do kontextu
České republiky a vyhodnocení vývoje celkových nákladů na odpadové hospodářství obcí
v Ústeckém kraji v čase, v návaznosti na předchozí výstup analytické části krajského plánu
odpadového hospodářství.

2. Oblasti svozu směsného komunálního odpadu
Stejně jako v krajském plánu odpadového hospodářství byla každá obec zařazena
do příslušné svozové oblasti podle převládajícího partnera (tj. partnera, kterému předává
převažující podíl SKO), uváděného v letech 2014 – 2018 v ročním hlášení o produkci odpadu
druhu 20 03 01 Směsný komunální odpad. Obce nepodléhající oznamovací povinnosti byly
k příslušné svozové oblasti přiřazeny podle stejného kritéria na podkladě ročního hlášení
jednotlivých poskytovatelů svozu. Tímto způsobem bylo v Ústeckém kraji rozlišeno celkem
13 svozových oblastí (tab. 1, obr. 1), jejichž územní vymezení zůstávalo pro celé hodnocené
období neměnné.
K žádným významným změnám nedošlo ani ve srovnání s předchozím obdobím
hodnoceným analytickou částí krajského plánu odpadového hospodářství - pouze v roce
2014 byly z oblasti obsluhované původně skupinou Marius Pedersen nově vyčleněny
samostatné svozové oblasti měst Šluknov a Duchcov (v následujícím přehledu jde o svozové
oblasti 12 a 13). Teritoriální rozdělení trhu mezi poskytovateli služeb likvidace směsného
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komunálního odpadu je tedy v Ústeckém kraji dlouhodobě stabilní a pro celou dekádu 2009
– 2018 zůstává prakticky beze změny.
Vedle příslušného poskytovatele svozu SKO může být každá svozová oblast
charakterizována i koncovým zařízením k jeho odstranění – tedy spádovou skládkou. Podle
údajů databáze ISOH nedošlo oproti předchozímu období ani v tomto ohledu k významným
změnám, s výjimkou ukončení provozu skládky Rožany u Šluknova (provozovatel Marius
Pedersen, a.s.), jejíž kapacitu po roce 2014 nahradily skládky Volfartice (EKO Volfartice a.s.)
a Svébořice u Mimoně (skupina COMPAG). Některé větší svozové oblasti využívají více
skládek v závislosti na dojezdové vzdálenosti či na vlastnickém propojení provozovatele
skládky s poskytovatelem svozu. Konkrétně například u svozové oblasti obsluhované
holdingem Marius Pedersen často nelze z databáze ISOH koncové zařízení jednoznačně
určit a pro řadu obcí se během hodnoceného období může měnit v závislosti na aktuální
vnitropodnikové logistice. Přesto je u jednotlivých svozových oblastí zpravidla zřetelná více či
méně převládající územní vazba na konkrétní skládku v Ústeckém kraji. Některá periferní
území mohou využívat rovněž skládky v sousedních krajích, kromě zmíněných skládek
Volfartice a Svébořice v Libereckém kraji se může jednat například o skládky v lokalitách
Uhy, Úholičky či Mšeno ve Středočeském kraji (skupina FCC Group), či Vysoká v Plzeňském
kraji (skupina Marius Pedersen). Tato zařízení však pro Ústecký kraj jako celek mohou hrát
pouze doplňkovou roli a podle výsledků analytické části krajského plánu odpadového
hospodářství je na externí skládkové kapacitě závislá pouze východní část okresu Děčín.
Parametry jednotlivých oblastí svozu směsného komunálního odpadu ke konci roku 2018
jsou shrnuty v následujícím přehledu (až na dvě nově identifikované svozové oblasti je
v dalších částech textu zachováno dosavadní číslování dle krajského plánu odpadového
hospodářství).
Svozová oblast 1: východní část okresu Děčín při hranici s Libereckým krajem, některé
obce ve Šluknovském výběžku a město Úštěk v okrese Litoměřice. Svoz zajišťuje společnost
AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o. (součást skupiny EP Industries). Koncovým zařízením
je převážně skládka Volfartice v Libereckém kraji (EKO Volfartice a.s.). Ke svozové oblasti
patří celkem 17 obcí s 32 049 stálými obyvateli.
Svozová oblast 2: statutární město Ústí nad Labem a několik sousedících obcí v okrese
Ústí nad Labem a Litoměřice. Svoz zajišťuje společnost AVE Ústí nad Labem s.r.o. (součást
EP Industries, menšinovým podílníkem je město Ústí nad Labem), koncové zařízení skládka
Všebořice (vlastník a provozovatel SUEZ CZ a.s.). Svozová oblast zahrnuje celkem 13 obcí
a 101 220 obyvatel.
Svozová oblast 3: převážně obce okresu Litoměřice. Svoz zajišťuje ve vzájemné kooperaci
FCC BEC s.r.o. (součást nadnárodního holdingu FCC Group) a Podnik technických služeb
Lovosice s.r.o. (město Lovosice). Koncovým zařízením je skládka SONO v Želechovicích
u Lovosic, provozovaná společností SONO PLUS s.r.o. ve vlastnictví sdružení obcí okresu
Litoměřice, doplňkově skládka Štětí (Mondi Štětí a.s.). Příležitostně jsou využívány skládky
Uhy, Úholičky a Mšeno ve Středočeském kraji (FCC Group). Svozová oblast zahrnuje 105
obcí a 117 378 obyvatel.
Svozová oblast 4: větší část okresu Děčín, centrální část kraje v oblasti Krušných hor a
Podkrušnohoří, většina okresu Louny. Svoz zajišťují součásti holdingu Marius Pedersen a.s.
a oblast obsluhují převážně skládky v jeho vlastnictví (skládky Orlík IV u Malšovic, Modlany,
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Vysoká Pec u Jirkova a Tušimice), v menší míře skládky patřící jiným subjektům (Všebořice,
CELIO u Litvínova, Vrbička u Podbořan, Volfartice). Do svozové oblasti patří 170 obcí
s 370 462 obyvateli. Stejně jako v krajském plánu odpadového hospodářství byla pro potřeby
nákladové analýzy tato oblast rozdělena na následující podoblasti:
4a (MP východ) zahrnuje větší část okresu Děčín včetně Šluknovského výběžku a okrajové
části okresu Ústí nad Labem. Koncovými zařízeními jsou skládky v lokalitách Malšovice
a Modlany (Marius Pedersen a.s.), Všebořice (SUEZ CZ a.s.) a Volfartice (EKO Volfartice
a.s.). Podoblast 4a zahrnuje 48 obcí s 114 727 obyvateli.
4b (MP střed) zahrnuje obce Krušných hor a Podkrušnohorské pánve. Území je
obsluhováno převážně skládkami Modlany, Vysoká Pec a Tušimice (Marius Pedersen a.s.)
a skládkou CELIO a.s. u Litvínova. Podoblast 4b zahrnuje 72 obcí a 191 082 obyvatel.
4c (MP jih) zahrnuje větší část okresu Louny s výjimkou Postoloprt, Podbořanska a
lounského Podlesí. Protože přímo v této svozové podoblasti se skládka směsného
komunálního odpadu nenachází, jsou využívány především ostatní shora uvedené skládky
ve vlastnictví holdingu, dále pak skládka Vrbička u Podbořan. Do podoblasti náleží 50 obcí
s 64 653 obyvateli.
Svozová oblast 5: tvoří ji souvislý pás obcí v okrese Chomutov spojující Krušné hory
s Poohřím. Svoz zajišťují Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace.
Spádovými skládkami jsou především skládky Tušimice (Marius Pedersen, a.s.) a České
Hamry (město Vejprty). K oblasti patří 13 obcí s 55 269 obyvateli.
Svozová oblast 6: město Postoloprty a dvě sousedící obce, dohromady 5 496 obyvatel;
svoz obstarávají Služby města Postoloprty, s.r.o., využívající především kapacity skládky
Tušimice (skupina Marius Pedersen).
Svozová oblast 7: krušnohorská města Vejprty a Loučná pod Klínovcem s 2 982 obyvateli,
svoz zajišťují Služby města Vejprty, směsný komunální odpad je ukládán na skládce České
Hamry ve vlastnictví města Vejprty.
Svozová oblast 8: Podbořansko a oblast lounského Podlesí. Oblast je obsluhována
společností SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o. ve vlastnictví obcí a měst Podbořanska a Žatecka,
která zajišťuje svoz odpadu i provoz skládky. Koncovým zařízením je skládka Vrbička
u Podbořan. Oblast v Ústeckém kraji zahrnuje 23 obcí a 19 390 obyvatel.
Svozová oblast 9: město Bílina a obec Lukov; svoz zajišťují Městské technické služby
Bílina, příspěvková organizace, koncovým zařízením je převážně skládka Modlany (Marius
Pedersen, a.s.). V rámci oblasti je obsluhováno 17 289 obyvatel.
Svozová oblast 10: území statutárního města Most s 66 186 obyvateli, svoz zajišťují
Technické služby města Mostu a.s., odpad je ukládán na skládce společnosti CELIO a.s.
(součást skupiny PURUM KRAFT) u Litvínova.
Svozová oblast 11: město Kadaň a dvě okolní obce s 18 936 obyvateli, svoz zajišťují
Technické služby Kadaň, s.r.o., směsný komunální odpad je ukládán na skládce Tušimice
(skupina Marius Pedersen).
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Svozová oblast 12: město Šluknov s 5 615 obyvateli, svoz zajišťují Technické služby
Šluknov, s.r.o., směsný komunální odpad je ukládán na skládku Svébořice u Mimoně
(skupina COMPAG).
Svozová oblast 13: město Duchcov s 8 517 obyvateli, svoz zajišťují Technické služby města
Duchcova, s.r.o., směsný komunální odpad je ukládán na skládku CELIO a.s. u Litvínova.
Tab. 1: Svozové oblasti SKO v Ústeckém kraji k 31. 12. 2018
poskytovatel svozu

provozovatel skládky

1

AVE CZ Odpadové
hospodářství s.r.o.

EKO Volfartice a.s.

2

AVE Ústí nad Labem
s.r.o.

SUEZ CZ a.s.

FCC BEC s.r.o., Podnik
technických služeb
Lovosice s.r.o.

SONO PLUS s.r.o.

3
4

Marius Pedersen Group

Marius Pedersen Group
4a (MP východ)

obcí obyvatel % ÚK

SKO (t)
2018

% ÚK

6 532

3,78

17

32 049

3.9

13

101 220

12,33

20 040 11,61

105

117 378

14,30

24 461 14,17

170

370 462

45,13

79 505 46,01

Marius Pedersen Group,
SUEZ CZ a.s., EKO
Volfartice a.s.

48

114 727

13,98

23 361 13,53
40 893 23,68

4b

Marius Pedersen Group
(MP střed)

Marius Pedersen Group,
CELIO a.s., SUEZ CZ a.s.

72

191 082

23,28

4c

Marius Pedersen Group
(MP jih)

Marius Pedersen Group,
SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.

50

64 653

7,88

15 195

8,8

5

Technické služby města
Chomutova, p.o.

Marius Pedersen Group,
Služby města Vejprty

13

55 269

6,73

8 231

4,77

6

Služby města
Postoloprty, s.r.o.

Marius Pedersen Group

3

5 496

0,67

2 348

1,36

7

Služby města Vejprty

Služby města Vejprty

2

2 982

0,36

1 129

0,65

8

SKLÁDKA VRBICKA
s.r.o.

SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.

23

19 390

2,36

6 726

3,9

9

Městské technické
služby Bílina, p.o.

Marius Pedersen Group

2

17 289

2,11

3 391

1,96

10

Technické služby města
Mostu a.s.

CELIO a.s.

1

66 186

8,06

13 424

7,77

11

Technické služby Kadaň
s.r.o.

Marius Pedersen Group

3

18 936

2,31

3 495

2,02

12

Technické služby
Šluknov s.r.o.

EKO Volfartice a.s.

1

5 615

0,68

1 294

0,75

13

Technické služby města
Duchcova, s.r.o.

CELIO a.s.

1

8 517

1,04

2 074

1,20

Zdroj: krajská databáze ISOH a Český statistický úřad
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Obr. 1: Mapa svozových oblastí SKO v Ústeckém kraji k 31. 12. 2018

Stránka 5 z 13

Graf 1: Podíl jednotlivých svozových oblastí na počtu obsluhovaných obyvatel Ústeckého kraje
v roce 2018 (%)

% obyvatel na svozovou oblast
AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o.
AVE Ústí nad Labem s.r.o.

3,9

FCC BEC s.r.o., Podnik technických služeb
Lovosice s.r.o.
Marius Pedersen Group

8,06
12,33

Technické služby města Chomutova, p.o.
Služby města Postoloprty, s.r.o.

6,73
14,3

Služby města Vejprty
SKLÁDKA VRBICKA s.r.o.
Městské technické služby Bílina, p.o.
Technické služby města Mostu a.s.
Technické služby Kadaň s.r.o.

45,13

Technické služby Šluknov s.r.o.
Technické služby města Duchcova, s.r.o.

Graf 2: Podíl jednotlivých svozových oblastí na celkovém množství SKO v Ústeckém kraji
v roce 2018 (%)

% množství SKO na svozovou oblast
AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o.
AVE Ústí nad Labem s.r.o.

3,78
7,77

FCC BEC s.r.o., Podnik technických služeb
Lovosice s.r.o.
Marius Pedersen Group

11,61

Technické služby města Chomutova, p.o.
Služby města Postoloprty, s.r.o.

4,77

14,17

Služby města Vejprty
SKLÁDKA VRBICKA s.r.o.
Městské technické služby Bílina, p.o.
Technické služby města Mostu a.s.
Technické služby Kadaň s.r.o.
46,01

Technické služby Šluknov s.r.o.
Technické služby města Duchcova, s.r.o.
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Tab. 2.: Skládky SKO v Ústeckém kraji k 31. 12. 2019
lokalita
(katastrální území)

provozovatel

obec

volná kapacita
k 31. 12. 2019
3
(m )

volná kapacita
k 31. 12. 2019
(%)

Růžodol u Litvínova

CELIO a.s.

Litvínov

732 371

9,75

Želechovice

SONO PLUS, s.r.o.

Čížkovice

212 914

2,84

Malšovice

Technické služby Děčín a.s.

Malšovice

810 000

10,79

Modlany

Marius Pedersen a.s.

Modlany

840 000

11,19

Vysoká Pec

Marius Pedersen a.s.

Vysoká Pec

920 000

12,25

Tušimice

Skládka Tušimice a.s.

Kadaň

2 404 272

32,01

České Hamry

Služby města Vejprty

Vejprty

494 734

6,59

Všebořice

SUEZ CZ a.s.

Ústí n. L.

530 953

7,07

Vrbička

SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.

Vroutek

89 971

1,20

Štětí

Mondi Štětí a.s.

Štětí

474 823

6,32

Zdroj: rozhodnutí IP, roční zprávy o provozu skládek
Poznámka: volná kapacita je vztažena na projektovanou kapacitu skládky uvedenou v integrovaném
povolení, počítá tedy s plánovaným rozšířením skládek, které nemuselo být v některých případech
dosud veřejnoprávně projednáno

Graf 3: Podíl jednotlivých provozovatelů na celkové disponibilní kapacitě skládek v Ústeckém kraji
k 31. 12. 2019 (%)

Podíl jednotlivých provozovatelů na celkové
disponibilní kapacitě skládek

1%

6%

10%

7%

3%

CELIO a.s.
SONO PLUS, s.r.o.

7%

Marius Pedersen Group
Služby města Vejprty
SUEZ CZ a.s.
SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.
Mondi Štětí a.s.

66%

Pozn.: skupina Marius Pedersen Group zahrnuje provozovatele Marius Pedersen a.s., Skládka
Tušimice a.s. a Technické služby Děčín a.s.
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Z uvedeného přehledu (tab. 2) vyplývá, že stav kapacit pro svoz a odstranění SKO
je v Ústeckém kraji ustálený a ve srovnání s obdobím hodnoceným analytickou částí
krajského plánu odpadového hospodářství se zásadně nezměnil, s výjimkou uzavření
skládky v Rožanech a jejího nahrazení kapacitou ve Volfarticích a Svébořicích v roce 2014
(s tím souvisí i osamostatnění nové svozové oblasti č. 12). Stejně stabilní je proto i regionální
rozdělení trhu služeb v oblasti nakládání s SKO. Mezi poskytovateli svozu dominuje skupina
Marius Pedersen Group ovládaná dánskou korporací Marius Pedersen A/S, která
obsluhovala v roce 2018 na základě smluv s jednotlivými obcemi 45 % obyvatel Ústeckého
kraje (graf 1), což představuje 46 % množství SKO z celkového množství SKO v Ústeckém
kraji (graf 2). Stejný subjekt disponuje v Ústeckém kraji ke konci roku 2019 celkem 66 %
zůstatkové kapacity skládek SKO (graf 3). Subjekty vlastnicky kontrolované municipalitami
obsluhovaly svozem SKO v roce 2018 celkem 24 % obyvatel Ústeckého kraje (graf 1; tab. 1
poskytovatel svozu 5 - 13) a ke konci roku 2019 zde ovládaly 11 % (SONO PLUS s.r.o.,
Služby města Vejprty a SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.) volné kapacity skládek (graf 3).

3. Výdaje obcí na likvidaci směsného komunálního odpadu
Měřítkem veřejných nákladů na likvidaci SKO jsou průměrné výdaje obcí na úhradu služby
svozu a odstranění SKO. Jádrem předkládané analýzy je proto vzájemné porovnání úrovně
průměrných měrných výdajů vynakládaných na tyto služby městy a obcemi Ústeckého kraje
v jednotlivých svozových oblastech, ale i jejich srovnání se situací v České republice (graf 4
a graf 6, tab. 3). S využitím předchozích výstupů analytické části krajského plánu
odpadového hospodářství je zároveň vyhodnocen časový vývoj celkových výdajů obcí na
odpadové hospodářství v období 2009 – 2018 (graf 5, tab. 4). Základními zdrojovými daty
jsou údaje databáze ISOH o každoroční produkci komunálních odpadů v obcích
(https://isoh.mzp.cz, u obcí nepodléhajících ohlašovací povinnosti byla využita odpovídající
data o převzetí odpadů ohlašovaná jejich partnery) a údaje Centrálního systému
účetních informací státu (CSÚIS) o příjmech a výdajích obecních rozpočtů
(https://monitor.statnipokladna.cz). Tato zdrojová data byla v případě potřeby doplněna či
korigována upřesňujícími informacemi vyžádanými u jednotlivých obcí či obsaženými v jejich
plánech odpadového hospodářství.
Měrné výdaje každé obce na likvidaci jedné tuny SKO byly pro jednotlivé roky hodnoceného
období stanoveny jako podíl výdajů na položce 5169 a paragrafu 3722 ve smyslu platné
rozpočtové skladby a produkce odpadu druhu 20 03 01 v tunách. I když účetní záznamy obcí
mohou být pravděpodobně částečně zatíženy neustálenou praxí v odvětvovém zatřídění
a v jednotlivých případech se může jejich správná interpretace lišit, bylo opakovaně ověřeno,
že výdaje vykazované na položce 5169 (nákup ostatních služeb) a paragrafu 3722 (sběr
a svoz komunálních odpadů) odpovídají z podstatné části nákladům na likvidaci SKO
uváděným v plánech odpadového hospodářství a v průměru pro ně mohou být dobrým
vyjádřením.
Pro úplnost byly analogicky vyjádřeny i měrné výdaje na likvidaci SKO na obyvatele (graf 4,
tab. 3); ty však pro vyjádření regionálních rozdílů v nákladech na pořízení příslušných
služeb nejsou dobrým ukazatelem, protože závisí jednak na míře zapojení podnikatelské
sféry do obecních systémů nakládání s odpady a na velikosti její produkce, jednak na
množství neevidovaných přechodně bydlících osob, přičemž v obou těchto parametrech lze
mezi obcemi předpokládat významné nahodilé rozdíly a zároveň nejsou k dispozici data,
která by skutečnou situaci s dostatečnou přesností a spolehlivostí postihovala.
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Tab. 3: Měrné výdaje na svoz a odstranění SKO v Ústeckém kraji podle svozových oblastí
svozová oblast

náklady na tunu SKO
za rok 2018

náklady na obyvatele
za rok 2018

1

AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o.

4 458

909

2

AVE Ústí nad Labem s.r.o.

2 897

573

3

FCC BEC s.r.o.,
Podnik technických služeb Lovosice s.r.o.
Marius Pedersen Group

4 048

844

3 716

797

4a Marius Pedersen Group (MP východ)

3 293

671

4b Marius Pedersen Group (MP střed)

4 015

859

4c Marius Pedersen Group (MP jih)

3 563

837

5

Technické služby města Chomutova, p.o.

2 550

380

6

Služby města Postoloprty, s.r.o.

2 593

1 108

7

Služby města Vejprty

869

329

8

SKLÁDKA VRBICKA s.r.o.

2 478

882

9

Městské technické služby Bílina, p.o.

4

2 000

392

10 Technické služby města Mostu a.s.

2 395

486

11 Technické služby Kadaň s.r.o.

2 763

510

12 Technické služby Šluknov s.r.o.

3 363

775

13 Technické služby města Duchcova, s.r.o.

2 523

615

celokrajský průměr
3 495
Zdroj: CSÚIS, krajská databáze ISOH a Český statistický úřad
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Graf 4: Měrné výdaje na svoz a odstranění SKO v Ústeckém kraji podle svozových oblastí
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náklady na obyvatele za rok 2018

7

Časový vývoj byl - stejně jako v krajském plánu odpadového hospodářství - sledován
u celkových výdajů obcí na odpadové hospodářství, nikoliv tedy pouze u výdajů na svoz
a likvidaci SKO (graf 5, tab. 4). Podle platné rozpočtové skladby jde tedy o sumu výdajů
v celé podoblasti odvětvového třídění 372. Tyto celkové výdaje jsou v obcích Ústeckého
kraje stejně jako v celé ČR [1] v průměru o 30 % vyšší, než výdaje na samotnou likvidaci
SKO, a v praxi mohou zahrnovat například svoz odděleně shromažďovaných odpadů včetně
nebezpečných, úklid černých skládek, nákupy materiálů, provozní náklady sběrných dvorů
nebo různé investice do vlastních zařízení. Graf 5 zobrazuje vývoj těchto celkových výdajů
v letech 2009 – 2018 ve srovnání s tempem růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen
podle ČSÚ (https://www.czso.cz/csu/czso/isc_cr). Je z něho zřejmé, že po celé sledované
období převyšoval vzestup obecních výdajů na odpadové hospodářství v Ústeckém kraji
průměrnou míru inflace, přičemž jejich největší meziroční nárůst shodou okolností časově
navazuje na ukončení cenové regulace v oblasti svozu komunálního odpadu k roku 2017.
Jednoznačný závěr o případné příčinné souvislosti obou těchto faktů však není možný bez
podrobnějšího rozboru struktury sledovaných výdajů a bez znalosti jejich vývoje v delším
časovém intervalu. Nic přitom nenasvědčuje tomu, že by se na jejich zrychleném nárůstu po
roce 2016 měly podílet právě konkrétně výdaje na likvidaci SKO (tj. rozpočtové výdaje na
položce/paragrafu 5169/3722), protože v inkriminovaném období jejich úroveň v Ústeckém
kraji naopak důsledně kopírovala inflační křivku.
Tab. 4: Celkové výdaje obcí Ústeckého kraje na odpadové hospodářství v období 2009 - 2018
rok

celkové výdaje obcí (tis. Kč)

2009

604 314

2010

615 674

2011

659 919

2012

685 647

2013

692 582

2014
2015

725 233
739 612

2016

748 017

2017

773 222

2018

831 905

Zdroj: CSÚIS

Na celostátní úrovni se hodnocením veřejných výdajů v oblasti likvidace SKO zabývají
pravidelné studie Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. (IURMO), z nichž poslední
popisuje v tomto směru situaci roku 2017 [1]. IURMO přitom nevyužívá data CSÚIS
o rozpočtových výdajích obcí, nýbrž data shromažďovaná prostřednictvím výročních
dotazníků společnosti EKO-KOM a.s. Podle [1] činily celkové náklady na odpadové
hospodářství obcí v Ústeckém kraji v roce 2017 průměrně 1 007 Kč na obyvatele (což
je v mezikrajském srovnání čtvrtá nejvyšší hodnota - vyšší hodnotu vykazuje v následujícím
pořadí pouze Karlovarský kraj, Hlavní město Praha a Středočeský kraj, přičemž průměr v ČR
je 936,8 Kč), zatímco podle dat CSÚIS vychází pro rok 2017 průměrná hodnota výdajů
na odpadové hospodářství v obcích Ústeckého kraje na 942 Kč na obyvatele. Porovnání
průměrných výdajů obcí Ústeckého kraje na svoz a odstranění 1 t SKO s celorepublikovým
průměrem za období 2014 – 2018 dle dat CSÚIS pak zobrazuje graf 6.
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Graf 5: Celkové výdaje obcí Ústeckého kraje na odpadové hospodářství v období 2009 – 2018
v porovnání s vývojem inflace
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Graf 6: Porovnání průměrných výdajů na svoz a odstranění 1 t SKO
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4. Ceny služeb v oblasti svozu a odstranění směsného komunálního
odpadu
Základní strukturální charakteristikou ceny za službu likvidace SKO je poměr mezi cenou
za odstranění odpadu na skládce (včetně skládkovacího poplatku) a cenou za logistické
služby spojené s jeho shromažďováním a přepravou. Ceny na skládkách jsou v České
republice dlouhodobě vyrovnané a v Ústeckém kraji se podle zveřejněných ceníků pohybují
pro SKO aktuálně v rozmezí cca 1 100 – 1 400 Kč/t bez DPH. Podle [1] nicméně činily
průměrné výdaje obcí Ústeckého kraje na samotné odstranění SKO v roce 2017 pouze
1 077,1 Kč/t a patřily naopak k nejnižším v ČR (při celorepublikovém průměru 1 142 Kč/t). Je
proto zřejmé, že reálné ceny dostupné obcím prostřednictvím dlouhodobých smluv v praxi
zpravidla nedosahují hodnot uváděných v nabídkových cenících provozovatelů skládek
(průměr navíc snižují obce, kterým se do ceny nezapočítávají skládkovací poplatky), a že
tudíž v mezikrajském srovnání nadprůměrnou úroveň veřejných nákladů na likvidaci SKO
je v Ústeckém kraji nutno přičítat především ceně, kterou zdejší obce hradí za logistické
služby spojené s jeho shromažďováním a přepravou, a která u svozových oblastí
s nadprůměrnými náklady (tj. u svozových oblastí č. 1, 3 a 4, obsluhujících dohromady 63 %
obyvatel kraje) přesahuje cenu za odstranění odpadu na skládce ve výsledku trojnásobně až
čtyřnásobně, ač by v některých z těchto případů bylo namístě očekávat spíše úspory
z rozsahu.
Podle návrhu nového zákona o odpadech, aktuálně projednávaného parlamentem, má být
budoucí změna dosavadního způsobu odstraňování SKO stimulována postupným
navyšováním skládkovacího poplatku, který se má do roku 2025 ztrojnásobit na 1 500 Kč/t
a do roku 2030 by měl dosáhnout konečné hodnoty 1 850 Kč/t. Návrh zákona doprovázela
podkladová studie [2], jejímž předmětem bylo mimo jiné modelování dopadů navýšení ceny
na skládce, vyvolané plánovaným zvýšením poplatku, na výdaje obcí. Podle této studie by
mělo mít zvyšování poplatků největší dopad na výdaje obcí v přepočtu na jednoho obyvatele
právě v Ústeckém kraji - a to zřejmě právě z důvodu specificky vysokých aktuálních výdajů
na shromažďování a přepravu SKO. Průměrný roční výdaj obcí Ústeckého kraje na likvidaci
SKO (včetně svozu) by se tak měl podle [2] při cílové hodnotě poplatku podle projednávané
zákonné předlohy zvýšit oproti úrovni roku 2013 cca o 300 Kč na osobu (tj. přibližně na
1 300 Kč na osobu); zvýšení poplatku o 750 Kč, které by zhruba mohlo odpovídat maximální
ceně deklarované investorem připravované spalovny Komořany, by pak podle [2] mělo zvýšit
průměrné náklady obcí Ústeckého kraje na likvidaci SKO přepočtené na osobu a rok oproti
úrovni roku 2013 o cca 200 Kč.

5. Závěr
Cílem předkládaného textu byl popis regionálního rozložení, časového vývoje a celostátního
kontextu výdajů obcí Ústeckého kraje na nakládání s komunálním odpadem a speciálně
výdajů na odstranění směsného komunálního odpadu do roku 2018. Podkladem byla data
soustředěná ve veřejných databázích Informačního systému odpadového hospodářství,
Centrálního systému účetních informací státu a Českého statistického úřadu, v jednotlivých
případech doplněná o potřebné údaje získané přímo od obcí, popřípadě o některé výstupy
citovaných studií. Zjištěné skutečnosti opravňují k těmto závěrům:
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1. Veřejné náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu, ale i na hospodaření
s komunálními odpady vůbec, patří v Ústeckém kraji k nejvyšším v České republice a
rozhodující podíl na těchto nákladech mají výdaje obcí na shromažďování a přepravu
SKO. Podíl logistických služeb na celkových nákladech na likvidaci SKO je v Ústeckém
kraji v mezikrajském srovnání dlouhodobě nadprůměrný.
2. Celkové výdaje obcí Ústeckého kraje na odpadové hospodářství narůstaly v období 2009
– 2018 setrvale tempem přesahujícím průměrnou míru inflace, přičemž nejrychlejší
meziroční vzestup zaznamenaly po roce 2016.
3. Teritoriální rozdělení trhu služeb v oblasti nakládání s komunálními odpady je
v Ústeckém kraji velmi stabilní a za období 2009 – 2018 se prakticky nezměnilo.
Z hlediska počtu obsluhovaných obyvatel i z hlediska kapacit mu výrazně dominují velké
privátní korporace s nadnárodní působností.
4. Náklady obcí na likvidaci SKO jsou v Ústeckém kraji signifikantně vyšší ve svozových
oblastech obsluhovaných privátními poskytovateli svozu SKO oproti těm svozovým
oblastem, v nichž tuto službu poskytují subjekty s majetkovou účastí veřejného sektoru a to zpravidla bez ohledu na to, které koncové zařízení ta která svozová oblast využívá.
V roce 2018 činil obvyklý rozdíl v průměrných výdajích obcí mezi oběma typy svozových
oblastí nejméně 1 000 Kč na jednu tunu odstraněného SKO a pohyboval se tím
v rozmezí cca 30 % – 80 %.
Všechny uvedené skutečnosti lze interpretovat jako projevy nadprůměrné závislosti obcí
Ústeckého kraje na poskytovatelích služeb v oblasti nakládání s komunálními odpady se
silným postavením na trhu, které zejména v případě majetkového propojení svozových
systémů a koncových zařízení k odstranění SKO může mít povahu přirozeného monopolu.

Literatura:
[1] ANONYM (2018): Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR
(za rok 2017). Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s., Praha.
[2] SOUKOPOVÁ, J. a kol. (2014): Analýza možností navýšení skládkovacího poplatku –
hodnocení dopadů na výdaje obcí. Masarykova univerzita, Brno.
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bod 23.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 077/4Z/2021

Bod 23.3 příloha č. 1
ÚSTECKÝ KRAJ
STATUT VÝBORU PRO KULTURU A PAMÁTKOVOU PÉČI
I.
Vznik Výboru
Výbor pro kulturu a památkovou péči (dále jen Výbor) pro VI. volební období 2020 – 2024 zřídila v
souladu § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, jako svůj iniciativní a poradní orgán, Zastupitelstvo Ústeckého kraje (dále jen Zastupitelstvo)
usnesením č. 032/1Z/2020 ze dne 16. 11. 2020.
II.
Působnost Výboru
1. Výbor jako orgán Zastupitelstva projednává v rozsahu samostatné působnosti kraje záležitosti
související s kulturou a památkovou péčí. Ze své činnosti je Výbor odpovědný Zastupitelstvu, plní
úkoly vyplývající z příslušného jednání Zastupitelstva.
2. V rámci své působnosti plní Výbor úlohu iniciativní, doporučující a kontrolní. Plní úkoly, kterými je
pověří Zastupitelstvo.
2.1 Iniciativní a doporučující úloha:
2.1.1

Doporučení v otázkách poskytování dotací.

2.1.2 Sledování kulturní úrovně programové stránky příspěvkových organizací
zřízených krajem v oblasti kultury.
2.1.3

Sledování stavu v oblasti památkové péče.

2.1.4

Propagace aktivit v oblasti kultury a památkové péče směrem k veřejnosti.

2.2 Kontrolní úloha:
2.2.1 Dodržování pravidel pro nakládání s dotačními prostředky poskytovanými
krajem pro potřeby kultury a památkové péče.
III.
Složení Výboru
1. O složení Výboru pro VI. volební období 2020 – 2024 rozhodlo Zastupitelstvo usnesením
č. 032/1Z/2020 ze dne 16. 11. 2020 a č. 048/1Z/2020 ze dne 16. 11. 2020.
2. Výbor tvoří s hlasem rozhodujícím předseda, místopředseda a členové výboru. Počet členů Výboru
je vždy lichý, stanoví ho Zastupitelstvo podle potřeb svěřeného úseku činnosti v oblasti kultury
a památkové péče.
IV.
Příprava zasedání Výboru
1. Výbor se schází podle potřeby. Jeho činnost se řídí zejména plánem práce, který navrhuje Výbor
a schvaluje Zastupitelstvo.
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2. Program zasedání Výboru navrhuje jeho předseda, přitom vychází z náplně činnosti Výboru, plánu
práce, z usnesení Zastupitelstva a ostatních Výborů, aktuálních potřeb Ústeckého kraje na svěřeném
úseku činnosti a z iniciativních návrhů členů Výboru.
3. Předseda svolává zasedání Výboru nejméně pět dní před jeho konáním, organizuje jeho přípravu
a činnost členů Výboru mezi jednotlivými zasedáními, zejména jejich kontrolní činnost a zajišťuje
ostatní práce spojené s činností Výboru. Je oprávněn požadovat na řediteli krajského úřadu
technickou, administrativní, materiální pomoc, odborné podklady, zprávy a návrhy pro jednání
Výboru.
4. Odborné podklady pro jednání Výboru, pokud Výbor nejedná na základě ústních zpráv, informací
a iniciativních návrhů svých členů nebo neprojednává materiály připravené pro jednání orgánů
kraje, připravují pověření členové výboru jednotlivě nebo ve skupinách, krajský úřad, případně jiné
subjekty, s nímž bylo zpracování a předložení odborných podkladů dohodnuto.
5. Výbor může k projednání úkolů, na nichž se podílejí i jiné Výbory, orgány nebo subjekty, konat
společné schůze a je-li to účelné k projednání úkolů, týkajících se určité části území kraje nebo
činnosti určitého subjektu, konat výjezdní zasedání.
6. Výbor může ze svých členů utvářet pro plnění určitého úkolu či činnosti dočasné pracovní skupiny.
7. Přípravu zasedání Výboru organizuje předseda prostřednictvím krajského úřadu.
8. Plán práce a vyhodnocení činnosti Výboru bude jednou ročně předloženo k projednání
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
V.
Průběh zasedání a rozhodování Výboru
1. Zasedání Výboru řídí jeho předseda nebo v případě nepřítomnosti předsedy místopředseda nebo
jiný člen Výboru, pověřený předsedou Výboru nebo Výborem (dále jen Předsedající Výboru).
Předsedající Výboru řídí hlasování Výboru, uděluje slovo v rozpravě a dbá na to, aby zasedání mělo
pracovní charakter a věcný průběh.
2. Výbor jedná podle programu schváleného na návrh jeho předsedy.
3. Zasedání Výboru není veřejné. Zasedání Výboru se účastní osoby přizvané předsedou Výboru a další
osoby, s jejichž přítomností na zasedání vysloví Výbor souhlas.
4. Členové Výboru jsou povinni se zúčastňovat zasedání Výboru. V případě, že jim v účasti brání vážné
důvody, omlouvají se v dostatečném předstihu předsedovi Výboru.
5. Členové Výboru mohou v rámci diskuse vznášet dotazy, náměty a připomínky k projednávaným
zprávám a návrhům, uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů a vznášet návrhy usnesení.
6. Výbor se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Pokud bylo podáno více návrhů usnesení, hlasuje
se v pořadí od posledního návrhu. Hlasování probíhá zdvižením ruky. Obsahem usnesení Výboru
jsou zpravidla iniciativní návrhy, stanoviska, doporučení a úkoly v rámci činnosti Výboru.
7. Zasedání Výboru může probíhat formou videokonference.
8. Usnesení Výboru se vyhotovují písemně nejpozději do 7 dnů po jeho zasedání. Jejich stejnopis se
předává Krajskému úřadu, odboru informatiky a organizačních věcí, za účelem zajištění nahlédnutí
oprávněných osob.
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9. Zápis ze zasedání svolaného Výboru je pořizován vždy. Výbor rozhodne o jeho formálních
a obsahových náležitostech. Účast na svolaných zasedáních Výboru stvrzují přítomní na prezenčních
listinách, které jsou uloženy v dokumentaci Výboru.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Statut Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje vychází z Jednacího
řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů, schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
ze dne 16. 12. 2020 usnesením č. 015/2Z/2020.
2. Statut Výboru pro kulturu a památkovou péči byl projednán Výborem dne 11. 1. 2021 pod usnesením
č. 005/1Vyb_KaPP/2021 a následně byl vydán Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 15. 2. 2021
usnesením č. …/4Z/2021.
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STATUT VÝBORU PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
ZASTUPITELSTVA ÚSTECKÉHO KRAJE
________________________________________________________
Statut Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen „Výbor pro
NM ZÚK“ nebo „Výbor“) vychází z ustanovení § 76 až 79 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení) a § 6 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin.
Výbor pro NM ZÚK byl zřízen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 032/1Z/2020 ze
dne 16. 11. 2020 v souladu s § 76 uvedeného zákona jako výbor, který zastupitelstvo zřizuje
nepovinně. Usnesením ZÚK č. 032/1Z/2020 ze dne 16. 11. 2020 byl rovněž stanoven počet
jeho členů na 15.
I.
Složení Výboru pro NM ZÚK
Výbor pro NM ZÚK, jehož členy volí ZÚK, tvoří:
 předseda/předsedkyně (v souladu s § 76 odst. 2. zákona o krajích musí být předseda
členem ZÚK),
 místopředseda/místopředsedkyně,
 ostatní členové a členky.
Jednání Výboru se vždy účastní tajemník/tajemnice Výboru, který/která plní především roli
organizační (příprava jednání, dokumentace činnosti atd.) a při rozhodování má hlas poradní.
Členy Výboru jsou zástupci politických stran a hnutí v Zastupitelstvu Ústeckého kraje,
zástupci národnostních menšin, které žijí na území Ústeckého kraje, a případně odborníci na
problematiku národnostních menšin.
II.
Pravidla jednání Výboru pro NM ZÚK
1. Pravidla jednání Výboru jsou dána zákonem o krajích a řídí se platným Jednacím řádem
Zastupitelstva Ústeckého kraje a výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje.
2. V souladu s těmito normami jde především o dodržování následujících ustanovení:
a) Výboru se schází podle plánu práce schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje;
b) pozvánky na zasedání Výboru jsou jeho členům spolu s podkladovými materiály
zasílány elektronicky, zpravidla nejméně sedm dní před zasedáním; dalším osobám
přizvaným na zasedání Výboru jsou spolu s pozvánkou zasílány pouze ty podkladové
materiály, k jejichž projednání byly tyto osoby přizvány;
c) k přijetí usnesení Výboru je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů;
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d) usnesení Výboru se vyhotovují písemně a podepisuje je předseda Výboru a určený
ověřovatel;
e) na zasedání Výboru mohou být přizvány další osoby;
f) z každého zasedání Výboru se pořizuje a zakládá dokumentace, která obsahuje:






pozvánku s programem jednání,
originál prezenční listiny,
písemně předložené podkladové materiály,
zápis z jednání,
usnesení;

g) z jednání Výboru je pořizován zkrácený, bodový zápis; v případě, že o to člen výboru,
a v odůvodněných případech i tajemník/tajemnice požádá, zapíše se do zápisu přesné
znění jeho vyjádření.
III.
Činnost Výboru pro NM ZÚK
1. Výbor pro NM ZÚK je poradním a iniciativním orgánem Zastupitelstva Ústeckého kraje
pro otázky národnostních menšin a jejich příslušníků.
2. Členové Výboru se pravidelně setkávají se zástupci národnostních menšin žijících na
území Ústeckého kraje, seznamují se s jejich aktivitami a potřebami a napomáhají realizaci
jejich práv ve smyslu zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin,
na úrovni kraje, zejména práva na účast v kulturním, společenském a hospodářském životě
a ve veřejných záležitostech, zvláště pak těch, které se týkají národnostních menšin, jejichž
jsou příslušníky.
3. Výbor se odpovídá ze své činnosti Zastupitelstvu Ústeckého kraje, a proto mu předkládá ke
schválení:
a) plán práce vždy na následující rok; v případě plánu na rok 2021 je plán předložen
nejpozději na druhém jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje konaném v roce 2021;
b) zprávu o své činnosti 1x rok (vždy na prvním zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
v roce následujícím po roce, za nějž je zpráva předkládána; konají-li se v roce, za nějž
má být zpráva předkládána, volby do zastupitelstev krajů, předkládá Výbor zprávu o
své činnosti za tento rok na posledním jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje před
těmito volbami).
IV.
Závěrečná ustanovení
Tento Statut byl projednán a navržen ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje na zasedání
Výboru pro NM ZÚK dne 19. 1. 2021. Platnosti nabývá schválením Zastupitelstvem
Ústeckého kraje.
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