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 7. zasedaní Zastupitelstva Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konaného dne
21.06.2021 od 10:08 hodin do 17:05 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/7Z/2021
2.1 Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 7. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VI. volebního období
v tomto složení:
1. Mgr. Zdeněk Kettner (SPD) - předseda
2. Ing. Vlastimil Skála (ANO)
3. Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí, pověřený vedením
odboru kancelář hejtmana
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/7Z/2021
3.1 Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VI. volebního
období:
1. Drahomíru Karasovou (ODS)
2. PhDr. Martina Kliku, MBA, DBA (LEPŠÍ SEVER)
1

Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 003/7Z/2021
4.1 Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 7. Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 004/7Z/2021
5.2 Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z V. volebního období 2016
– 2020:
1. Usnesení ZÚK č. 086/29Z/2020 z 20.04.2020 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením 2015-2020 – plnění za rok 2019
2. Usnesení ZÚK č. 088/29Z/2020 z 20.04.2020 Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje
2019-2021 – plnění za rok 2019
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z VI. volebního období
2020 – 2024:
3. Usnesení ZÚK č. 014/5Z/2021 z 22.03.2021 Kontrolní výbor - kontrola smluv
4. Usnesení ZÚK č. 014/6Z/2021 z 26.04.2021 Revize zahraničních vztahů Ústeckého kraje Spolupráce s provincií Anhui (Čínská lidová republika), Mogilevskou oblastí (Běloruská
republika), Bosnou a Hercegovinou (Republika srbská), Vladimirskou oblastí (Ruská
federace)
5. Usnesení ZÚK č. 020/6Z/2021 z 26.04.2021 Plán transformace Ústeckého kraje s využitím
FST
6. Usnesení ZÚK č. 022/6Z/2021 z 26.04.2021 Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková
organizace – budoucí příslib
7. Usnesení ZÚK č. 023/6Z/2021 z 26.04.2021 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením 2015–2020 – plnění za rok 2020
8. Usnesení ZÚK č. 026/6Z/2021 z 26.04.2021 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu
Ústeckého kraje – Destinační agentury
9. Usnesení ZÚK č. 032/6Z/2021 z 26.04.2021 D)2. Ústav archeologické památkové péče SZ
Čech v Mostě, v.v.i. - Vyhodnocení plnění závazků vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí
institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a Hlavní
úkoly veřejné výzkumné instituce na rok 2021
2

10. Usnesení ZÚK č. 049/6Z/2021 z 26.04.2021 Program pro podporu OH obcí Ústeckého
kraje – Technická správa města Žatec, s.r.o. – ukončení administrace
11. Usnesení ZÚK č. 050/6Z/2021 z 26.04.2021 C)1.,2. Program pro podporu OH obcí
Ústeckého kraje – Obec Černouček – změna smluvního ujednání
12. Usnesení ZÚK č. 051/6Z/2021 z 26.04.2021 C)1.,2. Program pro podporu OH obcí
Ústeckého kraje – Obec Radonice – změna smluvního ujednání
13. Usnesení ZÚK č. 052/6Z/2021 z 26.04.2021 C)1.,2. Program pro podporu OH obcí
Ústeckého kraje – Obec Hrobce – změna smluvního ujednání
14. Usnesení ZÚK č. 053/6Z/2021 z 26.04.2021 C)1.,2. Program pro podporu OH obcí
Ústeckého kraje – Město Třebenice – změna smluvního ujednání
15. Usnesení ZÚK č. 110/6Z/2021 z 26.04.2021 Stanovisko Ústeckého kraje ke
Komplexnímu pozměňovacímu návrhu zákona o dostupnosti bydlení
B) schvaluje
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení ZÚK č. 015/5Z/2021 z 22.03.2021 Finanční výbor - kontrola smluv na 6. 9. 2021
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 005/7Z/2021
5.3 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 25. 3. 2021 do 19. 5. 2021.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 006/7Z/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 ÚK v souvislosti s přijetím
preventivních opatření pro zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým
koronavirem SARS-CoV-2.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 007/7Z/2021
6.1 Návrh odměn pro členy komisí Rady Ústeckého kraje a výborů Zastupitelstva
3

Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje za I. pololetí 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s § 35 odst. 2 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí odměn členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje a
komisí Rady Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje dle přílohy č.
2 tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 008/7Z/2021
6.2 Úprava Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým
krajem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
v souladu s § 36 písm. c) a d) a § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 009/7Z/2021
6.3 Cena hejtmana Ústeckého kraje za rok 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
všechny předložené návrhy o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2020

B) rozhoduje
souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2020 v jednotlivých
oblastech takto:
a) regionální rozvoj: Ing. Lenka Kynčilová
b) sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života: Mgr. Dana Vaculíková
c) věda a výzkum: doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.
d) kultura: Michael Lichtenstein
e) sport: Mgr. Milan Chrobák

4

Hlasování:

pro:

38

proti:

0

zdržel se:

10

Návrh byl přijat

Usnesení č. 010/7Z/2021
6.4 Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje z Fondu pro mimořádné události
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 tohoto materiálu ve výši 739 000,- Kč dle
Čl. 1 odst. 1) písm. d) "Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné
události Ústeckého kraje" a o uzavření Darovací smlouvy dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 011/7Z/2021
6.5 Roční zpráva o stavu požární ochrany za rok 2020 v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou Zprávu ředitele Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého
kraje o stavu požární ochrany za rok 2020 v Ústeckém kraji dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 012/7Z/2021
6.6 Zpráva o bezpečnostní situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na
území Ústeckého kraje za rok 2020 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou Zprávu ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje o bezpečnostní
situaci na území Ústeckého kraje za rok 2020 ve srovnání s rokem 2019 dle přílohy č. 1
tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 013/7Z/2021
6.7 Změny v rámci poskytnutých dotací – Program 2020 na podporu JSDHO a ostatních
5

složek IZS – Obec Hora Svatého Šebestiána
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
20/SML4272/SOPD/KH v rámci Programu na podporu JSDHO a ostatních složek IZS s Obcí
Hora Svatého Šebestiána dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a to na základě žádosti uvedené v
příloze č. 2 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 014/7Z/2021
6.8 Poskytnutí individuálních finančních dotací z Fondu Ústeckého kraje - kancelář
hejtmana - spolupráce s UJEP v roce 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého
kraje v čl. 4 odst. 4.5 ve věci podílu dotace na celkových uznatelných nákladech u projektu č.
1)
předloženého v bodě B/ tohoto usnesení
2. výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého
kraje v čl. 4 odst. 4.6 ve věci překročení maximální výše osobních nákladů u projektu č. 1 a 2
v bodě B/
tohoto usnesení
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů,
o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru
schváleného Radou Ústeckého kraje dne 13. 2. 2019 usnesením č. 007/61R/2019, na základě
předložených žádostí uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu s Univerzitou Jana
Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem, Pausterova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44555601 na tyto projekty:
1. Inovace výuky na KŽP v návaznosti na EVVO
částka: 2.000.000,podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %
výše osobních nákladů z celkových uznatelných nákladů: 65 %
2. Podpora studentů FSI
částka: 2.000.000,- Kč
výše osobních nákladů z celkových uznatelných nákladů:75 %

6

Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 015/7Z/2021
8.1 Akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Digitální technické mapy
Ústeckého kraje v rámci OP PIK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o dosavadní činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje v rámci přípravy realizace
projektu Digitální technické mapy Ústeckého kraje, dle důvodové zprávy
B) schvaluje
akceptaci Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt s názvem Digitální technická mapa
Ústeckého kraje, registrační číslo projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025429
C) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, realizovat kroky dle usnesení bodu B)
Termín: 30. 6. 2021
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 016/7Z/2021
9.1 Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje ÚK – vymezení plochy vodního díla
Kryry a koridorů související veřejné infrastruktury
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o pořízení aZÚR ÚK a jejím obsahu v souladu s § 42a stavebního zákona zkráceným
postupem dle § 42a odst. 1 stavebního zákona pro oprávněného investora a podmínilo její
zpracování úplnou úhradou nákladů navrhovatelem, ve smyslu § 42a odst. 6, § 45 odst. 2 a §
71 odst. 7 stavebního zákona.
B) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zajistit pořízení aZÚR ÚK zkráceným
postupem dle § 42a stavebního zákona pro oprávněného investora Povodí Ohře, státní podnik,
Chomutov.
Termín: 31.12.2022

Hlasování:

pro:

42

proti:

0

Usnesení č. 017/7Z/2021
7

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

9.3 SPZ Triangle – Změna č. 13 zřizovací listiny č.j. 249/2013 příspěvkové organizace
Ústeckého kraje: SPZ Triangle, příspěvková organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:
č.j. 249/2013 ze dne 24. 4. 2013, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: SPZ Triangle, příspěvková organizace
sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02, IČ: 712 95 011
dodatkem č. 13 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Hlasování:

pro:

39

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Usnesení č. 018/7Z/2021
9.4 Vysokorychlostní trať na území Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) projednává
v souladu s § 12 odst. 2 písm. d) zákona 129/2000Sb., o krajích, v platném znění, žádost
spolku „Fórum občanů Chlumecka, z. s.“ týkající se plánované trasy VRT na území města
Chlumce
B) bere na vědomí
nesouhlas spolku „Fórum občanů Chlumecka, z. s.“ s výstavbou VRT – 09 Krušnohorský
tunel na katastrálním území Chlumec u Chabařovic a Stradov u Chabařovic.
C) informuje
že před zahájením procesu pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
neexistuje zákonné zmocnění, v rámci něhož by zastupitelstvo mohlo uplatnit rozhodovací
pravomoc ve věci trasování záměru RS 4 Praha – Ústí nad Labem – Drážďany.
Hlasování:

pro:

47

proti:

1

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 019/7Z/2021
10.1 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 –
poskytnutí dotací z oblasti podpory Ochrana životního prostředí
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu;
B) rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemcům, ve výši, k účelu a za podmínek dle
příloh č. 1 a 2 tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s
těmito příjemci dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
8

031/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020.
C) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí,
v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k poskytnutí účelové neinvestiční
dotace příjemcům dle bodu B) tohoto usnesení zajistit administraci smluv o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace s žadateli dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2021
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 020/7Z/2021
10.3 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání –
obec Hřivice
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Hřivice o změnu termínu ukončení realizace projektu dle
předloženého materiálu;
B) rozhoduje
v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ,
uzavřené s obcí Hřivice, IČ: 00264971, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
1. sdělit obci Hřivice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu B)
tohoto usnesení;
Termín: 23. 7. 2021
3. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu B)
tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 30. 7. 2021
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 021/7Z/2021
10.5 Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025
– výzva 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
9

dle Čl. 11 odst. 2 Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období
2018 – 2025 o výjimce z Čl. 3 odst. 5 písm. b) tohoto Programu spočívající v uveřejnění
Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace ve 3. čtvrtletí roku 2021 namísto v 1. čtvrtletí
roku 2021;
B) schvaluje
výzvu k podání žádostí o dotaci z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém
kraji na období 2018 – 2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí,
v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje dle bodu B) tohoto usnesení
zajistit administraci výzvy.
Termín: 30. 6. 2021
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 022/7Z/2021
10.6 Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – Město Žatec – změna smluvního
ujednání smluv č. 20/SML5722/SoPD/ZPZ, 20/SML5723/SoPD/ZPZ a
20/SML5724/SoPD/ZPZ
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti města Žatec o prodloužení termínu ukončení projektů „Kontejnery na
separované směsné sklo a biologicky rozložitelný odpad v Žatci“, „Snížení nákladů na třídění
směsného plastu a kartonového obalu v Žatci“ a „Zajištění udržitelného nastavení způsobu
separace směsného papírového odpadu v Žatci“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
B) rozhoduje
uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace č.
20/SML5722/SoPD/ZPZ, 20/SML5723/SoPD/ZPZ a 20/SML5724/SoPD/ZPZ uzavřených s
Městem Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec, IČ00265781, dle přílohy č. 2, 3 a 4 tohoto
usnesení.
C) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti
životního prostředí:
1. sdělit městu Žatec rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu B)
tohoto usnesení,
Termín: 31. 7. 2021
2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B)
tohoto usnesení zajistit administraci dodatků.
Termín: 31. 7. 2021
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Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 023/7Z/2021
10.7 Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – Obec Líšťany – změna
smluvního ujednání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Líšťany o prodloužení termínu ukončení projektu „Sběrný dvůr
Líšťany“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
B) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č.
19/SML3043/02/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Líšťany, U Svatého Jána 100, 440 01 Líšťany,
IČ 00831824, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí:
1. sdělit obci Líšťany rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu B)
tohoto usnesení,
Termín: 31. 7. 2021
2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B)
tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 7. 2021
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 024/7Z/2021
10.8 Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – Obec Nezabylice – změna
smluvního ujednání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o vadě Smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č.
19/SML3036/SOPD/ZPZ dle důvodové zprávy,
B) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č.
19/SML3036/02/SoPD/ZPZ uzavřené s obcí Nezabylice, Hořenec 6, 430 01 Nezabylice, IČ
00673170 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
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úkolů v oblasti životního prostředí:
1. sdělit obci Nezabylice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje dle bodu B) tohoto
usnesení,
Termín: 31. 7. 2021
2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje dle bodu B) tohoto usnesení
zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 7. 2021
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 025/7Z/2021
10.9 Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK na období 2017 až 2025
– výzva 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
výzvu k podání žádostí o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v
Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
zajistit administraci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2021
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 026/7Z/2021
10.10 Změna Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na
období 2017 až 2025 – stanovení působnosti výběrové komise pro hodnocení žádostí o
dotaci Výboru pro životní prostředí Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle Čl. XVI odst. 1) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“) o výjimce z Čl. IX odst. 1) Zásad, kde je stanoveno, že
působnost výběrové komise může plnit příslušná komise Rady Kraje. Výjimka spočívá v
plnění působnosti výběrové komise Výborem pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého
kraje,
B) schvaluje
dle Čl. V. odst. 5) Zásad aktualizovaný Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v
Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
12

C) stanoví
dle Čl. 27 odst. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů novou
působnost Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého kraje jakožto výběrové
komise pro hodnocení žádostí z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v
Ústeckém kraji na období 2017 až 2025.
D) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
zajistit v návaznosti na bod A) tohoto usnesení, zveřejnění aktualizovaného znění Programu
pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na
webových stránkách Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2021
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 027/7Z/2021
11.1 Rozhodnutí o ukončení činnosti v zařízení Domov důchodců Milešov
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) si vyhrazuje
dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
rozhodování o ukončení činnosti v zařízení sociálních služeb Domov důchodců Milešov ke
dni 31. 12. 2023
B) bere na vědomí
informaci o stavu opuštění památkově chráněných objektů odsouhlasených Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 82/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 v rozsahu předloženého
materiálu
C) souhlasí
1. s ukončením činnosti v zařízení sociálních služeb Domov důchodců Milešov ke dni 31. 12.
2023 bez náhrady zajišťované lůžkové kapacity v rámci Centra sociální pomoci Litoměřice,
IČO 00080195, se sídlem Dlouhá 362/75, 410 02 Lovosice
2. se zařazením kapacity 15 lůžek společnosti SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s., IČO
24128325, která je součástí SeneCura Holding s.r.o., IČO 28245211 do Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje od 1.1.2022
Hlasování:

pro:

34

proti:

0

zdržel se:

13

Návrh byl přijat

Usnesení č. 028/7Z/2021
11.2 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 – malý dotační
program“ – vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
13

A) rozhoduje
1. o výjimce, kdy Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z
rozpočtu Ústeckého kraje se budou vztahovat na dotační program Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby 2022 - malý dotační program s ohledem na zvláštní povahu programu pouze
přiměřeně,
2. o vyhlášení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 - malý
dotační program“ dle příloh č. 1 – 9 tohoto usnesení.
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění
dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 - malý dotační
program“,
Termín: 2. 7. 2021
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 029/7Z/2021
11.3 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové
politiky 2022“ – vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce, kdy Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem se budou vztahovat na dotační program „Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby protidrogové politiky 2022“, uvedený v příloze č.1 tohoto usnesení s ohledem
na zvláštní povahu programu pouze přiměřeně,
2. o vyhlášení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové
politiky 2022“ dle příloh č. 1 – 9 tohoto usnesení.
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního
programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2022“,
Termín: 2. 7. 2021.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 030/7Z/2021
11.4 Žádost o převod finančních prostředků – malý dotační program 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 – 4 předloženého materiálu,
B) rozhoduje
14

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
a) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Farní charita Litoměřice o převodu
poskytnuté dotace ve výši 5 570,- Kč na sociální službu domov se zvláštním režimem (ID
5624320) ze sociální služby domov pro seniory (ID 9518537),
b) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Obrnické centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace, o převodu poskytnuté dotace ve výši 26 990,- Kč na sociální službu
odborné sociální poradenství (ID 2597207) ze sociální služby terénní programy (ID 8897392).
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky k
uzavření dodatků ke smlouvám s poskytovateli sociálních služeb dle příloh č. 2 a 4
předloženého materiálu,
Termín: 31. 7. 2021

Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 031/7Z/2021
11.5 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a Základní a Rozvojová síť
od 1. 7. 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předložené informace v předloženém materiálu včetně příloh č. 1 a 2 tohoto usnesení a
přílohy č. 3 - 6 předloženého materiálu.
B) schvaluje
a) Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji s účinností od 1. 7. 2021 dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení,
b) Základní a Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 7. 2021 dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení.
C) rozhoduje
a) o vrácení části poskytnuté dotace ve výši 265 000,- Kč poskytnuté poskytovateli sociálních
služeb Město Lom na sociální službu pečovatelská služba (ID 5215780) v rámci dotačního
programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021, z důvodu ukončení poskytování
sociální služby, v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů,
b) o poskytnutí dotace poskytovateli sociálních služeb Krušnohorská poliklinika s.r.o. na
sociální službu pečovatelská služba (ID 6426990) ve výši 265 000,- Kč v rámci dotačního
programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021, v rámci kompetence dané § 101a
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
c) o převodu části poskytnuté dotace poskytovatele sociálních služeb Domov Brtníky,
příspěvková organizace ve výši 496 156,-Kč na sociální službu chráněné bydlení (ID
15

3395152) ze sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID 2434997) v
rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021, v rámci
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
D) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit:
1) zveřejnění
a) schváleného Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji s účinností od 1. 7.
2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) schválené Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 7.
2021 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Termín: 2. 7. 2021
2) potřebné kroky k uzavření dodatku ke smlouvě s poskytovateli sociálních služeb dle
přílohy č. 4, 5 a 6 předloženého materiálu.
Termín: 31. 7. 2021
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 032/7Z/2021
11.6 Individuální dofinancování sociálních služeb
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v příloze č. 1 tohoto usnesení a 2 až 5 předloženého materiálu, a to
zejména Přehled subjektů navržených k podpoře včetně výše dotace dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení,
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelům
sociálních služeb ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení a o uzavření dodatku ke
Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k uzavření dodatků ke smlouvám.
Termín: do 25. 7. 2021

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

16

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 033/7Z/2021
11.7 Farní charita Litoměřice – budoucí příslib
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Předložené informace v tomto materiálu včetně přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení.
B) rozhoduje
O vydání souhlasného stanoviska pro poskytovatele sociálních služeb Farní charita
Litoměřice ve znění:
Ústecký kraj zařadí po dokončení vhodných prostor a po zaregistrování sociální službu
domov se zvláštním režimem s kapacitou 20 lůžek poskytovatele Farní charita Litoměřice do
Základní sítě sociálních služeb Ústeckého, nebudou-li tomu bránit legislativní podmínky.
Služba zařazená do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje obdrží Pověření
Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní
sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, informovat žadatele o
výsledku rozhodnutí dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 5. 7. 2021
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 034/7Z/2021
12.1 Schválení nového dotačního programu – PODPORA AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY
V ÚSTECKÉM KRAJI 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dotační program "PODPORA AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY V ÚSTECKÉM KRAJI 2021“
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 035/7Z/2021
12.2 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 4.5 maximální výše poskytnutého příspěvku
17

B) rozhoduje
dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
1. o poskytnutí dotace na činnost destinačních agentur těmto subjektům:
• žadatel: České Švýcarsko o.p.s.
IČ: 25436911
sídlo: Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10, PSČ 40746
výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%
• žadatel: Destinační agentura Krušné hory o.p.s.
IČ: 28734220
sídlo: Klíny 61, PSČ 43601
výše neinvestiční dotace: 500 000 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: 500 000 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: 500 000 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 investiční dotace: 1 466 000 Kč
podíl dotace ve výši 83,25%
b) o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto
materiálu
C) ukládá
Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, zajistit uzavření
veřejnoprávních smluv dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu
Termín: 15. 7. 2021
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 036/7Z/2021
12.3 Návrh zaměření Dotačního programu „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního
ruchu v Ústeckém kraji“
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
návrh věcného zaměření s základními parametry dotačního programu „PODPORA
BUDOVÁNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM
KRAJI 2021“ dle důvodové zprávy.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 037/7Z/2021
13.1 Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu stanov Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických
osob, IČO: 72045230, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 038/7Z/2021
13.2 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti
odboru kultury a památkové péče
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu Zřizovacích listin:
č.j. 124/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 00360643
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;
č.j. 243/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
sídlo: Děčín, ulice Čsl. mládeže 1/31, Děčín IV – Podmokly, PSČ: 405 02, IČ: 00360210
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení;
č.j. 245/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
sídlo: Chomutov, Palackého 86, PSČ: 430 01, IČ: 00360571
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 tohoto usnesení;
č.j. 240/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace
sídlo: Louny, Pivovarská 28, PSČ: 440 01, IČ: 00360716
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině dle přílohy č. 4 tohoto usnesení;
č.j. 244/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
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název: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace
sídlo: Most, Čsl. armády 1360/35, PSČ: 434 01, IČ: 00080730
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině dle přílohy č. 5 tohoto usnesení;
č.j. 202/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace
sídlo: Teplice, Zámecké náměstí 517/14, PSČ: 415 01, IČ: 00083241
dodatkem č. 36 ke zřizovací listině dle přílohy č. 6 tohoto usnesení;
č.j. 122/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace
sídlo: Litoměřice, Michalská 29/7, Litoměřice – Město, PSČ: 412 01, IČ: 00083259
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině dle přílohy č. 7 tohoto usnesení
č.j. 203/2001, ze dne 18. 1. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Galerie Benedikta Rejta, příspěvková organizace
sídlo: Pivovarská 34, Louny, PSČ 440 01 IČ: 00360724
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině dle přílohy č. 8 tohoto usnesení
č.j. 242/2002, ze dne 14. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá 173/5, Litoměřice – Město, 412 01 Litoměřice, IČ 00360635
dodatkem č. 28 ke zřizovací listině dle přílohy č. 9 tohoto usnesení.

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 039/7Z/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:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 040/7Z/2021
14.2 Změna smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – dodatek č. 5 ke smlouvě
17_SML2628 - Transformace Lužické nemocnice Rumburk
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2628/SOVS/ZD uzavřené
dne 26. 6. 2017 se společností Krajská zdravotní, a.s., se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 400
11 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, ve znění dodatku č. 1 účinném ode dne 16. 5. 2018,
dodatku č. 2, účinném ode dne 6. 11. 2018, dodatku č. 3, účinném ode dne 2. 7.2020 A
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dodatku č. 4, účinném ode dne 14. 5.2021 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 041/7Z/2021
14.3 Návrh úpravy smluvních ujednání SOHZ a úprava úvěrových podmínek
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 025/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 (Podmínky
výkonu akcionářských práv ve vztahu ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.) s uzavřením
dodatku ke smlouvě o úvěru mezi Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33
čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 (poskytovatelem úvěru) a společností Krajská
zdravotní, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO:
25488627, ze dne 23. 6. 2020, ve znění dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,
B) rozhoduje
dle ust. § 17 odst. 3 písm. d) a § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o převzetí ručitelského závazku k zajištění úvěru
poskytovaného Krajské zdravotní, a.s., na základě smlouvy o úvěru ve znění dodatku dle
přílohy č. 4 tohoto usnesení, a o uzavření dodatku ke smlouvě o ručení se společností
Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054,
ze dne 23. 6. 2020, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení,
C) bere na vědomí
informaci o žádosti Krajské zdravotní, a.s., dle přílohy č. 2 tohoto materiálu ve smyslu
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 039/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021,
D) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 20/SML4107/SOVS/ZD uzavřené
dne 23. 6. 2020 se společností Krajská zdravotní, a.s., se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 400
11 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 042/7Z/2021
14.4 Krajská zdravotní, a. s. – uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace
(vyrovnávací platby) na rok 2021 a schválení výsledných kalkulací investiční a
neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) za rok 2019 a 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
a) žádost Krajské zdravotní, a.s. o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) v souladu
se smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za
plnění závazku veřejné služby na období 2017 – 2022 ze dne 26. 6. 2017, ve znění dodatků 1,
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2, 3 a 4. – „Předběžnou kalkulaci“ pro rok 2021,
b) výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby za kalendářní rok 2019,
c) výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby za kalendářní rok 2020
B) schvaluje
dle čl. V odst. 11 Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřené dne 26. 6. 2017 mezi
Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s.
a) výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby za kalendářní rok 2019 dle přílohy č. 4
předloženého materiálu,
b) výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby za kalendářní rok 2020 dle přílohy č. 5
předloženého materiálu.
C) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí investiční dotace ve výši 300.000.000 Kč společnosti Krajská
zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, a o
uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 043/7Z/2021
14.5 Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje
zdraví
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
a) výjimky ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého kraje:
i) bod 4.4 – „Žádosti jsou zasílány administrujícímu odboru na adresu Krajského úřadu
Ústeckého kraje, který předkládá žádosti Radě Ústeckého kraje k posouzení a navržení
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí/neposkytnutí dotace.“
ii) bod 4.5 – „Maximální výše dotace je u všech žadatelů ve výši 100 % z celkových
uznatelných nákladů projektu.“
iii) bod 4.6 – „Osobní náklady u projektu nejsou zahrnuty mezi celkové uznatelné náklady.“
b) zvýšení přídělu z rozpočtu do Fondu Ústeckého kraje ve výši 40 000 tis. Kč na celkový
objem 119 511 tis. Kč.
22

c) snížení přídělu z rozpočtu do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje ve výši 51
000 tis. Kč na celkový objem 142 550 tis. Kč.
d) vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Podpora vytváření
podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví“, dle přílohy č. 6 tohoto
usnesení
B) rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje těmto žadatelům:
Město Duchcov
Sídlo: nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
IČO: 00266299
ve výši 1 000 000 Kč
název projektu: „Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti
rozvoje zdraví“
Město Kadaň
Sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
IČO: 00261912
ve výši 18 000 000 Kč
název projektu: „Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti
rozvoje zdraví“
Město Roudnice nad Labem
Sídlo: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 00264334
ve výši 3 000 000 Kč
název projektu: „Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti
rozvoje zdraví“
Město Žatec
Sídlo: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
IČO: 00265781
ve výši 18 000 000 Kč
název projektu: „Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti
rozvoje zdraví“
a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Podpora
vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví“, dle vzoru
smlouvy uvedeného v příloze č. 6 tohoto usnesení.

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 044/7Z/2021
14.6 Dotační program „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí
zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého
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kraje - 2020“ – schválení dodatku ke smlouvě
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace k realizaci
programu „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u
poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2020“ uzavřené dne 2. 10.
2020 se společností Krajská zdravotní, a.s., se sídlem: Sociální péče 3316/12a, Severní
Terasa, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 045/7Z/2021
14.7 Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu
obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení 2021, I. lhůta.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o hodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených
na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – I. lhůta.
B) rozhoduje
1. poskytnutí a o částečném poskytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – I. lhůta těmto
žadatelům
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Sídlo: Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Aktivita: Hravě o prevenci pro ZŠ
Centrum podpory zdraví z.ú.
Sídlo: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 22608389
Aktivita: Cepík – zdravý životní styl předškolních dětí
Aktivita: Prevence poruch příjmu potravy na školách – besedy
PÉXIS – centrum psychosomatické péče, s.r.o.
Sídlo: Šrámkova 3062/38, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 22795758
Aktivita: Léčebná rehabilitace pro 27 pacientů
Aktivita: Vzdělávání a podpora psychofyzického zdraví
Bez Problémů, z.s.
Sídlo: Sady pionýrů 894/41, 410 02 Lovosice
IČ: 26637308
Aktivita: Zdravá záda
Dia help – svaz diabetiků z.s.
Sídlo: Báňská 287, 434 01 Most
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IČ: 22677291
Aktivita: Zdravá výživa dětí a mládeže
Aktivita: Rizikové chování studentů
ALWAC, a.s.
Sídlo: Bílinská 3159/10, 415 01 Teplice
IČ: 25006207
Aktivita: Jarmark chutí
ve výši, účelu a z důvodů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s uvedenými žadateli dle
vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/4Z/2021 ze dne 15. 2.
2021.
2. neposkytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení
zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – I. lhůta těmto žadatelům:
Dia Help – svaz diabetiků z.s.
Sídlo: Báňská 287, 434 01 Most
IČ: 22677291
Aktivita: Pohybem pro zdravý život dětí a mládeže
Aktivita: Duševní hygiena a zdraví dětí a mládeže
Aktivita: Zdravý chrup – prevence zubního kazu a nemoci dásní u dětí a mládeže
Centrum podpory zdraví z.ú.
Sídlo: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 22608389
Aktivita: Prevence poruch příjmu potravy na školách – vzdělávací on-line aktivity
z důvodů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 046/7Z/2021
14.8 Změna zřizovací listiny a změny účetních hodnot nemovitého majetku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o změně účetní hodnoty nemovitého majetku svěřeného příspěvkovým
organizacím oblasti zdravotnictví k hospodaření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
B) schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:
č. j. 246/2003, ze dne 12. 03. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
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název: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
sídlo: Sociální péče 799/7a, Severní terasa, PSČ 400 11
IČ: 00829013
dodatkem č. 38 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 047/7Z/2021
15.1 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené
působnosti – oblast školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
úpravu rozpočtů přímých nákladů příspěvkových organizací (UZ 33 353) na základě
povinného rozdělení rezervy dle příloh 1 a 2 předloženého materiálu.
Hlasování:

pro:

42

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 048/7Z/2021
15.2 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje:
1. č.j. 81/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace,
sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most, IČO: 49872427
dodatkem č. 41 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. č.j. 84/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, sídlo: Dělnická 21, Velebudice,
434 01 Most, IČO: 00125423
dodatkem č. 50 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
3. č.j. 99/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace, sídlo: Mostecká
3000, 430 01 Chomutov, IČO: 61342645
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
4. č.j. 147/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
26

název: Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, sídlo:
Ruská 147/46, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 00556807
dodatkem č. 43 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
5. č.j. 150/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková
organizace, sídlo: Jiříkovská 840/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO: 00497029
dodatkem č. 38 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 049/7Z/2021
15.3 Výzva 30_21_011 Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV –
uzavření smluv o partnerství s finančním příspěvkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Ústeckým krajem a
organizacemi uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 050/7Z/2021
15.4 Dotační program „Podpora financování sportů s širokou mládežnickou základnou v
Ústeckém kraji na rok 2021“ – rozdělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace následujícím žadatelům:
a) název: Dámský házenkářský klub Baník Most z.s.
IČO: 661 10 408
sídlo: 434 01 Most, tř. Budovatelů 112/7
požadovaná dotace: 818 182 Kč
přidělená dotace: 681 818 Kč
b) název: Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. (HK ASA Město Lovosice)
IČO: 183 80 468
sídlo: 410 02 Lovosice, U Stadionu 1022/2
požadovaná dotace: 818 182 Kč
přidělená dotace: 681 818 Kč
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c)název: FK TEPLICE – fotbal, spolek
IČO: 270 04 619
sídlo: 415 01 Teplice, Na Stínadlech 2796
požadovaná dotace: 1 636 363Kč
přidělená dotace: 1 363 637 Kč
d) název: Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s.
IČO: 148 66 714
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Jateční 1026/18
požadovaná dotace: 818 182 Kč
přidělená dotace: 681 818 Kč
e) název: SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s.
IČO: 266 32 217
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Jateční 3436/47A
požadovaná dotace: 818 182 Kč
přidělená dotace: 681 818 Kč
f) název: Basketbalový klub Děčín z.s.
IČO: 498 88 366
sídlo: 405 02 Děčín, Maroldova 1279/2
požadovaná dotace: 818 182 Kč
přidělená dotace: 681 818 Kč
g) název: BK Chomutov, z.s.
IČO: 042 66 196
sídlo: 430 01 Chomutov, Dukelská 1300/31
požadovaná dotace: 818 182 Kč
přidělená dotace: 681 818 Kč
h) název: HC Litvínov, sportovní spolek
IČO: 005 54 782
sídlo: 436 01 Litvínov, S. K. Neumanna 1598
požadovaná dotace: 2 454 545 Kč
přidělená dotace: 2 045 455 Kč
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s těmito žadateli
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z důvodu nesplnění podmínek dotačního
programu žadateli:
název: FK Ústí nad Labem - mládež, z.s.
IČO: 27048128
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Pařížská 1290/5
požadovaná dotace: 700 000 Kč.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

28

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 051/7Z/2021
15.5 Stipendijní program Ústeckého kraje pro vysokoškolské studenty – vyhlášení 17.
ročníku programu od akademického roku 2021/2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1) Stipendijní program Ústeckého kraje - 17. ročník od akademického roku 2021/2022, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2) vzor veřejnoprávní Smlouvy o zařazení do Stipendijního programu Ústeckého kraje a o
poskytnutí neinvestiční dotace, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
3) vzor žádosti o stipendium Ústeckého kraje na akademický rok 20__/20__, dle přílohy č. 3
tohoto usnesení,
4) vzor finančního vypořádání dotace – stipendia, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 052/7Z/2021
15.6 Atletika pro děti – vyřízení individuálních žádostí o neinvestiční dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech o neinvestiční dotaci dle příloh č. 1 a 2 předloženého
materiálu.
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Ústeckého kraje následujícím
žadatelům:
a) Český atletický svaz, se sídlem: Na pískách 2583/8, Dejvice, 160 00 Praha 6
Název projektu: Atletika pro děti Louny a Děčín
IČO: 005 39 244
požadovaná dotace: 300 000,- Kč
podíl dotace na celkových plánovaných nákladech: 100%
b) Ústecký krajský atletický svaz, se sídlem: Ústí nad Labem-město, Vaníčkova 11
Název projektu: Atletika pro děti a mládež 2021
IČO: 709 20 770
požadovaná dotace: 700 000,- Kč
podíl dotace na celkových plánovaných nákladech: 100%
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s těmito žadateli
dle schváleného vzoru Radou Ústeckého kraje dne 2. 6. 2021 usnesením č. 094/17R/2021.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

29

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 053/7Z/2021
15.7 Dotační program „Sport 2021/2“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
a) dotační program „Sport 2021/2“ dle přílohy 1 tohoto usnesení
b) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 2 tohoto usnesení
c) vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu „Sport 2021/2“ dle
přílohy 3 tohoto usnesení
d) vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání projektu dle přílohy 4 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 054/7Z/2021
15.8 Dotační program „Volný čas 2021“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. dotační program "Volný čas 2021" dle přílohy 1 tohoto usnesení
2. vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci (fyzická osoba) z dotačního programu "Volný
čas 2021" dle přílohy 2 tohoto usnesení
3. vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci (právnická osoba) z dotačního programu
"Volný čas 2021" dle přílohy 3 tohoto usnesení
4. vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 4 tohoto usnesení
5. vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání projektu dle přílohy 5 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 055/7Z/2021
15.9 Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2021“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. dotační program "Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2021" dle přílohy 1
tohoto usnesení
2. vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu "Prevence rizikového
chování v Ústeckém kraji v roce 2021" dle přílohy 2 tohoto usnesení
3.vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 3 tohoto usnesení
4. vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání projektu dle přílohy 4 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

30

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 056/7Z/2021
16.1 Stanovení členského příspěvku Ústeckého kraje v rámci působení v Evropském
seskupení pro územní spoluprací „Nové železniční spojení Praha – Drážďany ESÚS“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb. o pokračování mezinárodní spolupráce v
rámci činnosti sdružení ESÚS VRT;
B) souhlasí
se stanovením členského příspěvku na následujících 5 let (2022 – 2026) ve výši 2.000 EUR za
člena a rok za podmínky, že obdobná usnesení přijmou odpovědné orgány všech členů ESÚS
VRT.
Hlasování:

pro:

37

proti:

0

zdržel se:

11

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 16.1 - 16.6
Usnesení č. 057/7Z/2021
16.2 Plnění smluvních povinností v dopravní obslužnosti – autobusová doprava
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o prominutí povinnosti zaplatit smluvní pokuty v celkové výši 249.500,- Kč dopravce
Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 578/4, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 25332473 dle výzev
Ústeckého kraje uvedených v přílohách č. 2 a 3 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

37

proti:

0

zdržel se:

11

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 16.1 - 16.6
Usnesení č. 058/7Z/2021
16.3 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. 74 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

37

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 16.1 - 16.6
Usnesení č. 059/7Z/2021
31

zdržel se:

11

Návrh byl přijat

16.4 Řešení sporných otázek plynoucích z nájemních smluv na autobusy uzavřených
mezi Ústeckým krajem a společností OverLine s.r.o.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
v souvislosti se smlouvou o nájmu vozidel – Děčínsko, uveřejněnou v registru smluv pod ID
6094587, ve znění pozdějších dodatků, a smlouvou o nájmu vozidel – Ústecko, uveřejněnou v
registru smluv pod ID 6095283, ve znění pozdějších dodatků, oběma uzavřenými dne 31. 8.
2018 mezi Ústeckým krajem v postavení nájemce a společností OverLine s.r.o. v postavení
pronajímatele, narovnání vzájemně sporných nároků smluvních stran, při němž dojde mj. ze
strany společnosti OverLine s.r.o. k uznání nároků Ústeckého kraje v rozsahu částky
1.131.359,32 Kč (a vzdání se svých sporných nároků vůči Ústeckému kraji ve výši
251.504,55 Kč), a ze strany Ústeckého kraje ke vzdání se svých zbývajících nároků v rozsahu
částky 1.157.136,68 Kč;
B) schvaluje
narovnání sporných práv a nároků v rozsahu v bodu A) tohoto usnesení výše.
Hlasování:

pro:

37

proti:

0

zdržel se:

11

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 16.1 - 16.6
Usnesení č. 060/7Z/2021
16.5 Dodatky s městy z důvodu změny tarifu a úpravy referenčních tržeb
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou č. 16/SML2695
se statutárním městem Děčín, sídlem Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín, IČ: 00261238,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;
B) mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 118/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 v části A) takto:
text „s tím, že rozhodování o uzavírání dodatků k předmětné smlouvě, které nebudou měnit
obsah textu smlouvy, ale pouze přílohy této smlouvy, bude náležet do působnosti Rady
Ústeckého kraje“ se s platností od 1. 7. 2021 nahrazuje textem: „s tím, že rozhodování o
uzavírání dodatků k předmětné smlouvě, které mění či doplňují obsah textu smlouvy či
přílohy smlouvy, náleží do pravomoci Rady Ústeckého kraje“;
C) mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 119/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 v části A) takto:
text „s tím, že rozhodování o uzavírání dodatků k předmětné smlouvě, které nebudou měnit
obsah textu smlouvy, ale pouze přílohy této smlouvy, bude náležet do působnosti Rady
Ústeckého kraje“ se s platností od 1. 7. 2021 nahrazuje textem: „s tím, že rozhodování o
uzavírání dodatků k předmětné smlouvě, které mění či doplňují obsah textu smlouvy či
přílohy smlouvy, náleží do pravomoci Rady Ústeckého kraje“.
Hlasování:

pro:

37

proti:

0
32

zdržel se:

11

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 16.1 - 16.6
Usnesení č. 061/7Z/2021
16.6 Dodatek č. 48S/2021/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
SFDI na rok 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření Dodatku Smlouvy č. 48S/2021/1 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
SFDI na rok 2021 na částku
264 549 000,- Kč; se Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem: Sokolská 278, 190
00 Praha 9, IČ: 70856508, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

37

proti:

0

zdržel se:

11

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 16.1 - 16.6
Usnesení č. 062/7Z/2021
17.1 Změna Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Zásady pro poskytování účelových finančních příspěvků v rámci Fondu Ústeckého kraje dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 063/7Z/2021
17.2 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
B) rozhoduje
1. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje:
· žadatel č. 1: Arkadie, o.p.s.
IČ: 00556203
sídlo: Purkyňova 2004/10, 415 01 Teplice
výše investiční dotace: 350 000 Kč
název projektu (akce): Pravidelná doprava osob se zdravotním postižením
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· žadatel č. 2: Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, p.s.
IČ: 02254867
sídlo: Dobětická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Seniorské listy 2021 - Ústecký kraj
· žadatel č. 3: AUTOMOTOKLUB MOST v AČR
IČ: 68455925
sídlo: Hořanská cesta 205, 435 02 Most
výše neinvestiční dotace: 3 000 000 Kč
název projektu (akce): SWBK 2021 Most - AUTOMOTOKLUB MOST
2. dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje:
· žadatel č. 4: Obec Raná
IČ: 00556416
sídlo: Raná 114, 439 24 Raná
výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Stabilizace havarijního stavu sesuvu svahu
· žadatel č. 5: Město Litvínov
IČ: 00266027
sídlo: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
výše investiční dotace: 6 685 600 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 80 %
název projektu (akce): Výstavba dopravního terminálu města Litvínov - pozemky
· žadatel č. 6: Město Litvínov
IČ: 00266027
sídlo: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
výše investiční dotace: 24 946 159,35 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 80 %
název projektu (akce): Výstavba dopravního terminálu města Litvínov
3. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále uvedených
žadatelů:
· žadatel č. 7: Spolek O kolo Úštěku - Auscha Runde
IČ: 09895183
sídlo: Habřina 52, 411 45 Úštěk
výše dotace: 238 000 Kč
název projektu (akce): Cyklistický amatérský závod O kolo Úštěku
· žadatel č. 8: FBC Vipers Most z.s.
IČ: 26519577
sídlo: Albrechtická 414/1, 434 01 Most
výše dotace: 736 179 Kč
název projektu (akce): Vybudování zázemí pro sportovce - I. etapa
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· žadatel č. 9: Srdce na dlani, nadační fond
IČ: 28196112
sídlo: Družstevní 1395/8, Nusle, 140 00 Praha
výše dotace: 493 500 Kč
název projektu (akce): Pomoc NF Srdce na dlani
4. dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále uvedených
žadatelů:
· žadatel č. 10: Obec Nezabylice
IČ: 00673170
sídlo: Hořenec 6, 430 01 Nezabylice
výše dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): Stezka pro cyklisty a pro pěší v Nezabylicích
· žadatel č. 11: Obec Obora
IČ: 00556360
sídlo: Obora 117, 440 01 Obora
výše dotace: 162 000 Kč
název projektu (akce): Havarijní oprava kabeláže veřejného osvětlení
· žadatel č. 12: Město Třebenice
IČ: 00264521
sídlo: Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice
výše dotace: 382 000 Kč
název projektu (akce): PD - Multifunkční objekt města Třebenice
· žadatel č. 13: Město Blšany
IČ: 00264784
sídlo: Náměstí 29, 439 88 Blšany
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení přívěsu pro svoz odpadních vod
· žadatel č. 14: Obec Počedělice
IČ: 00265373
sídlo: Počedělice 11, 440 01 Počedělice
výše dotace: 35 000 Kč
název projektu (akce): Letní setkání mladých hasičů v Počedělicích
· žadatel č. 15: Město Dolní Poustevna
IČ: 00261289
sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
výše dotace: 695 294 Kč
název projektu (akce): Pořízení vybavení do sportovní haly
Hlasování:

pro:

42

proti:

0

35

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Usnesení č. 064/7Z/2021
17.3 Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (IKAP B2) – změny v
uzavřených smlouvách
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
změnu Výzvy Implementace krajských akčních plánů II a změnu Pravidel pro žadatele a
příjemce – specifická část dle přílohy č. 4 a č. 5 tohoto materiálu;
B) rozhoduje
o uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem s partnery
projektu pořadové číslo 7 - 51 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, a to podle vzoru dodatku
uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.3 - 17.7
Usnesení č. 065/7Z/2021
17.4 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková
dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje – změna Dotačního programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o vyhlášení 2. kola příjmu žádostí o poskytnutí dotace pro žádosti, které budou financovány z
navýšení alokace dle Změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a úpravě Dotačního programu
na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení
za podmínky vydání Změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem životního
prostředí, na základě které bude alokace projektu navýšena o 16 271 832 Kč.

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.3 - 17.7
Usnesení č. 066/7Z/2021
17.5 Změny v uzavřených smlouvách o partnerství v rámci projektu „Podpora
polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“ (IKAP A2)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
změnu rozpočtu u partnerů projektu IKAP A2 Město Štětí, Středisko volného času Domeček
Chomutov, příspěvková organizace, Město Litvínov, Město Žatec a zapojení nevyčerpaných
finančních prostředků Ústeckého kraje v rámci projektu ÚK IKAP A2, dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení;
B) rozhoduje
o uzavření dodatků ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem s partnery projektu, a
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to podle vzoru dodatku uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.3 - 17.7
Usnesení č. 067/7Z/2021
17.6 Asistenční vouchery Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace o hodnocení žádostí o neinvestiční dotaci v dotačním programu „Asistenční
vouchery Ústeckého kraje" Aktualizace č. 1 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a č. 3 tohoto
materiálu.
B) rozhoduje
1) dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí neinvestičních dotací na projekty s žadateli dle přílohy č. 2
tohoto usnesení.
2) dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů o neposkytnutí neinvestičních dotací na projekty s žadateli dle přílohy č.
3 tohoto materiálu:
- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, název projektu:
Asistenční
voucher pro projekt KVAZAR.
- FOR H2ENERGY s.r.o., IČO: 09626859, názvy 3 projektů: Studie proveditelnosti na
zajištění výroby
zeleného vodíku pro zásobování čerpacích stanic; Studie proveditelnosti na výstavbu lokální
jednotky na
výrobu zeleného vodíku v Litvínově, Záluží; Studie proveditelnosti na vybudování
výzkumného a
demonstračního centra pro využití vodíku v energetice, průmyslu a mobilitě.
- FOR ENGINEERING s.r.o., IČO: 01391053, název projektu: Studie proveditelnosti na
výstavbu lokální
jednotky na výrobu zeleného vodíku v Komořanech.
3) dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů o neposkytnutí neinvestiční dotace na projekt s žadatelem VVV Most,
spol. s.r.o., IČO: 00526355, název projektu: Návrh systému řízení reaktivity.
C) schvaluje
1) dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, vzorovou smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace pro účely dotačního
programu "Asistenční vouchery Ústeckého kraje" Aktualizace č. 1 dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení.
2) změnu názvu projektu u veřejnoprávní smlouvy č. 20/SML1503/SOPD/SPRP (a dodatku č.
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20/SML1503/01) s žadatelem Calliditas s. r. o., IČO: 05698952- název projektu: Talent –
svědek budoucnosti, kterou se mění název projektu na Transfer znalostí pro nový SW nástroj
pro sběr a vyhodnocení dat ve virtuální realitě.
D) ukládá
Mgr. Ivě Dvořákové, LL. M., člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k zajištění realizace bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2021.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.3 - 17.7
Usnesení č. 068/7Z/2021
17.7 Dotační program „Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého
kraje se zaměřením na komercializaci výsledků výstupů“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dotační program „Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje se
zaměřením na komercializaci výsledků výstupů“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.3 - 17.7
Usnesení č. 069/7Z/2021
17.8 Fond pro spravedlivou transformaci – aktuální informace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informace k Fondu pro spravedlivou transformaci dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 070/7Z/2021
17.9 Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého
kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.
20/SML5824/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 28. 8. 2021 na nový
termín 15. 10. 2021, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) bere na vědomí
změnu položkového rozpočtu u smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č.
38

20/SML5824/SoPD/SPRP, na základě které bude rozpočet projektu vypadat následovně:
nákup dataprojektoru, ukázka záchranářů, propagační materiály, dohoda o provedení práce,
propagace v médiích, plakáty, odměny do soutěží.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 071/7Z/2021
18.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 08/2021/ZÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
provádí
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017,
rozpočtová opatření – přesun v rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 69 142 tis. Kč při zachování
celkového objemu rozpočtu Ústeckého kraje 25 538 563 tis. Kč:
1) přesun ve výši 18 142 tis. Kč
příjmy:
a) neinvestiční přijaté transfery – UZ 98038 - zvýšení o částku 18 142 tis. Kč – příspěvek z
Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
b) daňové příjmy – snížení o částku 18 142 tis. Kč - daň z příjmů fyzických osob placená
plátci
2) přesun ve výši 51 000 tis. Kč za podmínky úpravy přídělu z rozpočtu do uvedených
peněžních fondů Ústeckého kraje schváleného zastupitelstvem kraje
běžné výdaje:
odbor strategie, přípravy a realizace projektů:
a) Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje, oblast zdravotnictví – UZ 464 - snížení o
částku 9 000 tis. Kč – rezerva dotačního programu "Podpora regionálního zdravotnictví podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče, přístrojové vybavení"
b) Fond Ústeckého kraje, oblast zdravotnictví – UZ 322 - zvýšení o částku 20 000 tis. Kč –
individuální dotace "Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti
rozvoje zdraví"
kapitálové výdaje:
a) odbor strategie, přípravy a realizace projektů:
i) Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje, oblast zdravotnictví – UZ 464 - snížení o
částku 42 000 tis. Kč – rezerva dotačního programu "Podpora regionálního zdravotnictví podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče, přístrojové vybavení"
ii) Fond Ústeckého kraje, oblast zdravotnictví – UZ 322 - zvýšení o částku 20 000 tis. Kč –
individuální dotace "Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti
rozvoje zdraví"
b) odbor zdravotnictví - zvýšení o částku 11 000 tis. Kč – investiční dotace pro Krajskou
zdravotní, a.s. v rámci vyrovnávací platby služby obecného hospodářského zájmu.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0
39

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 072/7Z/2021
18.2 Závěrečný účet a účetní závěrka Ústeckého kraje za rok 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle ust. § 17 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů), s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2020 s výhradou v návaznosti
na nedostatky zjištěné v rámci Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2020,
B) přijímá
dle ust. § 17 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů opatření k nápravě zjištěných nedostatků v oblasti veřejných zakázek (Opatření
ŘKÚ č. O-21/2021) a v oblasti výkonu předběžné řídící kontroly (Opatření ŘKÚ č. 30/2021)
bez uložení dalších sankcí, jelikož nedošlo ke škodě na majetku Ústeckého kraje,

C) bere na vědomí
dle ust. § 17 odst. 2 a 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, údaje o plnění
rozpočtu příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2020 a vyúčtování finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu,
D) schvaluje
dle ust. § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, účetní závěrku Ústeckého kraje sestavenou k rozvahovému dni 31. 12.
2020 v souladu s ust. § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
E) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje:
1) zajistit ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků)
podání písemné informace příslušnému přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k
nápravě nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého
kraje za rok 2020 ve lhůtě do 2. 7. 2021,
Termín: 2. 7. 2021
2) zajistit ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. zaslání písemné zprávy
přezkoumávajícímu orgánu o plnění přijatých opatření ve lhůtě uvedené v písemné informaci
podle odst. 1) tohoto bodu.
Termín: 2. 7. 2021
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Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 073/7Z/2021
18.3 Příprava a priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje podle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2. Priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2022 vycházející z
priorit a opatření Programu rozvoje Ústeckého kraje:
a) restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,
b) zefektivnění vzdělávacího systému,
c) podpora regionálního zdravotnictví,
d) zefektivnění dopravní obslužnosti, dopravní infrastruktura,
e) rozvoj sociálních služeb.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 074/7Z/2021
18.4 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 - 2026
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 – 2026 dle příloh č. 1 až 4
tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

1
Usnesení č. 075/7Z/2021
19.2 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. 2746/43 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
41

plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 2746/8 o výměře 573 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 2121-2020603/2020 ze dne 13. 11. 2020)
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj, za kupní cenu 859 Kč (dle ZP č.
5913-31-2/20 ze dne 14. 9. 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:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
2
Usnesení č. 076/7Z/2021
19.2 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5.5.2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
****************************************************, a to:
- pozemek: p. č. 1315/8 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek vznikl sloučením z pozemku p.č. 1315/1 díl „a“ o výměře 31 m2 a pozemku
p.č. 1419/1 díl „b“ o výměře 7 m2 geometrickým plánem č. 1407-14/2020)
obec Bystřany, k.ú. Bystřany, zapsaný na LV č. 1300 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za kupní cenu 55.053,-- Kč (dle ZP č.
5513-003/21 plus ostatní náklady- viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
3. o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě 2. kupujícím ***************** bez
právního důvodu za období tří let zpětně od data účinnosti smlouvy ve výši 12.289,-- Kč.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
3
Usnesení č. 077/7Z/2021
19.2 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
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předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
***************************************************************************
************************, a to:
- pozemek: p.č. 1544/10 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
(oddělen z p.č. 1544/1 o výměře 7524 m2 dle geometrického plánu č. 914-509/2020 ze dne
23. 3. 2020)
obec Brozany nad Ohří, k.ú. Brozany nad Ohří, zapsané na LV č. 968 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, za kupní cenu 7.150,Kč (dle ZP č. 5565-055/21 ze dne 6. 4. 2021 plus ostatní náklady ve výši 1.800,- Kč viz
důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí
3, PSČ 417 03, IČ: 00080837
3. rozhodnout o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě 2. kupujícími
*********************************************** bez právního důvodu za období tří
let zpětně od data účinnosti smlouvy ve výši 1.605,- Kč.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
4
Usnesení č. 078/7Z/2021
19.2 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
***************************************************************************
***************************, a to:
- pozemek: p.č. 1544/9 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
(oddělen z p.č. 1544/1 o výměře 7524 m2 dle geometrického plánu č. 914-509/2020 ze dne
23. 3. 2020)
obec Brozany nad Ohří, k.ú. Brozany nad Ohří, zapsané na LV č. 968 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, za kupní cenu 36.180,Kč (dle ZP č. 5562-052/21 ze dne 6. 4. 2021 plus ostatní náklady ve výši 1.800,- Kč viz
důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí
3, PSČ 417 03, IČ: 00080837
3. rozhodnout o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě 2. kupujícími
*************************************************** bez právního důvodu za
období tří let zpětně od data účinnosti smlouvy ve výši 10.314,- Kč.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0
43

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
5
Usnesení č. 079/7Z/2021
19.2 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní č.
18/SML4635/SoVB/MAJ ze dne 11. 10. 2018 dle přílohy č. 8.2 tohoto usnesení mezi
Ústeckým krajem a společností HET spol. s r.o., se sídlem: č. p. 61, 41765 Ohníč, IČO:
43223168, kterým se text čl. I. odst. 1 Předmět budoucí koupě mění takto:
text
"- podílovým spoluvlastníkem o velikosti podílu ½ pozemku p. č. 3275/23 o výměře 1310 m2,
druh pozemku: orná půda, v katastrálním území Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad
Labem, zapsaném na listu vlastnictví č. 1521, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice"
se ruší a nahrazuje se textem
"- výlučným vlastníkem pozemku p. č. 3275/23 o výměře 1310 m2, druh pozemku: orná půda,
v katastrálním území Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad Labem, zapsaného na listu
vlastnictví č. 3187, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice".
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
6
Usnesení č. 080/7Z/2021
19.2 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní č.
18/SML4636/SoVB/MAJ ze dne 11. 10. 2018 dle přílohy č. 8.4 tohoto usnesení mezi
Ústeckým krajem a Milanem Šindelářem, se sídlem: 41301 Vědomice, Chovatelů 303, IČO:
44235780, kterým se text čl. I. odst. 1 Předmět budoucí koupě mění takto:
text
"- podílovým spoluvlastníkem o velikosti podílu ½ pozemku p. č. 3275/23 o výměře 1310 m2,
druh pozemku: orná půda, v katastrálním území Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad
Labem, zapsaném na listu vlastnictví č. 1521, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice"
se ruší a nahrazuje se textem
44

"- výlučným vlastníkem pozemku p. č. 3275/23 o výměře 1310 m2, druh pozemku: orná půda,
v katastrálním území Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad Labem, zapsaného na listu
vlastnictví č. 3187, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice".
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
7
Usnesení č. 081/7Z/2021
19.2 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: st. 78/18 o výměře 713 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Velebudice, č. p. 48, administrativa, umístěná na pozemku st. 78/18
- pozemek: 395/6 o výměře 7811 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: 395/7 o výměře 6968 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Most, k. ú. Skyřice, zapsaných na LV č. 3772 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj, vydražiteli za následujících podmínek prodeje
nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena nemovitých věcí dle znaleckého posudku č. 5536-026/21 znalce
Mgr. Oty Zemana ke dni 2. 3. 2021: 18.750.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 18.750.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4.Dražební jistota: 10% NP
5. Práva třetích osob: věcná břemena zapsaná v katastru nemovitostí; nájemní smlouvy včetně
jejich dodatků na pronájem kancelářských prostor uzavřené na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou s nájemci: ELSVO-MOST, společnost s ručením omezeným; FORCETECH
s.r.o.; MECHATRONIC EDUCATION spol. s r.o.; Minerva Česká republika a.s.;
*************; RSVV – regionální středisko výchovy a vzdělávání, s.r.o.; T_Mobile Czech
Republic a.s.; nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2022 s
nájemcem: DELFY s.r.o.; nájemní smlouva uzavřená na neurčitou s 1 měsíční výpovědní
lhůtou s nájemcem: JIP východočeská, a.s.
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:

45

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
8
45

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 082/7Z/2021
19.2 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: st. 201 o výměře 25 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam.
součástí je stavba: bez čp/če, zemědělské stavení, stavba stojí na pozemku: st. 201
- pozemek: st. 202 o výměře 3468 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam.
součástí je stavba: Hliňany, č. p. 1, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku: st. 202
- pozemek: st. 462 o výměře 81 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam.
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku: st. 462
- pozemek: p.č. 1277 o výměře 1391 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,
způsob ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam.
- pozemek: p.č. 1313 o výměře 148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace, způsob ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár.
kult. pam.
- pozemek: p.č. 1494 o výměře 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha, způsob ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult.
pam.
obec Řehlovice, k. ú. Řehlovice, zapsaných na LV č. 315 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro Ústecký kraj, vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena nemovitých věcí dle znaleckého posudku č. 5549-039/21 znalce
Mgr. Oty Zemana ke dni 15. 2. 2021: 5.865.860,- Kč
2. Nejnižší podání: 5.865.860,- 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 Krajská
majetková, příspěvková organizace, se sídlem Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem 3 –
Střekov, IČ: 00829048.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
9
Usnesení č. 083/7Z/2021
19.2 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. 1982 o výměře 424 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
46

součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1122, obč. vyb., umístěna na pozemku p. č. 1982
- pozemek: p. č. 1984 o výměře 1880 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1062, obč. vyb., umístěna na pozemku p. č. 1984
- pozemek: p. č. 1985/1 o výměře 14534 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: p. č. 1985/2 o výměře 64 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, umístěna na pozemku p. č. 1985/2
- pozemek: p. č. 1985/3 o výměře 38 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, umístěna na pozemku p. č. 1985/3
- pozemek: p. č. 1986/3 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, umístěna na pozemku p. č. 1986/3
- pozemek: p. č. 1986/6 o výměře 30 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, umístěna na pozemku p. č. 1986/6
- pozemek: p. č. 1986/7 o výměře 21 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, umístěna na pozemku p. č. 1986/7
- pozemek: p. č. 1987/1 o výměře 567 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p. č. 1987/2 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p. č. 1987/3 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p. č. 1987/6 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsaných na LV č. 3868 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
Nemovitý majetek – nezapisovaný do KN
- plynová stanice na p. č. 1985/1
- generátor na p. č. 1985/1
- přípojka vody DN 50 mm na p. č. 1985/1
- přípojka kanalizace DN 250 mm na p. č. 1985/1
- přípojka kanalizace dešťová na p. č. 1985/1
- přípojka elektro kabel AL 50 mm2 zemní kabel na p. č. 1985/1
- plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupky na p. č. 1985/1
- schodiště – žulové stupně, lože z písku na p. č. 1985/1
- vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva včetně sloupků na p. č. 1985/1
- plocha s litým asfaltem tl. 30 mm, podklad štěrkopísek na p. č. 1985/1
- ČOV stavební část na p. č. 1985/1
- ČOV technologická část na p. č. 1985/1
vydražiteli za následujících podmínek prodeje souboru nemovitých věcí specifikovaných v
tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena nemovitých věcí dle znaleckého posudku č. 3692-024/2021OC
znalce Radka Trončinského ke dni 24. 3. 2021: 15.500.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 15.500.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 10% NP
5. Práva třetích osob: nájemní smlouva uzavřená se společností JOCORP s.r.o., IČ: 03869628
na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou; nájemní smlouva uzavřená se společností
Krajská zdravotní, a.s., IČ: 25488627 na dobu určitou do 31. 12. 2025 s 3 měsíční výpovědní
lhůtou
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.
47

Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
10
Usnesení č. 084/7Z/2021
19.2 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. 587 o výměře 1143 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1378, obč. vyb., umístěna na pozemku p. č. 587
- pozemek: p. č. 588 o výměře 448 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p. č. 595 o výměře 115 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsaných na LV č. 3868 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
Nemovitý majetek – nezapisovaný do KN
- studna na p. č. 587
- přípojka vody DN 50 mm na p. č. 587
- přípojka kanalizace DN 250 mm na p. č. 587
- přípojka elektro kabel AL 50 mm2 zemní kabel na p. č. 587
- plynová přípojka do DN 40 na p. č. 587
- plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupky na p. č. 587
- podezdívka z cihel tl. 30 cm, výšky do 60 cm na p. č. 588
- opěrné zdi cihelné 1 na p. č. 587
- opěrné zdi cihelné 2 na p. č. 587
- schodiště – žulové stupně, lože z písku na p. č. 587
vydražiteli za následujících podmínek prodeje souboru nemovitých věcí specifikovaných v
tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena nemovitých věcí dle znaleckého posudku č. 3692-023/2021OC
znalce Radka Trončinského ke dni 24. 3. 2021: 9.500.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 9.500.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 10% NP
5. Práva třetích osob: nájemní smlouva uzavřená se společností Zelená lékárna – JLM, s.r.o.,
IČ: 25480456 na dobu určitou do 31. 12. 2024 s možností prodloužení o 5 let s 12 měsíční
výpovědní lhůtou; nájemní smlouva uzavřená se společností MIKU – MED s.r.o., IČ:
06147178 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou; nájemní smlouva uzavřená se
společností BHM – Medical s.r.o., IČ: 27271269 na dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní
lhůtou; nájemní smlouva uzavřená se společností Krajská zdravotní, a.s., IČ: 25488627 na
dobu určitou do 31. 12. 2025 s 3 měsíční výpovědní lhůtou
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.
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Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
11
Usnesení č. 085/7Z/2021
19.2 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) souboru nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje formou
veřejné dražby, a to:
- pozemek: st. 162 o výměře 786 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, umístěná na pozemku st. 162
- pozemek: st. 163 o výměře 61 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, umístěná na pozemku st. 163
- pozemek: st. 164 o výměře 114 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, umístěná na pozemku st. 164
- pozemek: 395/18 o výměře 4403 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
- pozemek: 395/38 o výměře 638 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (oddělen z pozemku p.č. 395/32 geometrickým plánem č. 223-3/2019 ze dne 7.
3. 2019)
obec Most, k. ú. Skyřice, zapsaných na LV č. 3772 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most, 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. 5349-026/20
znalce Mgr. Oty Zemana ke dni 17. 2. 2020: 3.546.370,- Kč
2. Nejnižší podání: 3.546.370,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 10% NP
5. Práva třetích osob: Věcné břemeno chůze a jízdy dle zápisu v katastru nemovitostí,
Nájemní smlouva č. 3/09 včetně jejích dodatků uzavřená s Janou Kotuličovou, podnikající
fyzickou osobou, IČ: 74763415, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, Nájemní
smlouva č. 24/10 včetně jejích dodatků uzavřená s *************** na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou, Nájemní smlouva č. 7/13 včetně jejích dodatků uzavřená s Otou
Suchovským, podnikající fyzickou osobou, IČ: 70227098, na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou, Nájemní smlouva č. 5/11 včetně jejích dodatků uzavřená se Stanislavem
Zeleným, podnikající fyzickou osobou, IČ: 13454161, na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou, Nájemní smlouva č. 22/10 včetně jejích dodatků uzavřená s Karlem
Panochem, podnikající fyzickou osobou, IČ: 12802093, na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou, Nájemní smlouva č. 6/07 včetně jejích dodatků uzavřená se společností
ELSVO-MOST, společnost s ručením omezeným, IČ: 47784750, na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou, Nájemní smlouva č. 10/2017 včetně jejích dodatků uzavřená se
společností POSMAYSPOL, s.r.o., IČ: 27260674, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou, Nájemní smlouva č. 2/KM/2015 uzavřená s Ing. Petr Mareš Eco Energo, podnikající
fyzickou osobou, IČ: 44508751, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
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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:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
12
Usnesení č. 086/7Z/2021
19.2 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
Šluknov, se sídlem: nám. Míru 1, 40777 Šluknov, IČO: 00261688, a to:
- pozemek: p. č. 608/8 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p. č. 608/9 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
(pozemky byly odděleny z pozemku p. č. 608/2 o výměře 1813 m2 dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemků č. 2025-218/2020 ze dne 14. 12. 2020)
- pozemek: p. č. 688/12 o výměře 119 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 688/13 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p. č. 688/14 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
(pozemky byly odděleny z pozemku p. č. 688/1 o výměře 4994 m2 dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemků č. 2025-218/2020 ze dne 14. 12. 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:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
13
Usnesení č. 087/7Z/2021
19.2 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
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předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Chlumec, se sídlem Muchova 267, 403 39 Chlumec, IČO: 00391387, a to:
- pozemek: p. č. 66/6 o výměře 304 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p. č. 66/7 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p. č. 66/8 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p. č. 66/9 o výměře 44 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p. č. 66/10 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p. č. 66/11 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 66/1 o výměře 9935 m2 dle geometrického plánu č.
416-34/2019 ze dne 8. 4. 2019)
obec Chlumec, k. ú. Stradov u Chabařovic, zapsaných na LV č. 136 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
14
Usnesení č. 088/7Z/2021
19.2 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
Přestanov, se sídlem Přestanov č.p. 18, 403 17 Chabařovice, IČO: 44227531, a to:
- pozemek: p.č. 1688/20 o výměře 306 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1688/6 o výměře 7386 m2 dle
geometrického plánu č. 1460-382/2018 ze dne 8. 8. 2018)
obec Chabařovice, k. ú. Chabařovice, zapsané na LV č. 689 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
15
Usnesení č. 089/7Z/2021
19.2 Nakládání s majetkem
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zdržel se:

1

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) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Snědovice, se sídlem Snědovice 99, 411 74 Snědovice, IČ: 00264385, a to:
- pozemek: p.č. 544/2 o výměře 590 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Snědovice, k. ú. Bylochov, zapsané na LV č. 124 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:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
16
Usnesení č. 090/7Z/2021
19.2 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. 1133/16 o výměře 3771 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Velemín, k.ú. Bílý Újezd, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 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. 614/2021 a
doložky dle přílohy č. 2.1 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. 1133/16 o výměře 3771 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Velemín, k.ú. Bílý Újezd, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
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Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
17
Usnesení č. 091/7Z/2021
19.2 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad,
IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.č. 1722/14 o výměře 136 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1722/15 o výměře 87 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1722/16 o výměře 63 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1722/28 o výměře 120 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1722/32 o výměře 210 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1722/40 o výměře 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1722/41 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1722/57 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1722/65 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 2384/20 o výměře 198 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 2384/46 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Smolnice, k.ú. Smolnice u Loun, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad,
- pozemek: p.č. 1443/1 o výměře 190 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1443/2 o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemky jsou zatíženy věcným břemen dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Hříškov, k.ú. Hříškov, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ:
00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
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Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
18
Usnesení č. 092/7Z/2021
19.2 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o budoucím přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
***************************************************************************
***************************************************************************
*, a to:
- pozemek: část p.č. 410/1, druh pozemku: trvalý travní porost (zatížený věcným břemenem
dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: část p.č. 410/151, druh pozemku: trvalý travní porost (zatížený věcným břemenem
dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Loučná pod Klínovcem, k. ú. Loučná pod Klínovcem zapsaných na LV č. 384 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro
**********************,
- pozemek: část p.č. 1172/6, druh pozemku: trvalý travní porost (zatížený věcným břemenem
dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Loučná pod Klínovcem, k. ú. Háj u Loučné pod Klínovcem zapsaný na LV č. 438 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro
*********************.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
19
Usnesení č. 093/7Z/2021
19.2 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ředitelství silnic a
dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, a to:
- pozemek: p.č. 5748/8 o výměře 1352 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 5748/90 o výměře 2304 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oba pozemky vznikly na základě dělení dle geometrického plánu č. 6666-88/2020 ze
dne 17. 8. 2020 a jsou zatížené věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí)
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I zapsaných na LV č. 1600 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro ŘSD ČR
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a
- pozemek: p.č. 2108 o výměře 814 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(zatížený věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 2264/1 o výměře 583 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (zatížený věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
- pozemek: p.č. 4481 o výměře 662 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- pozemek: p.č. 4482 o výměře 358 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(zatížený věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Jirkov, k. ú. Jirkov zapsaných na LV č.1750 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro ŘSD ČR
a
části tělesa komunikace původní silnice první třídy č. I/13 - větví u silnice I/13, a to:
- úsek v délce 0,097 km se začátkem v uzlovém bodu UB 0233A13110 a koncem v uzlovém
bodu UB 0233A13111,
- úsek v délce 0,110 km se začátkem v uzlovém bodu UB 0233A13110 a koncem v uzlovém
bodu UB 0233A13116,
- úsek v délce 0,138 km se začátkem v uzlovém bodu UB 0233A13109 a koncem v uzlovém
bodu UB 0233A13111,
- úsek v délce 0,136 km se začátkem v uzlovém bodu UB 0233A13109 a koncem v uzlovém
bodu UB 0233A13112,
nacházejících se na pozemcích v k. ú. Jirkov a v k. ú. Chomutov I a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03, IČO: 00080837.
B) souhlasí
se zněním Darovací smlouvy č. 7/2020/Ra-35120 dle přílohy č. 7.3 tohoto usnesení, týkající
se převodu nemovitých věcí z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, a to:
- pozemek: p.č. 5748/8 o výměře 1352 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 5748/90 o výměře 2304 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oba pozemky vznikly na základě dělení dle geometrického plánu č. 6666-88/2020 ze
dne 17. 8. 2020 a jsou zatížené věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí)
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I zapsaných na LV č. 1600 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro ŘSD ČR
a
- pozemek: p.č. 2108 o výměře 814 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(zatížený věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 2264/1 o výměře 583 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (zatížený věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
- pozemek: p.č. 4481 o výměře 662 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- pozemek: p.č. 4482 o výměře 358 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(zatížený věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Jirkov, k. ú. Jirkov zapsaných na LV č.1750 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro ŘSD ČR
a
části tělesa komunikace původní silnice první třídy č. I/13 - větví u silnice I/13, a to:
- úsek v délce 0,097 km se začátkem v uzlovém bodu UB 0233A13110 a koncem v uzlovém
bodu UB 0233A13111,
- úsek v délce 0,110 km se začátkem v uzlovém bodu UB 0233A13110 a koncem v uzlovém
bodu UB 0233A13116,
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- úsek v délce 0,138 km se začátkem v uzlovém bodu UB 0233A13109 a koncem v uzlovém
bodu UB 0233A13111,
- úsek v délce 0,136 km se začátkem v uzlovém bodu UB 0233A13109 a koncem v uzlovém
bodu UB 0233A13112,
nacházejících se na pozemcích v k. ú. Jirkov a v k. ú. Chomutov I.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
20
Usnesení č. 094/7Z/2021
19.2 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. 703/1 o výměře 10896 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Horní Řepčice, k.ú. Horní Řepčice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 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. 894/2021 a
doložky dle přílohy č. 2.5 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. 703/1 o výměře 10896 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Horní Řepčice, k.ú. Horní Řepčice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
21
Usnesení č. 095/7Z/2021
56

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

19.2 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 obce
Doksany, se sídlem Doksany 108, 411 82 Doksany, IČO: 00263524, a to:
- pozemek: p.č. 923/13 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (oddělen z p.č. 923/3 o výměře 730 m2 dle geometrického plánu č. 334-266/2018 ze
dne 10. 10. 2018)
- pozemek p.č. 949/2 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (oddělen z p.č. 949 o výměře 1111 m2 dle geometrického plánu č. 334-266/2018 ze
dne 10. 10. 2018)
obec Doksany, k. ú. Doksany, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Doksany a předání uvedených nemovitých věcí k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
22
Usnesení č. 096/7Z/2021
19.2 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 nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 1519/6 o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Žitenice, k. ú. Žitenice, zapsaný na LV č. 941 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837
za
nemovitou
věc
ve
vlastnictví
*********************************************************** a to:
- pozemek: p.č. 2552 o výměře 57 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek oddělen ze st.p.č. 99 o výměře 198 m2 geometrickým plánem č.
969-227/2019 ze dne 7. 10. 2019 a je zatížen zástavním právem dle aktuálního výpisu z
katastru nemovitostí),
obec Žitenice, k. ú. Žitenice, zapsaný na LV č. 158 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, a předání uvedené nemovité věci k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837, s tím, že rozdíl v ceně směňovaných
nemovitých věcí ve výši celkem: 2.040,--Kč bude ****************** doplacen Ústeckým
krajem (cena 60,--Kč/m2, viz důvodová zpráva).

57

Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
23
Usnesení č. 097/7Z/2021
19.2 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 Českých drah,
a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 70994226, a to:
- pozemek: p.č. 5307/48 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 5307/58 o výměře 357 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 5307/124 o výměře 181 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem, zapsaných na LV č. 11938 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem, za celkovou kupní cenu 170.000,Kč (280,57 Kč/m2 dle ZP č. 3683-79-2020 ze dne 8. 10. 2020 plus ostatní náklady ve výši
14.000,- Kč - 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:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
24
Usnesení č. 098/7Z/2021
19.2 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 JUDr. Michala
Nováka, IČ: 03433650, se sídlem Tyršova 231, Litomyšl, PSČ 570 01, insolvenčního správce
dlužníka ***********************************************************, a to:
- pozemek: podíl 1/2 p.č. 590/12 o výměře179 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek je zatížen exekucemi, dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Litvínov, k.ú. Hamr u Litvínova, zapsané na LV č. 1120 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Most, za kupní cenu 5.370,--Kč (60,--Kč/m2, viz
důvodová zpráva), s tím, že úhrada kupní ceny bude provedena před podpisem kupní smlouvy
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.
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Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
25
Usnesení č. 099/7Z/2021
19.2 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. 595/2 o výměře 289 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku p. č. 595 o výměře 2812 m2 geometrickým plánem č.
733-7034/2021 ze dne 28. 2. 2021)
obec Krásný Dvůr, k. ú. Krásný Dvůr, zapsaný na LV č. 470 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec za celkovou kupní cenu 28.900,- 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, IČ: 00080837.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
26
Usnesení č. 100/7Z/2021
19.2 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ruší
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 114/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 19.2.1 - 19.2.26
Usnesení č. 101/7Z/2021
19.3 Změny zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Krajská majetková, příspěvková organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:
59

č. j. 213/2002, ze dne 1. 10. 1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Krajská majetková, příspěvková organizace
sídlo: Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 – Střekov, IČ: 00829048 dodatkem č. 91 ke
zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 102/7Z/2021
19.5 Transformace Lužické nemocnice Rumburk – prodej nemovitých věcí, souhlas s
uzavřením smlouvy o koupi závodu mezi Krajskou majetkovou, p. o. a Krajskou
zdravotní, a. s. a schválení převodu části závodu na Krajskou zdravotní, a. s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodování o zřízení věcného břemene předkupního práva k nemovitým věcem uvedeným v
bodu B) 2. tohoto usnesení.
B) 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 Krajské zdravotní, a. s., se
sídlem: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem, IČO: 25488627, a to:
Pavilon I
- pozemek: p. č. 2770/3 o výměře 343 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2771 o výměře 262 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1300, obč. vyb., umístěna na pozemku p. č. 2771
- pozemek: p. č. 2772 o výměře 308 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1179, obč. vyb., umístěna na pozemku p. č. 2772
- pozemek: p. č. 2773 o výměře 65 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb., umístěna na pozemku p. č. 2773
- pozemek: p. č. 2774 o výměře 2819 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1298, obč. vyb., umístěna na pozemku p. č. 2774
- pozemek: p. č. 2775 o výměře 174 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1299, bydlení, umístěna na pozemku p. č. 2775
- pozemek: p. č. 2776/1 o výměře 313 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., umístěna na pozemku p. č. 2776/1
- pozemek: p. č. 2776/2 o výměře 121 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1384, obč. vyb., umístěna na pozemku p. č. 2776/2
- pozemek: p. č. 2777/1 o výměře 13861 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek byl oddělen z p. p. č. 2777/1 o výměře 14551 m2 dle geometrického plánu č.
3767-38/2021 ze dne 6. 3. 2021)
60

- pozemek: p. č. 2777/4 o výměře 54 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, umístěna na pozemku p. č. 2777/4
- pozemek: p. č. 2777/7 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p. č. 2794 o výměře 529 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2808 o výměře 166 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1064, bydlení, umístěna na pozemku p. č. 2808
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsaných na LV č. 3868 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj
Nemovitý majetek – nezapisovaný do KN
Katastrální území: Rumburk
- studna na p. č. 2777/1
- přípojka vody DN 50 mm na p. č. 2777/1
- přípojka kanalizace DN 250 mm na p. č. 2777/1
- přípojka kanalizace dešťová DN 250 mm na p. č. 2777/1
- přípojka elektro kabel AL 50 mm2 na p. č. 2777/1
- plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupky na p. č. 2777/1
- podezdívka z cihel tl. 30 cm, výšky do 60 cm na p. č. 2777/1
- plot zděný tl. do 30 mm, beton. základ, omítka nebo párování na p. č. 2777/1
- plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupky na p. č. 2777/1
- plot z vlnitého plechu na ocel. sloupky do patek na p. č. 2777/1
- vrátka z ocelových profilů – kovářské provedení na p. č. 2777/1
- opěrné zdi cihlové na p. č. 2777/1
- plochy z betonového asfaltového tl. 40 mm na p. č. 2777/1, 2774
- betonová dlažba zámková – barevná tl. do 60 mm na p. č. 2777/1
za kupní cenu 31.750.000 Kč (dle ZP č. 3693-025/2021OC ze dne 14. 4. 2021 - viz důvodová
zpráva) dle Smlouvy o koupi nemovitých věcí, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu,
a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská
majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 –
Střekov,
a to za podmínky
- že, kupující zachová po dobu 10 let od účinnosti Smlouvy o koupi nemovitých věcí
většinové využití nemovitých věcí k poskytování zdravotních služeb
- že nabude účinnosti Smlouva o koupi závodu uvedená v příloze č. 2 předloženého materiálu
- zákazu zcizení nemovitých věcí tak, že kupující je po dobu 10 let ode dne účinnosti
Smlouvy o koupi nemovitých věcí oprávněn převést vlastnické právo k nemovitým věcem
nebo jakékoli jejich části výlučně s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.
3. o zřízení předkupního práva k nemovitým věcem uvedeným v bodu B) 2. tohoto usnesení
ve prospěch Ústeckého kraje, povinným je Krajská zdravotní, a. s., se sídlem: Sociální péče
3316/12a, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem, IČO: 25488627.
C) souhlasí
dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 025/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 (Podmínky
výkonu akcionářských práv ve vztahu ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.) s převodem části
závodu Krajské majetkové, příspěvkové organizace, se sídlem Ústí nad Labem, Tolstého
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1232/37 (prodávajícím) na společnost Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Ústí nad Labem,
Sociální péče 3316/12A (kupujícím), jehož předmětem je část obchodního závodu Krajské
majetkové, příspěvkové organizace - střediska Lužická nemocnice Rumburk.
D) prohlašuje
že Ústecký kraj je připraven rozhodnout o poskytnutí vyrovnávací platby formou zvýšení
základního kapitálu společnosti Krajská zdravotní, a.s. peněžitým vkladem v rozsahu kupní
ceny závodu (Krajské majetkové, příspěvkové organizace, střediska Lužické nemocnice
Rumburk) a kupní ceny nemovitých věcí, v nichž je výše uvedená část závodu provozovaná,
přičemž v souvislosti s realizací převodu činností zajišťovaných příspěvkovou organizací
Ústeckého kraje Krajská majetková, příspěvková organizace – střediska Lužická nemocnice
Rumburk na společnost Krajská zdravotní, a.s. bude zvýšení základního kapitálu realizováno
až po aktualizaci kupní ceny části závodu dle jeho stavu ke dni předcházejícímu dni účinnosti
převodu závodu.
Hlasování:

pro:

43

proti:

1

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Usnesení č. 103/7Z/2021
20.1 Projednání investičních záměrů s výdaji nad 50 mil. Kč II/2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Investiční záměry na akce:
1) "Rekonstrukce mostu 25814-2 Hliňany přes železnici, místní komunikace a řeku Bílinu" ve
výši 194.000 tis. Kč bez DPH dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
2) "SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147 -rekonstrukce domova mládeže včetně nádvoří"
ve výši 80.743 tis. Kč bez DPH dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.
3) "Regionální muzeum Teplice - obnova muzea v Krupce včetně expozic" ve výši 56.157 tis.
Kč bez DPH dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.
4) "VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf – středoškolský kampus s novým
administrativním sídlem školy" ve výši 343.390 tis. Kč bez DPH. dle přílohy č. 4 tohoto
materiálu.
5) "Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace středisko Stříbrníky – rekonstrukce objektu" ve výši 100 mil. Kč bez DPH dle přílohy č. 5
tohoto materiálu.

Hlasování:

pro:

39

proti:

0

Usnesení č. 104/7Z/2021
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zdržel se:

7

Návrh byl přijat

21.1 Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na
období let 2014 až 2020 – poskytnutí dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
B) rozhoduje
1. o poskytnutí účelové investiční dotace příjemcům, ve výši, k účelu a za podmínek dle
příloh č. 1 tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito
příjemci dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
031/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020.
2. o nevyhovění žádostí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace žadatelům a z důvodů dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje,
zemědělství a rozvoje venkova, v návaznosti na body 1.,2. a 3 tohoto usnesení zajistit
administraci smluv o poskytnutí účelové investiční dotace žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení a dále zajistit ukončení administrace v případě neposkytnutí dotace u neúspěšných
žadatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2021
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 105/7Z/2021
22.1 Dotační program Podpora komunitního života na venkově v roce 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
předložený návrh Zásad a vyhlášení programu Podpora komunitního života na venkově pro
rok 2021 dle příloh 1 – 5 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 106/7Z/2021
22.2 Projekty Ústeckého kraje pro operační programy v období 2021-2027
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zařazení záměrů dle přílohy č.1 tohoto materiálu do zásobníku projektů Ústeckého kraje.
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Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 107/7Z/2021
23.1 Různé
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle čl. 1 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje o odchylce od jednacího řádu
vystoupení pana Jaroslava Nováka v bodu 23.1 Různé v délce 5 minut.
Hlasování:

pro:

37

proti:

1

zdržel se:

10

Návrh byl přijat

Usnesení č. 108/7Z/2021
24.1 Finanční výbor ZÚK - plán práce na 2. pololetí 2021a zpráva o činnosti výboru za 1.
pololetí 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
plán práce Finančního výboru ZUK na 2. pololetí 2021 dle přílohy č.1 tohoto materiálu,
B) bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru ZUK za 1. pololetí 2021 dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 109/7Z/2021
24.2 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za I. pololetí
roku 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva Ústeckého kraje za 1. pololetí roku 2021,
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

Usnesení č. 110/7Z/2021
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

24.3 Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na II. pololetí roku
2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 2. pololetí roku 2021 dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 111/7Z/2021
24.4 Zpráva o kontrole provedené Kontrolním výborem k usnesení č. 014/5Z/2021
Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Informace obsažené v kontrolním spisu pod spisovou značkou: KUUK/050500/2021 dle
přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu.
B) ukládá
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky k realizaci doporučení obsažených
v zápisu o konrole č.j. KUUK/071865/2021 v kapitole 4. obsažené v příloze 1 k bodu ZÚK
24.4.
Termín: 21. 6. 2022
Hlasování:

pro:

40

proti:

0

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Usnesení č. 112/7Z/2021
24.5 Výbor pro zemědělství a venkov ZÚK – plán činnosti pro 2. pol. 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
plán činnosti Výboru pro zemědělství a venkov Zastupitelstva Ústeckého kraje na 2. pol. 2021
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 113/7Z/2021
24.8 Žádost o změnu systému financování sociálních služeb ze strany státního rozpočtu
do regionu – otevřený dopis
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
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informace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu,
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit odeslání
otevřeného dopisu k projednání do Výboru pro sociální politiku Parlamentu České republiky
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 15. 7. 2021
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Seznam příloh:
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Rozpočet plánovaných nákladů ke
smlouvě

bod 11.3 priloha 8.pdf

k usnesení č. 029/7Z/2021

Čestné prohlášení ke smlouvě

bod 11.3 priloha 9.pdf

k usnesení č. 029/7Z/2021

Závěrečná zpráva a vyúčtování
dotace

Bod 11.5 priloha 1.pdf

k usnesení č. 031/7Z/2021

Akční plán od 1.7.2021

Bod 11.5 priloha 2.pdf

k usnesení č. 031/7Z/2021

Základní a Rozvojová síť od 1.7.2021

Bod 11.6 priloha 1.pdf

k usnesení č. 032/7Z/2021

Přehled subjektů navržených k
podpoře, včetně výše dotace

Bod 11.7 priloha 1.pdf

k usnesení č. 033/7Z/2021

Žádost o budoucí příslib

Bod 11.7 priloha 2.pdf

k usnesení č. 033/7Z/2021

Žádost o souhlasné stanovisko

bod 12.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 034/7Z/2021

Dotační program „PODPORA
AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY V
ÚSTECKÉM KRAJI 2021“ včetně
příloh

bod 13.1 příloha č.1.pdf

k usnesení č. 037/7Z/2021

Změny ve stanovách Terezín – město
změny, zájmové sdružení
právnických
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bod 13.2 priloha c. 1.pdf

k usnesení č. 038/7Z/2021

Dodatek č. 35 ke zřizovací listině č.
124/2001 příspěvkové organizace
Galerie moderního umění v Roudnici
nad Labem, příspěvková organizace

bod 13.2 priloha c. 2.pdf

k usnesení č. 038/7Z/2021

Dodatek č. 33 ke zřizovací listině č. j.
243/2002 příspěvkové organizace
Oblastní muzeum v Děčíně,
příspěvková organizace

bod 13.2 priloha c. 3.pdf

k usnesení č. 038/7Z/2021

Dodatek č. 31 ke zřizovací listině č. j.
245/2003 příspěvkové organizace
Oblastní muzeum v Chomutově,
příspěvková organizace

bod 13.2 priloha c. 4.pdf

k usnesení č. 038/7Z/2021

Dodatek č. 35 ke zřizovací listině č. j.
240/2002 příspěvkové organizace
Oblastní muzeum v Lounech,
příspěvková organizace

bod 13.2 priloha c. 5.pdf

k usnesení č. 038/7Z/2021

Dodatek č. 33 ke zřizovací listině č. j.
244/2003 příspěvkové organizace
Oblastní muzeum a galerie v Mostě,
příspěvková organizace

bod 13.2 priloha c. 6.pdf

k usnesení č. 038/7Z/2021

Dodatek č. 36 ke zřizovací listině č. j.
202/2001 příspěvkové organizace
Regionální muzeum v Teplicích,
příspěvková organizace

bod 13.2 priloha c. 7.pdf

k usnesení č. 038/7Z/2021

Dodatek č. 34 ke zřizovací listině č. j.
122/2001 příspěvkové organizace
Severočeská galerie výtvarného
umění v Litoměřicích, příspěvková
organizace

bod 13.2 priloha c. 8.pdf

k usnesení č. 038/7Z/2021

Dodatek č. 29 ke zřizovací listině č. j.
203/2001 příspěvkové organizace
Galerie Benedikta Rejta, příspěvková
organizace

bod 13.2 priloha c. 9.pdf

k usnesení č. 038/7Z/2021

Dodatek č. 28 ke zřizovací listině č. j.
242/2002 příspěvkové organizace
Oblastní muzeum v Litoměřicích,
příspěvková organizace

bod 14.2 priloha 7.pdf

k usnesení č. 040/7Z/2021

Návrh změny Smlouvy o SOHZ dodatek č. 5

bod 14.3 priloha 4.pdf

k usnesení č. 041/7Z/2021

Návrh dodatku smlouvy o úvěru ze
dne 23. 6. 2020 uzavřené mezi
Krajskou zdravotní, a.s., a Komerční
bankou, a.s.

bod 14.3 priloha 6.pdf

k usnesení č. 041/7Z/2021

Návrh dodatku smlouvy o ručení ze
dne 23. 6. 2020 uzavřené mezi
Ústeckým krajem a Komerční
bankou, a.s.
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bod 14.3 priloha 8.pdf

k usnesení č. 041/7Z/2021

Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytování veřejné služby a
podmínkách poskytnutí Vyrovnávací
platby za plnění závazku veřejné
služby č. 20/SML4107/SOVS/ZD
uzavřené dne 23. 6. 2020

bod 14.4 priloha 3.pdf

k usnesení č. 042/7Z/2021

Smlouva o poskytnutí investiční
dotace (vyrovnávací platby) pro rok
2021 (bez příloh) - NÁVRH

bod 14.5 priloha 6.pdf

k usnesení č. 043/7Z/2021

Vzor veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí investiční a/nebo
neinvestiční dotace

bod 14.6 priloha 3.pdf

k usnesení č. 044/7Z/2021

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí investiční a neinvestiční
dotace k realizaci programu „Podpora
kvality pracovních podmínek a
prostředí zdravotnického personálu u
poskytovatelů akutní lůžkové péče na
území Ústeckého kraje – 2020“

bod 14.7 priloha 2.pdf

k usnesení č. 045/7Z/2021

Žádosti o poskytnutí dotace v
programu „Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního
stavu obyvatel Ústeckého kraje“ –
vyhlášení 2021, I. lhůta, okruh 1 a 2
(dotace v kompetenci ZÚK)

bod 14.8 priloha 3.pdf

k usnesení č. 046/7Z/2021

Dodatek č. 38 ke Zřizovací listině č.
246/2003

bod 15.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 048/7Z/2021

Dodatky zřizovacích listin č.j.:
81/2001, 84/2001, 99/2001,
147/2001, 150/2001

bod 15.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 049/7Z/2021

Školy a školská zařízení s
předpokládaným finančním podílem
převyšující 200 tis. Kč

bod 15.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 050/7Z/2021

Vzor smlouvy

bod 15.5 priloha 1.pdf

k usnesení č. 051/7Z/2021

Stipendijní program

bod 15.5 priloha 2.pdf

k usnesení č. 051/7Z/2021

Vzor smlouvy

bod 15.5 priloha 3.pdf

k usnesení č. 051/7Z/2021

Vzor žádosti

bod 15.5 priloha 4.pdf

k usnesení č. 051/7Z/2021

Vzor finančního vypořádání

bod 15.7 priloha 1.pdf

k usnesení č. 053/7Z/2021

Dotační program „Sport 2021/2“

bod 15.7 priloha 2.pdf

k usnesení č. 053/7Z/2021

Vzor žádosti o účelovou neinvestiční
dotaci

bod 15.7 priloha 3.pdf

k usnesení č. 053/7Z/2021

Vzor smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace

bod 15.7 priloha 4.pdf

k usnesení č. 053/7Z/2021

Vzor závěrečné zprávy a finančního
vypořádání projektu

bod 15.8 priloha 1.pdf

k usnesení č. 054/7Z/2021

Dotační program "Volný čas 2021"

bod 15.8 priloha 2.pdf

k usnesení č. 054/7Z/2021

Vzor žádosti o účelovou neinvestiční
dotaci - fyzická osoba

bod 15.8 priloha 3.pdf

k usnesení č. 054/7Z/2021

Vzor žádosti o účelovou neinvestiční
dotaci - právnická osoba
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bod 15.8 priloha 4.pdf

k usnesení č. 054/7Z/2021

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace

bod 15.8 priloha 5.pdf

k usnesení č. 054/7Z/2021

Vzor závěrečné zprávy a finančního
vypořádání projektu

bod 15.9 priloha 1.pdf

k usnesení č. 055/7Z/2021

Dotační program "Prevence
rizikového chování v Ústeckém kraji
v roce 2021"

bod 15.9 priloha 2.pdf

k usnesení č. 055/7Z/2021

Vzor žádosti o účelovou neinvestiční
dotaci

bod 15.9 priloha 3.pdf

k usnesení č. 055/7Z/2021

Vzor smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace

bod 15.9 priloha 4.pdf

k usnesení č. 055/7Z/2021

Vzor závěrečné zprávy a finančního
vypořádání projektu

bod 16.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 058/7Z/2021

Dodatek č. 74 ke zřizovací listině čj.
130/2001

bod 16.5 priloha 1.pdf

k usnesení č. 060/7Z/2021

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o
spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou a veřejnou drážní osobní
dopravou č. 16/SML2695 – Děčín

bod 16.6 příloha 1.pdf

k usnesení č. 061/7Z/2021

Dodatek smlouvy č. 48S/2021/1 o
poskytnutí finančních prostředků z
rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2021

bod 17.1 priloha c. 1.pdf

k usnesení č. 062/7Z/2021

Zásady pro poskytování účelových
finančních prostředků v rámco Fondu
Ústeckého kraje

Bod 17.3 Priloha 2.pdf

k usnesení č. 064/7Z/2021

Vzor dodatku ke smlouvě o
partnerství s finančním příspěvkem

Bod 17.4 priloha 2.pdf

k usnesení č. 065/7Z/2021

Dotační program na výměnu
zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva (kotlíková dotace)

Bod 17.5 Priloha 1.pdf

k usnesení č. 066/7Z/2021

Seznam partnerů projektu IKAP A2,
se kterými bude uzavřen dodatek č. 2
ke smlouvě o partnerství s finančním
příspěvkem s uvedením změny
rozpočtu

Bod 17.5 Priloha 2.pdf

k usnesení č. 066/7Z/2021

Vzor dodatku ke smlouvě o
partnerství s finančním příspěvkem

bod 17.6 priloha 2.pdf

k usnesení č. 067/7Z/2021

Seznam doporučených žadatelů do
výše alokace programu

bod 17.6 priloha 4.pdf

k usnesení č. 067/7Z/2021

Vzorová smlouva o poskytnutí
neinvestiční dotace pro účely
dotačního programu "Asistenční
vouchery Ústeckého kraje"
Aktualizace č. 1

bod 17.7 priloha 2.pdf

k usnesení č. 068/7Z/2021

Dotační program "Podpora a
stabilizace mladých vědeckých
pracovníků Ústeckého kraje se
zaměřením na komercializaci
výsledků výstupů"
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bod 17.9 priloha c. 1.pdf

k usnesení č. 070/7Z/2021

Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č.
20/SML5824/SoPD/SPRP

bod 18.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 073/7Z/2021

Rozpočtová pravidla ÚK

bod 18.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 074/7Z/2021

Výhled ÚK 2022 – 2026 –
rekapitulace

bod 18.4 priloha 2.pdf

k usnesení č. 074/7Z/2021

Výhled ÚK 2022 – 2026 – příjmy

bod 18.4 priloha 3.pdf

k usnesení č. 074/7Z/2021

Výhled ÚK 2022 – 2026 – běžné
výdaje

bod 18.4 priloha 4.pdf

k usnesení č. 074/7Z/2021

Výhled ÚK 2022 – 2026 – kapitálové
výdaje

Bod 19.2 priloha 8.2.pdf

k usnesení č. 079/7Z/2021

smlouva

Bod 19.2 priloha 8.4.pdf

k usnesení č. 080/7Z/2021

smlouva

bod 19.2 priloha 2.1.pdf

k usnesení č. 090/7Z/2021

smlouva

bod 19.2 priloha 7.3.pdf

k usnesení č. 093/7Z/2021

darovací smlouva - nabytí části
komunikace od RSD

bod 19.2 priloha 2.5.pdf

k usnesení č. 094/7Z/2021

smlouva

bod 19.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 101/7Z/2021

dodatek č. 91

bod 21.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 104/7Z/2021

Tabelární seznam žadatelů
navržených ke schávlení - ZÚK

bod 21.1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 104/7Z/2021

seznam žadatelů navržených k
zamítnutí - ZÚK

bod 24.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 110/7Z/2021

Plán práce Kontrolního výboru ZÚK
na 2. pololetí roku 2021

bod 24.5 příloha 1.pdf

k usnesení č. 112/7Z/2021

Plán činnosti Výboru pro ZaV
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bod 6.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 008/7Z/2021

ÚSTECKÝ KRAJ
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Zásady
pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem
(dále jen „Zásady“)
Část A
ÚVODNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. I.
Základní principy
1) Zásady upravují, v návaznosti na zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o krajích“), a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 250/2000 Sb.“),
možnosti a postupy při poskytování podpor, tj. dotací a návratných finančních výpomocí (dále
také jako „NFV“). Na poskytnutí dotace nebo NFV není právní nárok.
2) Poskytování dotací a NFV Ústeckým krajem (dále také jako „Kraj“) je vedeno snahou
podporovat v rámci možností Kraje, v souladu s jeho prioritami, Programem rozvoje Ústeckého
kraje a v souladu s ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie a závaznými předpisy
Evropské unie (dále jako „EU“) upravujícími poskytování podpory1, všestranný rozvoj území
Kraje a uspokojování potřeb jeho občanů.
3) Podpora Kraje dle těchto Zásad je prováděna formou:
a) programových dotací (část B Zásad),
b) individuálních dotací (část C Zásad),
c) NFV (část D Zásad).
4) Za plnění povinností uložených platnými právními předpisy2 odpovídá příslušný odbor
Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále také jako „Příslušný odbor“).

1

Zejména 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, 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 v odvětví zemědělství, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU
č. L 352/9 dne 24. 12. 2013 a Nařízení komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. 6. 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, které bylo zveřejněno v Úředním
věstníku EU č. L 190/45 dne 28. 6. 2014.
2 Např. Zákon o krajích, Zákon č. 250/2000 Sb., evropské a komunitární právo, zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších
předpisů.

1

5) Při poskytování dotací ať již z fondů zřízených Krajem, na základě zvláštního zákona3 či
z prostředků EU, se Zásady použijí pouze subsidiárně, pokud zvláštní pravidla poskytování
takových dotací nestanoví jinak.

Čl. II.
Vymezení pojmů
Pro účely Zásad se rozumí:
1) Dotací peněžní prostředky poskytnuté Krajem (dále také jako ,,Poskytovatel“) na stanovený
účel. Dotací není příspěvek Kraje na provoz jím zřízené příspěvkové organizaci poskytovaný dle
§ 28 odst. 7 Zákona č. 250/2000 Sb.
2) Dotačním programem souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu
určeného Poskytovatelem v Programu.
3) Programovou dotací Dotace na úhradu nákladů, nebo jejich části, na realizaci Projektu dle
žádosti podané na základě vyhlášeného Dotačního programu Kraje, o jejímž poskytnutí bylo
rozhodnuto příslušným orgánem Kraje po provedeném hodnocení.
4) Individuální dotací Dotace na úhradu nákladů, nebo jejich části, na účel (např. realizaci
Projektu) uvedený v žádosti podané bez vyhlášení Dotačního programu, o jejímž poskytnutí bylo
rozhodnuto příslušným orgánem Kraje po provedeném hodnocení.
5) NFV peněžní prostředky poskytnuté bezúročně Krajem právnické nebo fyzické osobě na
stanovený účel, které je jejich příjemce povinen vrátit Poskytovateli, tj. Kraji ve stanovené lhůtě.
NFV není návratná finanční výpomoc poskytovaná Krajem jím zřízené příspěvkové organizaci
dle § 34 odst. 1 Zákona č. 250/2000 Sb.
6) Příslušným odborem odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje, na jehož rozpočtové položce jsou
prostředky určené na poskytnutí podpor a jehož zaměstnanec je k těmto prostředkům příkazcem
operací nebo odbor, na jehož rozpočtové položce sice finanční prostředky určené na poskytnutí
podpor nejsou, ale jeho zaměstnanec je na základě pověření ředitelem krajského úřadu příkazcem
operací k těmto prostředkům
7) Příjemcem dotace nebo NFV fyzická nebo právnická osoba splňující podmínky uvedené v části
B, C, D Zásad.
8) Projektem zpracovaný záměr, rozvrh nebo plán nějaké budoucí činnosti nebo jejího výsledku,
nebo časově ohraničené úsilí, směřující k vytvoření unikátního produktu nebo služby, uvedený
žadatelem o Dotaci v žádosti, který má být podpořen Dotací.
9) Podporou de minimis podpora malého rozsahu, kterou upravuje nařízení Komise (EU)
o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu „de minimis“. Jedná se
o podporu, která nepodléhá oznamovací povinnosti, a to:
a) podporu dle Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno
v Úředním věstníku EU č. L 352/1 dne 24. 12. 2013,
3

Např. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2

b) podporu 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 v odvětví zemědělství,
které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 352/9 dne 24. 12. 2013,
c) podporu dle Nařízení komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. 6. 2014 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a
akvakultury, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 190/45 dne 28. 6. 2014.
Nařízení komise stanovují pravidla, při jejichž dodržení je umožněno využití právních výhod
pro poskytování podpor, pokud nařízením povolená podpora nepřekročí stanovené stropy. Výše
podpory činí maximálně:
a) dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 - 20 000 EUR za libovolná tři po sobě jdoucí
jednoletá účetní období v produkčním odvětví zemědělských produktů,
b) dle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 - 30 000 EUR za libovolná tři po sobě jdoucí účetní
období v odvětví rybolovu a akvakultury,
c) dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 - 100 000 EUR za libovolná tři po sobě jdoucí
jednoletá účetní období v odvětví provozu silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu, nebo
200 000 EUR za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období v ostatních odvětvích.
Podporu de minimis poskytnutou podle jiných nařízení o podpoře de minimis lze kumulovat až
do příslušného stropu stanoveného v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení.
10) Podporou dotace, NFV nebo oba instrumenty společně, a to dle povahy a smyslu jejich použití.
11) Smlouvou o poskytnutí dotace veřejnoprávní smlouva uzavíraná s náležitostmi dle § 10a odst.
5 a násl. Zákona č. 250/2000 Sb.

Čl. III.
Zdroje podpor
1) Zdrojem podpor dle Zásad jsou:
a) vlastní příjmy Kraje,
b) účelové finanční prostředky poskytnuté Kraji ze státního nebo jiného veřejného
rozpočtu na podporu dle čl. I odst. 2) Zásad,
c) peněžní prostředky z přijatých darů.
2) Zastupitelstvo Kraje stanoví v rámci rozpočtu na příslušný kalendářní rok předpokládaný objem
peněžních prostředků na poskytování Dotací a NFV z rozpočtu Kraje.
3) Příslušný odbor odpovídá za to, že podmínky poskytnutí Dotace nebo NFV, jejíž součástí jsou
peněžní prostředky, které Poskytovatel Dotace nebo NFV obdržel ze státního rozpočtu, z
rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, jsou v souladu s podmínkami, za kterých byly
Poskytovateli Dotace nebo NFV peněžní prostředky poskytnuty.

Část B
PROGRAMOVÉ DOTACE
Čl. IV.
Základní ustanovení
1) Žadatelem o Programovou dotaci může být pouze:
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a) obec v územním obvodu Kraje,
b) právnická nebo fyzická osoba, působící na území Kraje, tzn., že nemusí mít sídlo na území
Kraje, ale akce či projekt v Kraji realizuje, s výjimkou právnických osob, zřizovaných
Českou republikou nebo Krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci Projektu
a nepůsobí jako prostředník.
2) Poskytnutí Programové dotace musí splňovat tyto podmínky:
a) soulad s veřejným zájmem,
b) rovnost, transparentnost a zákaz diskriminace,
c) součástí Dotačního programu jsou vždy hodnotící kritéria, na základě kterých bude o
přidělení Dotace rozhodováno.
3) Programové dotace jsou poskytovány zejména v rámci použití prostředků Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje a Fondu vodního hospodářství a životního prostředí
Ústeckého kraje (dále jen Fondy), a to na základě Dotačních programů schválených
Zastupitelstvem Kraje v souladu s jeho rozpočtem, který obsahuje konkrétní objem finančních
prostředků na jednotlivé oblasti Dotačních programů. Věcnou a finanční náplň jednotlivých
Dotačních programů navrhují Příslušné odbory v rámci rozpočtového procesu.

Čl. V.
Schvalování a zveřejňování Dotačního programu, jeho obsah
1) Návrh Dotačního programu zpracovává Příslušný odbor v souladu s platnými právními předpisy
a Zásadami, v návaznosti na návrh rozpočtu nebo na rozpočet Kraje na příslušný kalendářní rok
a v souladu se zásadami Fondů.
2) Návrh na vyhlášení Dotačního programu zejména obsahuje:
a) název Dotačního programu,
b) specifikaci Dotačního programu dle konkrétní oblasti podpory
c) účel, na který mohou být peněžní prostředky z programu poskytnuty,
d) důvody podpory stanoveného účelu,
e) formu Dotace (investiční/neinvestiční),
f) předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných Krajem na
stanovený účel,
g) informace o povaze Dotace (nemá povahu veřejné podpory/ slučitelnost/ pravidlo de
minimis/ vyrovnávací platba),
h) maximální výše Dotace v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše
Dotace, popř. výši spoluúčasti Příjemce dotace,
i) okruh způsobilých žadatelů,
j) lhůtu pro podání žádosti,
k) stanovení konzultačního místa na Krajském úřadu Ústeckého kraje,
l) kritéria pro hodnocení žádosti,
m) lhůtu pro rozhodnutí o žádosti,
n) podmínky pro poskytnutí Dotace,
o) den zveřejnění,
p) formulář žádosti o Dotaci, včetně vymezení příloh,
q) vzor Smlouvy o poskytnutí dotace,
r) vzor finančního vypořádání Dotace.
3) Návrh Dotačního programu musí být v souladu s prioritami rozvoje Kraje a příslušnými
koncepčními dokumenty pro danou oblast.
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4) Návrh Dotačního programu je předkládán Příslušným odborem k projednání nejprve příslušné
komisi Rady Kraje. Komise Rady Kraje se vyjadřuje k návrhu Dotačního programu a v případě,
že jej doporučuje, navrhne i složení výběrové komise pro hodnocení předkládaných žádostí o
Dotaci.
5) Návrh Dotačního programu s vyjádřením příslušné komise Rady Kraje je předkládán
k projednání Radě Kraje, která jej poté navrhuje Zastupitelstvu Kraje k projednání.
Zastupitelstvem kraje schválený Dotační program obsahuje všechny náležitosti dle odst. 2)
tohoto článku. Návrh Dotačního programu může být předložen ke schválení taktéž s odkládací
podmínkou, přičemž platí, že teprve nabytím dané podmínky je Dotační program schválen (např.
získání Dotace, schválení rozpočtu).
6) Příslušný odbor zajistí zveřejnění schváleného Dotačního programu4 na úřední desce
Poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty
pro podání žádostí. Dotační program bude zveřejněn nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

Čl. VI.
Žádost o Programovou dotaci
1) Žádost musí obsahovat, alespoň
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o Dotaci, je-li žadatel
fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo,
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popř. obchodní firmu, sídlo a
identifikační číslo,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce Dotaci použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu,
e) odůvodnění žádosti,
f) je-li žadatel právnickou osobou,
 informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda
tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě
udělené plné moci,
 údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího
evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů,
které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se
o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou
osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční
evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo pokud taková zahraniční
evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným
majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá
vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční
evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí
statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva,
zakladatelská listina nebo stanovy,
 informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu
(podílem je myšlen obchodní podíl dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění
pozdějších předpisů,
4

Dle § 10c Zákona č. 250/2000 Sb.
5

g) uvedení přijatých podpor de minimis dle formuláře žádosti o Dotaci (ve formuláři
musí být zohledněny postupy umožňující vyhodnocení žadatele o Dotaci z pohledu
pravidla de minimis s informací, že za účelem uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
bude požadováno prohlášení žadatele o Dotaci, ve kterém uvede, že ke dni uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace se změnily/nezměnily okolnosti týkající se žadatelem
o Dotaci přijatých podpor de minimis a jež žadatel o Dotaci uvedl ve formuláři
žádosti o Dotaci),
h) seznam případných příloh žádosti,
i) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele o Dotaci, v případě
zastoupení na základě plné moci i plnou moc.
2) Nedílnými přílohami k žádosti o Dotaci jsou:
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o Dotaci (např.
výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) nebo další
doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací
listina), a to v kopii, a výpis nebo doklady obsahující údaje o skutečném majiteli dle
odst. 1 písm. f), druhá odrážka tohoto článku - netýká se obcí,
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
e) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii,
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že


vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo,
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující,
 nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,
 vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků
zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a
neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen,
a to v originále,
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,
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,
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
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vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za
vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků; a to v originále,
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,
k) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a
nepůsobí jako prostředník, a to v originále,
l) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za
přispění Kraje s uvedením názvu Projektu, čísla Smlouvy o poskytnutí dotace a
uvedení finanční výše poskytnuté Dotace, včetně informace o případných dalších
žádostech týkajících se tohoto Projektu podaných Poskytovateli v daném
kalendářním roce, a to v originále,
m) Projekt dle čl. VII Zásad, a to v originále.
3) Seznam požadovaných dokladů (příloh) může být upřesněn v podmínkách vyhlášeného
Dotačního programu dle jeho konkrétní povahy.
4) Žadatel může předložit více žádostí o Dotaci v rámci jednoho Dotačního programu, vždy však
na odlišný Projekt..
5) Žadatel doručuje žádost o Dotaci na předepsaných formulářích (včetně povinných příloh) osobně
nebo poštou, nebo do datové schránky Kraje, či prostřednictvím internetové aplikace
Poskytovatele, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do ePodatelny.
Poskytovatel může určit v Dotačním programu odlišné podmínky pro formu a doručování žádostí
a příloh.
6) Je-li žádost o Dotaci (v jednom vyhotovení) doručována poštou nebo osobně na podatelnu
Krajského úřadu Ústeckého kraje, musí být v zalepené obálce označené:
a) názvem Dotačního programu,
b) plným jménem (názvem) žadatele o Dotaci a jeho adresou (bydliště, sídlo, místo
podnikání)
c) textem „NEOTVÍRAT“.
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem.
7) Žádost o Dotaci podaná jiným způsobem než je uvedeno v odst. 5) a 6) tohoto článku (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).
8) Všechny došlé žádosti o Dotaci a jejich přílohy, s výjimkou žádostí dle odst. 7 tohoto článku, se
archivují Krajem a žadatelům o Dotaci se nevracejí. Kraj nehradí žadatelům náklady spojené se
zpracováním a předložením žádosti.
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Čl. VII.
Projekt
1) Projekt musí být zpracován v souladu s podmínkami vyhlášeného Dotačního programu.
2) Projekt obsahuje tyto náležitosti:
a) název Projektu (stručný a výstižný),
b) cíl Projektu (stručně popsaný účel, kvantifikace měřitelných cílů, vymezení cílové
skupiny, předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu a Kraj),
c) územní působnost Projektu,
d) místo realizace Projektu,
e) popis výchozího stavu (stručný popis výchozího stavu u žadatele o Dotaci a jeho
okolí),
f) navrhovaný postup realizace Projektu (jednotlivé kroky a metody, které zajistí
dosažení konečného cíle, klasifikace dílčích etap realizace),
g) časový plán předpokládaného postupu realizace Projektu zpracovaný do jednotlivých
etap,
h) požadovanou výši Dotace v Kč a zároveň v procentuálním podílu na celkových
plánovaných uznatelných nákladech Projektu, celkový rozpočet Projektu v členění na
neinvestiční a investiční náklady, zdroje financování Projektu,
i) souhlas se zařazením do databáze Kraje, prohlášení o souhlasu se zveřejněním
identifikačních údajů o osobě žadatele a výše poskytnuté Dotace na webových
stránkách Kraje.
3) Rozsah náležitostí Projektu může být ve vyhlášených podmínkách Dotačního programu upraven
dle jeho konkrétní povahy.

Čl. VIII.
Podmínky pro poskytnutí Programové dotace a její použití
1) Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v rámci termínu realizace
Projektu,
2) Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace.
3) Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace při dodržení závazných
ukazatelů.
4) Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce dotace je povinen přijatou Dotaci
použít na financování Projektu schváleného Poskytovatelem, který realizuje vlastním jménem,
na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
5) Maximální výše Dotace je 70 % 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.
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6) Změny druhového členění rozpočtu Projektu podléhají předchozímu písemnému souhlasu
Příslušného odboru za předpokladu splnění následujících podmínek:
a) změna neovlivní celkové uznatelné náklady Projektu,
b) změna nebude mít vliv na účel Projektu.
7) Změny týkající se termínů realizace Projektu, termínu doložení závěrečné zprávy včetně
vyúčtování a výše závazného ukazatele podílu dotace na celkových uznatelných nákladech, jsou
řešeny uzavřením dodatku ke Smlouvě.
8) Je-li Příjemce dotace plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude Dotace
poskytnuta na plnění bez DPH.
9) Příjemce dotace odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití Dotace v souladu
s předloženým rozpočtem Projektu a za její řádné a oddělené sledování v účetnictví jak
z hlediska nákladů projektu hrazených z Dotace, tak z hlediska celkových uznatelných
nákladů Projektu
10) Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který není definován jako neuznatelný dle odst. 11)
tohoto článku, a splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl Příjemci dotace v přímé souvislosti s prováděním Projektu a v rámci
termínu realizace Projektu
c) byl uhrazen do konce termínu realizace projektu a zachycen v účetnictví Příjemce
dotace na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený
prvotními podpůrnými doklady.
11) Neuznatelný náklad je náklad na:
a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
d) nákupy pozemků nebo budov,
e) ztráty z devizových kurzů,
f) reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.)
g) uzavřené leasingové smlouvy,
h) 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,
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),
vyjma oblasti sociálních věcí
k) další neuznatelné náklady stanovené konkrétním Dotačním programem
12) Dotace bude Příjemci dotace poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet
způsobem stanoveným ve Smlouvě o poskytnutí dotace (jednorázově nebo ve splátkách).
Příspěvkové organizaci obce je Dotace poskytnuta prostřednictvím bankovního účtu jejího
zřizovatele v souladu s § 28 odst. 15 Zákona č. 250/2000 Sb.
13) Termín ukončení realizace Projektu bude uveden ve Smlouvě o poskytnutí dotace a stanoví se
pro Příjemce dotace jako závazný ukazatel.
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14) V případě, že se Projekt neuskuteční, je Příjemce dotace povinen obdržené peněžní prostředky
neprodleně vrátit Poskytovateli dle podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace. Současně je povinen
předat Příslušnému odboru informaci o vrácení Dotace.

Čl. IX.
Posouzení úplnosti žádostí, hodnocení žádostí, rozhodnutí o poskytnutí Programové dotace
1) Rada Kraje jmenuje výběrovou komisi pro hodnocení žádostí na základě návrhu příslušné
komise. Členové výběrové komise si ze svého středu zvolí předsedu, popř. místopředsedu, jež
jednání výběrové komise řídí. Působnost výběrové komise může plnit příslušná komise Rady
Kraje.
2) Řádně a včas doručené žádosti o Dotaci budou zpracovány Příslušným odborem, který zajistí
všechny administrativní postupy spojené s realizací Dotačního programu, zejména provede
kontrolu formální správnosti a zákonem a programem požadovaných náležitostí, a předloží
správné a úplné žádosti výběrové komisi včetně vyhodnocení, zda eventuálním poskytnutím
Dotace nebude porušeno pravidlo de minimis, příp. slučitelnost požadované Dotace s pravidly
veřejné podpory. K tomu provede kontrolu a vyhodnocení dosud Příjemci dotace poskytnutých
podpor de minimis v Centrálním registru podpor malého rozsahu (de minimis).
3) Pokud doručená žádost o Dotaci bude obsahovat formální nedostatky, Příslušný odbor požádá
v souladu s principem dobré správy žadatele o odstranění těchto nedostatků žádosti a stanoví mu
k tomu přiměřenou lhůtu. Za formální nedostatky se pro účely těchto Zásad považuje:
a) nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační údaje
žadatele, adresa apod.),
b) chyby v psaní a počtech působící nesprávný výsledný údaj.
4) Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti neodstraní, bude tato žádost z
hodnocení bez dalšího vyřazena.
5) Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o Dotaci žadatele:
a) vůči jehož majetku probíhá, nebo v posledních 3 letech proběhlo, insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisů, nebo na jehož majetek byla nařízena exekuce,
b) vůči němuž či vůči některému podniku ze skupiny podniků, se kterými je žadatel
propojen, byl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné
podpory, který dosud nebyl splacen,
c) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
d) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
e) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
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f) který má závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Kraje,
g) který obdržel v předchozích 3 letech Dotaci a nesplnil požadavky dle čl. VIII odst.
14) a dle čl. XII. odst. 1), 2), 5), 6), 7) Zásad (popř. tomuto odpovídajícím podmínkám
Zásad předešlých).
6) Žadatel o Dotaci může být pozván k projednání předložené žádosti o Dotaci.
7) Výběrová komise hodnotí žádosti o Dotaci dle vyhlášených kritérií. Své stanovisko
k hodnoceným žádostem o Dotaci, včetně kompletního seznamu hodnocených Projektů
s doporučenou výší Dotace a odůvodněním neposkytnutí či doporučení na částečné poskytnutí
Dotace tak, aby rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí Dotace bylo přezkoumatelné, předkládá
Radě Kraje.
8) O hodnocení žádostí výběrová komise vyhotovuje protokol, který podepisují všichni přítomní

členové výběrové komise.
9) Dojde-li v průběhu lhůty pro rozhodnutí o žádostech ke zvýšení stanoveného celkového objemu
peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Kraje na podporu stanoveného účelu v rámci
Dotačního programu a došlo-li již k hodnocení žádostí, provede výběrová komise přehodnocení
žádostí s ohledem na doporučené výše Dotací. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti stanovená
v Dotačním programu bude přiměřeně prodloužena a tato skutečnost bude zveřejněna způsobem
jako Dotační program a jednotliví žadatelé o tom budou informováni.
10) Při stanovení kompetentního orgánu k rozhodování o poskytnutí Dotace a o uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace je určující částkou výše požadované Dotace v žádosti. O žádostech obcí
rozhoduje dle § 36 písm. d) Zákona o krajích vždy Zastupitelstvo Kraje. V ostatních případech
o žádostech do 200 000 Kč včetně v jednotlivém případě (tj. na jeden Projekt) rozhoduje dle §
59 odst. 2 písm. a) Zákona o krajích Rada Kraje. V případě více žádostí na tentýž Projekt se
částky sčítají. To platí i pro případ souběhu Programových a Individuálních dotací.
O žádostech nad 200 000 Kč v jednotlivém případě rozhoduje dle § 36 písm. c) zákona o krajích
Zastupitelstvo Kraje.
11) 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. Důvody nevyhovění žádosti jsou uvedeny v usnesení příslušného orgánu Kraje, a to
buď v jeho textu, nebo příloze. Pokud o návrhu na poskytnutí Dotace příslušný orgán Kraje bez
dalšího nerozhodne, je důvodem tato skutečnost. Navrhne-li člen příslušného orgánu Kraje
neposkytnout Dotaci, je povinen toto odůvodnit pro případ, že by příslušný orgán Kraje jeho
návrh přijal.

Čl. X.
Smlouva o poskytnutí dotace
1) Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje zejména:
a) náležitosti ze zákona, od kterých se nelze nikdy odchýlit:



název, sídlo, identifikační číslo Poskytovatele,
jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, je-li Příjemce dotace fyzickou
osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo nebo, je-li
Příjemce dotace právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a
identifikační číslo,
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číslo bankovního účtu Poskytovatele a Příjemce dotace,
poskytovanou částku Dotace nebo částku, do jejíž výše může být Dotace poskytnuta,
způsob úhrady poskytnuté Dotace Příjemci (pokud není poskytována jednorázově,
uvádí se výše jednotlivých částek nebo způsob jejich stanovení a termíny jejich
poskytnutí); u Dotace, jejíž součástí jsou peněžní prostředky kryté ze státního
rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, výši takových
prostředků a zdroj jejich krytí,
jasně a srozumitelně formulovaný účel, na který je poskytovaná Dotace určena,
dobu, v níž má být dosaženo stanoveného účelu (termín ukončení realizace Projektu),
podmínky, které je Příjemce dotace povinen při použití Dotace splnit,
případné další podmínky související s účelem, na nějž byla Dotace poskytnuta, které
je Příjemce dotace povinen dodržet,
dobu pro předložení finančního vypořádání Dotace a číslo účtu, na který mají být
nepoužité peněžní prostředky vráceny,
je-li Příjemcem dotace právnická osoba, povinnosti Příjemce dotace v případě
přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací,
podpisy smluvních stran, den podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace smluvními
stranami.

b) Náležitosti vyplývající ze Zásad:

















5

číslo uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace dle rejstříku evidence smluv,
forma Dotace (investiční/neinvestiční),
účelový znak Kraje (pokud byl přidělen) a povinnost uvádět jej na všech účetních
dokladech,
povinnost vedení odděleného účetnictví Projektu, jestliže je Příjemce dotace povinen
vést účetnictví 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 a dále označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že Projekt je spolufinancován Krajem,
závazné ukazatele, jimiž se má Příjemce dotace povinně řídit (zejména závazný
ukazatel finanční spoluúčasti stanovený jako maximální podíl Dotace na celkových
uznatelných nákladech Projektu),
termín realizace projektu,
povinnost zadávat veřejné zakázky v souladu s platnými právními předpisy5,
ujednání o možnosti výpovědi, o výpovědní době a o možnosti zrušení Smlouvy o
poskytnutí dotace,
sankce za porušení smluvních povinností,
informaci o porušení rozpočtové kázně Příjemcem dotace a jejích důsledcích,
podmínky, jejichž porušení bude považováno za méně závažné, za které se uloží nižší
odvod za porušení rozpočtové kázně, včetně způsobu stanovení nižšího odvodu,
postupy při kontrole využití Dotace a závěrečného vyhodnocení a finančního
vypořádání Dotace,
odkaz na závaznost Zásad ve věcech neupravených,
informaci o povaze Dotace (nemá povahu veřejné podpory, slučitelnost, pravidlo de
minimis, vyrovnávací platba),
ujednání o publicitě,

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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2) Veškeré změny týkající se smluvního vztahu je Příjemce dotace povinen neprodleně písemně
oznámit Poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena číslovaným písemným
dodatkem k původní Smlouvě o poskytnutí dotace a rozhoduje o ní orgán Kraje, který rozhodl o
uzavření původní smlouvy. Výjimku mohou tvořit případy, kdy určité, ve Smlouvě o poskytnutí
dotace vymezené, záležitosti budou podléhat souhlasu Příslušného odboru s uvedením, že
v těchto případech není uzavírán dodatek k původní smlouvě.
3) Pokud je již v žádosti o Dotaci uveden předpokládaný vznik neuznatelného nákladu, bude ve
Smlouvě o poskytnutí dotace uvedeno, že tento náklad nelze z Dotace uhradit a nelze ho zahrnout
do celkových uznatelných nákladů projektu.
4) Smlouva o poskytnutí dotace může obsahovat odlišné náležitosti podle podmínek jednotlivých
Dotačních programů, vždy však podstatné náležitosti smlouvy stanovené v odst. 1) písm. a)
tohoto článku. V případě odchylky od náležitostí nad rámec zákona uvedených v odst. 1 písm.
b) tohoto článku, je povinen Příslušný odbor v podkladovém materiálu pro rozhodování
příslušného orgánu Kraje o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, na toto výslovně upozornit.
5) Pokud bude mít Dotace povahu podpory de minimis, je možno uzavřít Smlouvu o poskytnutí
dotace pouze tehdy, pokud Příjemce dotace předloží při jejím uzavírání prohlášení dle těchto
Zásad.
6) V případech Smluv o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč, či přesahujících tuto částku uzavřeným
dodatkem, uzavíraných s fyzickou osobou jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti,
s obcí nevykonávající rozšířenou působnost, příspěvkovou organizací zřízenou touto obcí nebo
právnickou osobou, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast,
Příslušný odbor zajistí uveřejnění6 Smlouvy o poskytnutí dotace 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. Nebudou
zveřejňovány ty informace v rámci zveřejněných dokumentů, které jsou vyloučeny ze
zpřístupnění dle zvláštního právního předpisu7 a údaje, o kterých to stanoví přímo použitelný
předpis Evropské unie. U takto upravených dokumentů musí být uveden důvod vyloučení
zveřejnění těchto informací (vždy v závorce za anonymizovaným/nezveřejněným textem).
V případech ostatních Smluv o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč, či přesahujících tuto částku
uzavřeným dodatkem, Příslušný odbor zajistí uveřejnění Smlouvy o poskytnutí dotace
prostřednictvím registru smluv postupem dle zvláštního zákona8 a příslušného vnitřního
předpisu9. Příslušný odbor zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění smlouvy byla zaslána
příjemci do datové schránky či na e-mail.

Čl. XI.
6

Dle §10d odst. 1 Zákona č. 250/2000 Sb.
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
8
Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv).
9
Směrnice S-04/2017, kterou se stanoví jednotný postup při evidenci a uveřejňování smluv v registru smluv.
7
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Kontrola využití Dotace
1) Poskytování a čerpání Dotací dle těchto Zásad podléhají kontrole dle příslušných právních
předpisů.10
2) Kontrola probíhá v těchto stupních:
a) předběžná (před poskytnutím Dotace),
b) průběžná (faktická realizace Projektu),
c) následná včetně finančního vypořádání
3) Kontrolu provádí pověření zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje.
4) Zastupitelstvo Kraje provádí prostřednictvím Finančního výboru kontrolu využití Dotací
poskytnutých obcím z prostředků Kraje. Finanční výbor i kontrolní výbor mohou provádět i
kontroly využití ostatních poskytnutých Dotací11. Postup výborů při provádění kontroly upravuje
Kontrolní řád výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje.
5) Zjistí-li se neplnění rozhodnutí příslušného orgánu Kraje a podmínek Smlouvy o poskytnutí
dotace, Příslušný odbor, zajistí realizaci nezbytných opatření v souladu se Smlouvou o
poskytnutí dotace a platnými právními předpisy.

Čl. XII.
Závěrečná zpráva
1) Závěrečnou zprávu je Příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů po ukončení realizace

Projektu, v případě dotace na sociální služby pak do 5. února po skončení roku, pro který byla
dotace vyhlášena. V rámci závěrečné zprávy je Příjemce dotace povinen předložit i finanční
vypořádání Dotace. Pokud byl Projekt realizován před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace,
předloží Příjemce dotace finanční vypořádání do 30 dnů od jejího uzavření.
2) Nevyčerpané finanční prostředky z Dotace Příjemce dotace poukáže zpět Poskytovateli dle

podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace.
3) Závěrečná zpráva musí obsahovat:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

označení Příjemce dotace,
číslo Smlouvy o poskytnutí dotace,
popis realizace Projektu vč. dodržování jeho harmonogramu,
kvalitativní a kvantitativní výstupy Projektu,
přínos Projektu pro cílové skupiny, celkové zhodnocení Projektu,
finanční vypořádání Dotace.

4) Přílohou závěrečné zprávy mohou být další materiály a dokumenty (např. fotografie, novinové

články, plakáty, prezenční listiny apod.). Strukturu závěrečné zprávy stanoví podle potřeby
Příslušný odbor.
5) Finanční vypořádání Dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté Dotace) musí obsahovat:
10

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
11
§ 78 odst. 4 písm. a) c) a d) a odst. 5 Zákona o krajích.
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a) přehled všech nákladů a výnosů Projektu,
b) přehled nákladů Projektu hrazených z Dotace v členění dle účelového určení,
c) výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem), jestliže
je Příjemce dotace povinen účetnictví vést, jak z hlediska nákladů projektu hrazených
z Dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů Projektu
d) přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu Poskytovatele,
e) další náležitosti, pokud tak stanoví podmínky poskytnutí peněžních prostředků od třetích
osob (např. státní účelová dotace).
Vzor finančního vypořádání Dotace je součástí Dotačního programu.
6) Pokud Příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu úplnou závěrečnou zprávu dle

stanovené struktury (tj. včetně finančního vypořádání Dotace), ale do určeného termínu
předložení závěrečné zprávy doručí odůvodněnou žádost o prodloužení termínu, posoudí
Příslušný odbor důvody a může rozhodnout o prodloužení termínu pro předložení, maximálně
však o 10 dnů ode dne, kdy bylo Příjemci dotace rozhodnutí doručeno, pokud toto nevylučují
podmínky Smlouvy o poskytnutí dotace. Jestliže Příjemce dotace ve stanoveném náhradním
termínu nepředloží úplnou závěrečnou zprávu Dotace, nebo nevrátí nevyčerpané prostředky
Dotace, jedná se o porušení Smlouvy o poskytnutí dotace a Poskytovatel postupuje dle
příslušných ustanovení právních předpisů upravujících porušení rozpočtové kázně a Smlouvy o
poskytnutí dotace.
7) V případě vykázání vyššího procentuálního podílu Dotace na celkových uznatelných nákladech

Projektu, stanoveného jako závazný ukazatel, musí být prostředky, o které byl dohodnutý podíl
Dotace překročen, vráceny způsobem uvedeným ve Smlouvě o poskytnutí dotace.

Čl. XIII.
Porušení rozpočtové kázně, výzva k provedení opatření k nápravě, výzva k vrácení Dotace
1) V případě, že se Příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně použije
nebo zadrží poskytnutou Dotaci, bude Kraj postupovat dle § 22 Zákona č. 250/2000 Sb. a Příjemci
dotace uloží odvod ve výši dle tohoto zákona a Smlouvy o poskytnutí dotace.
2) Pokud Příjemce dotace nepředloží řádně úplnou závěrečnou zprávu, ale předloží-li ji ve lhůtě
stanové Smlouvou o poskytnutí dotace, dopustí se Příjemce dotace porušení rozpočtové kázně
až po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů, která počne běžet ode dne doručení výzvy
Poskytovatele k nápravě.
3) Ve Smlouvě o poskytnutí dotace lze z podmínek souvisejících s účelem, na nějž byly peněžní
prostředky poskytnuty, a které je Příjemce dotace povinen dodržet (podmínky dle §10a odst. 5
písm. i) Zákona č. 250/2000 Sb.), vymezit podmínky, jejichž porušení bude považováno za méně
závažné, za které se uloží nižší odvod za porušení rozpočtové kázně. V případě, že součástí
poskytnuté Dotace jsou peněžní prostředky, které Poskytovatel obdržel z jiného rozpočtu, nesmí
být dané vymezení v rozporu s podmínkami, za kterých byly poskytovateli Dotace peněžní
prostředky poskytnuty.
4) Při porušení rozpočtové kázně, které Poskytovatel považuje za méně závažné, bude vždy uložen
odvod za tato porušení procentuální částkou z celkové částky poskytnuté Dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené Smlouvou o
poskytnutí dotace či dle odst. 6) čl. XII – výše odvodu činí 5 %,

15

b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené Smlouvou o
poskytnutí dotace či dle odst. 6) čl. XII – 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 20 %
g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že Projekt je
spolufinancován Krajem – výše odvodu činí 10 %,
h) nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech účelový znak (pokud byl
přidělen) – výše odvodu činí 5 %
i) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – výše
odvodu činí 5 %,
j) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či jiných
nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %,
k) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se ,,sponzorským vzkazem“ na stavbě
nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční Dotace) – výše odvodu činí 5 %.
5) Ve Smlouvě o poskytnutí dotace lze, s přihlédnutím k podmínkám konkrétního Dotačního
programu či poskytované Dotace, vymezit i další podmínky, jejichž porušení bude považováno
za méně závažné.
6) O prominutí nebo částečném prominutí povinnosti odvodu a penále bude rozhodováno v souladu
s § 22 odst. 14 Zákona č. 250/2000 Sb. a dle doporučeného sazebníku pro promíjení odvodů.
Rozhoduje tentýž orgán Kraje, který rozhodl o poskytnutí Dotace. Penále není součástí odvodu
7) Dle § 22 odst. 6 Zákona č. 250/2000 Sb. příslušný odbor písemně vyzve Příjemce dotace
k provedení opatření k nápravě v jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního
zjištění, že Příjemce dotace porušil méně závažnou podmínku, za níž byla Dotace poskytnuta a
u níž Poskytovatel stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí
celková částka Dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém
Příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
8) Dle § 22 odst. 6 Zákona č. 250/2000 Sb. příslušný odbor písemně vyzve Příjemce dotace
k vrácení Dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, zjistí-li na základě kontroly, že Příjemce
porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byly peněžní
prostředky poskytnuty, nedodržel účel Dotace nebo podmínku, za které byla Dotace poskytnuta,
u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém Příjemce dotace vrátil
Dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

Část C
Čl. XIV.
Individuální dotace
1) Individuální dotace je určena pro Projekty, které nejsou v daném období podporovány žádným
z vyhlášených Dotačních programů. Individuální dotace mohou být poskytnuty také z Krajem
přijatých darů, nebude-li s dárcem dohodnuto jinak.
2) Žadatelem o Individuální dotaci může být pouze osoba uvedená v čl. IV. odst. 1 Zásad.
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3) Žadatel o Individuální dotaci předkládá písemnou žádost obsahující náležitosti dle čl. VI. odst.
1) Zásad. V případě Individuální dotace se obdobně aplikují i ustanovení čl. VI. odst. 5) až 8)
Zásad upravující žádost o Programovou dotaci a její podání. Příslušný odbor může v případě
potřeby po žadateli požadovat i předložení některé z náležitostí dle čl. VI. odst. 2) a dle čl. VII.
odst. 2) Zásad. Pokud doručená žádost o Dotaci bude obsahovat formální nedostatky uvedené v
čl. IX. odst. 3) Zásad, Příslušný odbor požádá v souladu s principem dobré správy žadatele
o odstranění těchto nedostatků žádosti a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.
4) Minimální výše poskytované Dotace u Individuální dotace není stanovena. Maximální výše
Dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů Projektu. Další ustanovení čl. VIII. Zásad
upravující podmínky pro poskytnutí Programové dotace se aplikují obdobně.
5) Poskytnutí Individuální dotace musí být vždy v souladu s veřejným zájem a naplňovat kritéria
rovnosti, transparentnosti a zákazu diskriminace žadatelů o Dotaci. Pro hodnocení žádostí a
rozhodnutí o poskytnutí Individuální dotace se obdobně aplikují další ustanovení čl. IX. Zásad.
6) Na základě rozhodnutí příslušného orgánu Kraje o poskytnutí Individuální dotace uzavře Kraj
s Příjemcem dotace Smlouvu o poskytnutí dotace obsahující náležitosti dle čl. X těchto Zásad,
přičemž se obdobně aplikují i ostatní ustanovení téhož článku Zásad.
7) Žadatel o Dotaci musí být bez zbytečného odkladu informován o výsledku hodnocení podané
žádosti, včetně sdělení důvodu při nevyhovění žádosti, totožným způsobem dle čl. IX., odst. 11)
Zásad.
8) Ustanovení čl. XI., XII. a XIII. upravující kontrolu využití Dotace, závěrečnou zprávu a
porušení rozpočtové kázně u Programových dotací se obdobně aplikují i v případě poskytování
Individuální dotace.

Část D
Čl. XV.
Návratná finanční výpomoc
1) Žadatelem o NFV může být obec či jakákoliv jiná právnická nebo fyzická osoba za podmínek
dle Zákona č. 250/2000 Sb.
2) V rámci rozhodování o poskytnutí NFV se přiměřeně použijí ustanovení části B) těchto Zásad.
Vedle náležitostí dle čl. X těchto Zásad obsahuje Smlouva o poskytnutí návratné finanční
výpomoci vždy též lhůtu pro navrácení peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek.

Část E
Čl. XVI.
Závěrečná ustanovení
1) V odůvodněných případech může rozhodnout usnesením o výjimce z těchto Zásad ten orgán
Kraje, který je oprávněn rozhodnout o poskytnutí Dotace nebo NFV. Liší-li se schválené
podmínky konkrétního dotačního programu nebo Smlouvy o poskytnutí dotace od těchto Zásad,
jedná se o ustanovení speciální a mají přednost, a to i bez rozhodnutí o výjimce.
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2) Tyto Zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……… ze dne
……….. a nahrazují Zásady schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018, které se tímto ruší.
3) Tyto Zásady nabývají účinnosti dne …………

Ing. Jan Schiller, hejtman
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bod 6.4 priloha 5.pdf k usnesení č. 010/7Z/2021

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

21/SMLXXXX/DSP/KH

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

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

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem ÚK
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 2500762/0800

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

Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 724

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

Česká republika, Hasičský záchranný sbor Ústeckého
kraje (dále jen „ČR HZS ULK“)
Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem
70886300
CZ70886300
Česká národní banka
číslo účtu: 19-76548881/0710
plk. Ing. Roman Vyskočil, ředitel

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

DAROVACÍ SMLOUVU:
I.
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Předmět daru
Předmětem daru je peněžní částka ve výši 739 000,- Kč (dále jako „dar“).
II.
Projevy vůle
1. Dárce touto smlouvou daruje dar obdarovanému, který jej za podmínek uvedených v této
smlouvě přijímá.
2. Dárce přikazuje obdarovanému dar použít výhradně za účelem uhrazení nákladu
spojených s bojem proti COVID – 19 a zřízení a provoz antigenních odběrových míst
Obdarovaný se zavazuje, že dar užije pouze k účelu, k němuž byl darován.
3. Pokud obdarovaný použije dar k jiným účelům, než přikazuje dárce, je obdarovaný
povinen dar dárci vrátit v takové výši, která odpovídá výši, jež byla obdarovaným užita
neoprávněně k jinému účelu, a to do 14 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení dárcem
obdarovanému po porušení příkazu obdarovaným.
III.
Závěrečná ustanovení
1. Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí daru bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. XX/XXZ/2021 ze dne 21. 6. 2021
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími
hospodaření územních samosprávných celků.
4. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou dárcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje dárcem použity. Dárce při zpracovávání osobních údajů postupuje v souladu
s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů
(GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových
stránkách dárce www.kr-ustecky.cz.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou paré s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Obdarovaný prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv,
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede dárce, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána obdarovanému do datové schránky
ID……./na e-mail: ……@....... Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
V.
Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetli, že
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byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V …………….. dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Dárce
Ústecký kraj

Obdarovaný
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bod 6.7 priloha 3.pdf k usnesení č. 013/7Z/2021

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

20/SML4272/01/SOPD/KH

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 13. 07. 2020, uzavřený mezi
níže uvedenými smluvními stranami:

Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Trojna, zástupce ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje
a vedoucí Odboru kancelář hejtmana
E-mail/telefon: trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 777
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Příjemce
Obec Hora Svatého Šebestiána
Sídlo:
431 82 Hora Svatého Šebestiána 3
Zastoupený:
Ing. Lenkou Štelcichovou, starostkou obce
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Štelcichová, starostka
E-mail/telefon:
obecsebestian@volny.cz / 474695131, 606158933
IČ:
00261866
DIČ:
CZ00261866
Bank. spojení:
Česká národní banka
číslo účtu:
94-810441/0710
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu č. j. KÚÚK/035611/2020,
uloženého na odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje.

I.
Úvodní ustanovení
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Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2020 Smlouvu o poskytnutí investiční dotace evidovanou
pod číslem 20/SML4272/SOPD/KH (dále jen „smlouva“). Uvedené strany se dohodly na
následující změně smlouvy takto:
II.
Změna smlouvy
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace, odst. 4. a 5. nově zní takto:
4. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 07. 2021. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době
od 2. 1. 2020 do 31. 07. 2021 (účinnost uznatelných nákladů).

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek bude v úplném znění 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. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží po 1 vyhotoveních.

V Ústí nad Labem dne …………………

V Hoře Svatého Šebestiána dne ………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
hejtman kraje

Příjemce
Obec Hora Svatého Šebestiána
Ing. Lenka Štelcichová
starostka
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Datum

Jméno a příjmení

Funkce a
odbor

Bc. Tomáš
Štěpánek

pracoviště
krizového
řízení odboru
kancelář
hejtmana

Ing. Luboš Trojna

vedoucí
odbor kancelář
hejtmana

Zpracovatel

Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu

EK

Právně posouzeno

dle vzoru

Předchozí souhlas

XX

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

XXX/XZ/2021 ze dne XX. XX. 2021
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Podpis

bod 9.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 017/7Z/2021

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 13
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 249/2013
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
SPZ Triangle, příspěvková organizace
se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02
IČ: 712 95 011
(dále jen organizace)
ze dne 24. 4. 2013, usnesení č. 17/5Z/2013 Zastupitelstva Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013
(Dodatek č. 1),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013
(Dodatek č. 2),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(Dodatek č. 3),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 16/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014
(Dodatek č. 4),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014
(Dodatek č. 5),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
(Dodatek č. 6),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(Dodatek č. 7),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(Dodatek č. 8),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018
(Dodatek č. 9),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(Dodatek č. 10)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(Dodatek č. 11)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 019/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020
(Dodatek č. 12)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…/2021 ze dne 21. 06. 2021 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1.

V PŘÍLOZE Č. 1 KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE – „Příloha č.
1 - Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci (pozemky)“ se doplňují
následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

POŘ.
Č.

KÚ

PAR. Č.

VÝMĚRA
(m2)

LV

DRUH POZEMKU
DLE LV

ZPŮSOB
VYUŽITÍ/
ZPŮSOB
OCHRANY
DLE LV

zastavěná plocha
a nádvoří
zastavěná plocha
298 115
a nádvoří

1 169 115

POŘIZOVACÍ
HODNOTA
V KČ

1

Nehasice

st. 119

21 993,00

2

Nehasice

st. 120

3

Nehasice

801/30

144 115 ostatní plocha

4

Nehasice

801/79

7011 115 ostatní plocha

5

Tatinná

st. 88

181

31

6

Tatinná

st. 89

707

31

7

Tatinná

st. 90

592

31

8

Tatinná

st. 91

7

31

9

Tatinná

st. 92

7

31

10

Tatinná

554/27

15 040

31 ostatní plocha

jiná plocha

481 295,00

11

Tatinná

554/79

11 631

31 ostatní plocha

sportoviště a
rekreační
plocha

372 198,00

12

Tatinná

554/87

201

31 ostatní plocha

jiná plocha

13

Tatinná

554/88

50

31 ostatní plocha

14

Tatinná

554/143

9 341

31 ostatní plocha

15

Tatinná

554/144

1 236

31 ostatní plocha

5 607,00
silnice
jiná plocha

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

14 400,00
131 905,00
5 792,00
22 625,00
18 945,00
224,00
224,00

ostatní
komunikace
sportoviště a
rekreační
plocha
silnice

6 432,00
1 600,00
298 917,00
39 552,00

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 7. 2021.
V Ústí nad Labem dne ……………………..

………………………………..
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje
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bod 10.1 příloha 1

Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020
Specifikace: Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2021 - ZÚK
Žadatel Právnická osoba
Pořadové
číslo

Číslo žádosti
Název PO

Původní
Původně
Původní celkové
rozdělení dotace ožadovaná výše
náklady projekty
v%
dotace

Hodnocení
výběrové
komise

Nově
Upravená částka
požadovaná
dle koeficientu
dotace, o níž je
(0,4071)
rozhodováno

Maximální
procentuální podíl
dotace na celkových
uznatelných
nákladech projektu

Nové celkové
náklady
projektu

Ukazatel

Název projektu

Stručná anotace

Termín zahájení

Termín
ukončení

Cílem projektu je celková obnova zeleně v okolí místního hřbitova, zlepšení
zdravotního stavu stromů a zabránění škodám na zdraví občanů a na majetku. Na
realizaci projektu bude zajištěna firma, která pomocí plošiny provede vyřezání
suchých a napadených větví. Náklady na plošinu, dopravu včetně manipulace a
prožez stromů s plošinou.

16.3.2021

31.10.2021

70,00

100 830,00

144 050,50

4

41 047,89

41 040,00

70,00

58 638,57

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

IČO PO

1

ZPZ_EA_0318_21

Obec Domoušice

00264903

Úprava zeleně na hřbitově v Domoušicích
2021

2

ZPZ_EA_0289_21

Město Louny

00265209

Cílem projektu je obnova dřevin v dubové aleji prostřednictvím ošetření 19 stromů
Ošetření dubové aleje včetně památného včetně památného stromu. V rámci ošetření budou provedeny zdravotní a výchovné
dubu
řezy, odlehčení korun, obvodové redukce korun. Náklady na ošetření dubové aleje a
ošetření památného dubu.

15.3.2021

31.10.2021

80,00

96 410,00

120 516,00

4

39 248,51

39 240,00

32,56

120 516,00

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

1.3.2021

31.10.2021

80,00

200 000,00

250 000,00

4

81 420,00

81 360,00

80,00

101 700,00

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

3

ZPZ_EA_0284_21

Obec Hříškov

00556301

Obnova obecního sadu I.

Cílem projektu jsou opatření vedoucí k obnově krajiny a její biodiverzity. Záchrana a
obnova starých ovocných dřevin zarůstajících náletovými dřevinami a keři přispěje k
zachování přirozené funkce krajiny. Náklady na odstranění náletů, odstranění
pařezů, štěpkování, vstupní a zdravotní řez vzrostlých ovocných stromů, likvidaci
odpadů, vybudování stanovišť pro živočichy (budky, broukoviště), odborné
poradenství a dozor.

4

ZPZ_EA_0316_21

Město Lovosice

00263991

Posouzení zdravotního stavu památných
stromů - buky v Poplzích, jilm v Černivi a
dub v Lovosicích

Cílem projektu je prověření aktuálního stavu památných stromů. Výsledkem
posouzení zdravotního stavu bude navržení managementu péče. Náklady na
akustický tomograf, tahové zkoušky, bezpečnostní řezy včetně úklidu, zdravotní řez
včetmě úklidu.

1.5.2021

31.10.2021

80,00

62 720,00

78 408,00

4

25 533,31

25 530,00

32,57

78 395,00

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

5

ZPZ_EA_0286_21

Obec Hrobce

00263664

Biodiverzita 2021

Cílem projektu je obnovit přírodní prostředí. Cílem je obnova studánky, vytvoření
meandrů na jejím toku směřujícím do tůňky, ošetření stromů, vykácení stromů
nebezpečných. Dále dojde k obnově luční vegetace. Nákup osiva a stromů, náklady
na řez stromů a zemní práce - meandry a tůň.

1.7.2021

31.10.2021

80,00

120 000,00

150 000,00

4

48 852,00

48 850,00

80,00

61 065,00

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

579 960,00

742 974,50

236 101,72

236 020,00

CELKEM

420 314,57
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Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020
Specifikace: Rozvoj ekologické výchovy vzdělání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje v roce 2021 - ZÚK
Žadatel Právnická osoba
Pořadové
číslo

1

CELKEM

Číslo žádosti

ZPZ_EA_0285_21

Název PO

Obec Hrobce

IČO PO

00263664

Název projektu

Stručná anotace

Termín zahájení

Termín
ukončení

Původní
rozdělení dotace
v%

Původně
požadovaná
výše dotace

Původní celkové
náklady
projektu

Hodnocení
výběrové
komise

Naučná stezka Hrobce - Rohatce

Cíle projektu je vybudování naučné stezky na území obce Hrobce. Obec má dvě
části, účelem tohoto projektu je vybudovat naučnou stezku okolím obou sídel s 10
informačními tabulemi, které budou mít vzdělávací charakter k podpoře enviromentu
(např. koloběh vody u studánky,..) Náklady na grafické práce, výrobu a umístění
informačních panelů.

1.7.2021

31.10.2021

80,00

200 000,00

250 000,00

4

200 000,00

250 000,00

Nově
Maximální procentuální
Upravená částka
požadovaná
podíl dotace na celkových
dle koeficientu
dotace, o níž je
uznatelných nákladech
(0,4597)
rozhodováno
projektu

91 940,00

91 940,00

91 940,00

91 940,00

80,00

Nové celkové
náklady
projektu

Ukazatel

114 925,00

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

114 925,00
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Bod 10.3 příloha 4

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 17/SML3479/SoPD/ZPZ/02
Číslo jednací:

DODATEK č. 2 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
Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, 1. náměstkyní hejtmana
Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti 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
Obec Hřivice
Sídlo:
Hřivice č. p. 24, 439 65 Hřivice
Zastoupený:
Josefem Hajmem, starostou obce
Kontaktní osoba: Josef Hajm, starosta obce
E-mail/telefon: starosta@hrivice.cz, 415 696 321
IČ (RČ):
00264971
DIČ:
CZ00264971
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1
číslo účtu: 8627481/0100
(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3 Smlouvy o poskytnutí investiční
dotace č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 11. 9. 2017 č. 048/7Z/2017 a ve znění dodatku č. 1, o jehož
uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 041/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021, kterými bylo
rozhodnuto o poskytnutí dotace obci Hřivice z Programu na podporu vodního hospodářství
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v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 na realizaci projektu „Hřivice – kanalizace a ČOV,
Touchovice – splašková kanalizace“ (dále jen „Smlouva“) takto:
Stávající Čl. II. odst. 3. nově zní:
3.

Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického
ukazatele dle Čl. II odst. 8), nejpozději 31. 12. 2021.

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.xxxx.
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA, 1.
náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje pro
plnění úkolů v oblasti životního prostředí,
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. xxx/xxR/2021 ze dne xx.
xx. 2021

Příjemce
Obec Hřivice
Josef Hajm
starosta obce

Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Michaela Sattlerová

referent životního prostředí a zemědělství

Vedoucí odboru

Ing. Irena Jeřábková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Číslo příslibu / správce rozpočtu

Dagmar Pošívalová

referent ekonomického odboru

Zpracovatel

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. x. xxxx.
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Bod 10.5 příloha 1

VÝZVA
k podání žádostí o dotaci z Programu na podporu
vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období
2018 - 2025
1. Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
Na základě usnesení č. 071/9Z/2017 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 11. 12. 2017 byl
zřízen Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (dále jen „FVHŽP“),
za účelem zejména poskytování dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona. Zastupitelstvo
Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 023/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019 aktualizované
znění Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025
(dále jen „Program“). Tato výzva byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. xxx/xxZ/2021 ze dne 21. 6. 2021.
2. Administrátor Programu
Odbor životního prostředí a zemědělství, vyzývá žadatele vymezené v čl. 2 odst. 2)
Programu k podání žádostí o poskytnutí dotace z FVHŽP pro rok 2021 dle čl. 6 Programu a
na předepsaných elektronických formulářích včetně povinných příloh specifikovaných v čl. 2
odst. 4) a 5) Programu.
3. Lhůta pro podání žádostí:

od 23. 7. 2021 do 23. 9. 2021 (na podatelně KÚÚK)
4. Předpokládané termíny schvalovacího řízení:
Odstranění vad žádostí na základě e-mailové zprávy

do 8. 10. 2021

Projednání žádostí v Radě Ústeckého kraje

10. 11. 2021

Projednání žádostí ve Výboru pro životní prostředí ÚK

29. 11. 2021

Projednání žádostí v Zastupitelstvu Ústeckého kraje

13. 12. 2021

5. Předpokládaný objem finančních prostředků Programu:

30 000 000,- Kč

Přílohy k podání žádosti:
Příloha č. 6 Programu – čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis








u právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele o dotaci - kopie;
doklady ustanovení (volba, jmenování) zástupce PO, s dokladem osvědčujícím zastoupení žadatele - kopie;
doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ - kopie;
doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) - kopie;
stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru - kopie;
projektová dokumentace (dle Programu);
doklad (příslib, smlouva, rozhodnutí aj.) o kofinancování projektu z jiného zdroje (např. MŽP, SFŽP) - kopie.

bod 10.6 příloha 2.pdf k usnesení č. 022/7Z/2021

Bod 10.6 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML5722/01/SoPD/ZPZ
Č. j. dodatku: KUUK/057917/2021
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ
DOTACE
uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, členkou Rady Ústeckého
kraje pro oblast životního prostředí
Kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Hyblerová, referent odboru životního prostředí a
zemědělství
E-mail/telefon:
hyblerova.d@kr-ustecky.cz/475657170
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
4932032/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Město Žatec
Sídlo:
náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupený:
Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Jelínková
E-mail/telefon: jelinkva@mesto-zatec.cz/415736127
IČ:
00265781
DIČ:
CZ00265781
Bank. spojení:
Česká národní banka
číslo účtu:
94-7317481/0710
(dále jen „příjemce“)
Článek I.
1.
Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3 a 4 Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace č. 20/SML5722/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 7. 9. 2020 č. 056/31Z/2020, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí
dotace městu Žatec z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji
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na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Kontejnery na separované směsné sklo a
biologicky rozložitelný odpad v Žatci“ (dále jen „Smlouva“) takto:
Článek II. odst. 3 Smlouvy nově zní:
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 10. 2021. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
Článek II. odst. 4 Smlouvy nově zní:
Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 9. 7. 2020 do 31. 10. 2021 (účinnost
uznatelných nákladů).
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 dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
životního prostředí na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje č.
018/16R/2021 ze dne 19. 5. 2021

Příjemce
Město Žatec
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka
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Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Dagmar Hyblerová

referent odboru životního prostředí a zemědělství

Vedoucí odboru

Ing. Irena Jeřábková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Číslo příslibu / správce rozpočtu

Dagmar Pošívalová

referent ekonomického odboru

Zpracovatel

Právně posouzeno

Dle vzoru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

usnesení č.:

…
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Podpis

bod 10.6 příloha 3.pdf k usnesení č. 022/7Z/2021

Bod 10.6 příloha 3

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML5723/01/SoPD/ZPZ
Č. j. dodatku: KUUK/057903/2021
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ
DOTACE
uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, členkou Rady Ústeckého
kraje pro oblast životního prostředí
Kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Hyblerová, referent odboru životního prostředí a
zemědělství
E-mail/telefon:
hyblerova.d@kr-ustecky.cz/475657170
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
4932032/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Město Žatec
Sídlo:
náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupený:
Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Jelínková
E-mail/telefon: jelinkva@mesto-zatec.cz/415736127
IČ:
00265781
DIČ:
CZ00265781
Bank. spojení:
Česká národní banka
číslo účtu:
94-7317481/0710
(dále jen „příjemce“)
Článek I.
1.
Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3 a 4 Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace č. 20/SML5723/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 7. 9. 2020 č. 056/31Z/2020, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí
dotace městu Žatec z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji
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na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Snížení nákladů na třídění směsného plastu
a kartonového obalu v Žatci“ (dále jen „Smlouva“) takto:
Článek II. odst. 3 Smlouvy nově zní:
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 10. 2021. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
Článek II. odst. 4 Smlouvy nově zní:
Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 9. 7. 2020 do 31. 10. 2021 (účinnost
uznatelných nákladů).
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 dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
životního prostředí na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje č.
018/16R/2021 ze dne 19. 5. 2021

Příjemce
Město Žatec
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka
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Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Dagmar Hyblerová

referent odboru životního prostředí a zemědělství

Vedoucí odboru

Ing. Irena Jeřábková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Číslo příslibu / správce rozpočtu

Dagmar Pošívalová

referent ekonomického odboru

Zpracovatel

Právně posouzeno

Dle vzoru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

usnesení č.:

…
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Podpis

bod 10.6 příloha 4.pdf k usnesení č. 022/7Z/2021

Bod 10.6 příloha 4

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML5724/01/SoPD/ZPZ
Č. j. dodatku: KUUK/057885/2021
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ
DOTACE
uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, členkou Rady Ústeckého
kraje pro oblast životního prostředí
Kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Hyblerová, referent odboru životního prostředí a
zemědělství
E-mail/telefon:
hyblerova.d@kr-ustecky.cz/475657170
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
4932032/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Město Žatec
Sídlo:
náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupený:
Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Jelínková
E-mail/telefon: jelinkva@mesto-zatec.cz/415736127
IČ:
00265781
DIČ:
CZ00265781
Bank. spojení:
Česká národní banka
číslo účtu:
94-7317481/0710
(dále jen „příjemce“)
Článek I.
1.
Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3 a 4 Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace č. 20/SML5724/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 7. 9. 2020 č. 056/31Z/2020, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí
dotace městu Žatec z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji
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na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Zajištění udržitelného nastavení způsobu
separace směsného papírového odpadu v Žatci“ (dále jen „Smlouva“) takto:
Článek II. odst. 3 Smlouvy nově zní:
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 10. 2021. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
Článek II. odst. 4 Smlouvy nově zní:
Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 9. 7. 2020 do 31. 10. 2021 (účinnost
uznatelných nákladů).
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 dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
životního prostředí na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje č.
018/16R/2021 ze dne 19. 5. 2021

Příjemce
Město Žatec
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka
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Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Dagmar Hyblerová

referent odboru životního prostředí a zemědělství

Vedoucí odboru

Ing. Irena Jeřábková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Číslo příslibu / správce rozpočtu

Dagmar Pošívalová

referent ekonomického odboru

Zpracovatel

Právně posouzeno

Dle vzoru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

usnesení č.:

…
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Podpis

bod 10.7 příloha 2.pdf k usnesení č. 023/7Z/2021

Bod 10.7 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 19/SML3043/02/SoPD/ZPZ
Č. j. dodatku: KUUK/057815/2021
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A
NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, členkou Rady Ústeckého
kraje pro oblast životního prostředí
Kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Hyblerová, referent odboru životního prostředí a
zemědělství
E-mail/telefon:
hyblerova.d@kr-ustecky.cz/475657170
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
4932032/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Obec Líšťany
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

U Svatého Jána 100, 440 01 Líšťany
Mgr. Martinou Protivovou, starostkou
Mgr. Martina Protivová
o.u.list@seznam.cz/415674726
00831824
Česká národní banka
94-3615481/0710
Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. odst. 1 a Článku II. odst. 4 a 5 a Přílohy č. 2
Smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č. 19/SML3043/SoPD/ZPZ uzavřené na
základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 9. 9. 2019 č. 043/22Z/2019, ve znění
Dodatku č. 1, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 037/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021,
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kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace obci Líšťany z Programu pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Sběrný
dvůr Líšťany“ (dále jen „Smlouva“) takto:
Článek I odst. 1 Smlouvy nově zní:
Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne
9. 9. 2019 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 2 279 000 Kč (slovy:
dvamilionydvěstěsedmdesátdevěttisíc korun českých) a neinvestiční dotaci ve výši
178 030 Kč (slovy: jednostosedmdesátosmtisíctřicet korun českých), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem)
00271, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do
31. 7. 2021.
Článek II. odst. 4 Smlouvy nově zní:
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 7. 2021. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
Článek II. odst. 5 Smlouvy nově zní:
Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných
nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1. 1. 2020 do 31. 7.
2021 (účinnost uznatelných nákladů).
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 dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
životního prostředí na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje č.
018/16R/2021 ze dne 19. 5. 2021

Příjemce
Obec Líšťany
Mgr. Martina Protivová
starostka
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Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Dagmar Hyblerová

referent odboru životního prostředí a zemědělství

Vedoucí odboru

Ing. Irena Jeřábková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Číslo příslibu / správce rozpočtu

Dagmar Pošívalová

referent ekonomického odboru

Zpracovatel

Právně posouzeno

Dle vzoru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

usnesení č.:

…
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Podpis

bod 10.8 příloha 2.pdf k usnesení č. 024/7Z/2021

Bod 10.8 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 19/SML3036/02/SoPD/ZPZ
Č. j. dodatku: KUUK/057726/2021
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A
NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, členkou Rady Ústeckého
kraje pro oblast životního prostředí
Kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Hyblerová, referent odboru životního prostředí a
zemědělství
E-mail/telefon:
hyblerova.d@kr-ustecky.cz/ 475 657 170
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
4932032/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce:
Obec Nezabylice
Sídlo:
Hořenec 6, 430 01 Nezabylice
Zastoupený:
Marcelou Jarošovou, starostkou
Kontaktní osoba: Ing. Rostislav Mareš
E-mail/telefon: projekty@rostislavmares.com / 722 091 410
IČ:
00673170
DIČ:
CZ00673170
Bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-2517441/0710
(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
1.
Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. odst. 1 Smlouvy o poskytnutí investiční
a neinvestiční dotace č. 19/SML3036/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 9. 9. 2019 č. 043/22Z/2019, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí
dotace obci Nezabylice z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém
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kraji na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Sběrný dvůr Nezabylice“ (dále jen
„Smlouva“) takto:
Článek I odst. 1 Smlouvy nově zní:
Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne
9. 9. 2019 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 3 529 200 Kč (slovy:
třimilionypětsetdvacetdevěttisíc korun českých) a neinvestiční dotaci ve výši 147 000 Kč
(slovy: stočtyřicetsedmtisíc korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 00271, za podmínky,
že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 7. 2021.
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 dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
životního prostředí, na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje č.
018/16R/2021 ze dne 19. 5. 2021

Příjemce
Obec Nezabylice
Marcela Jarošová
starostka
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Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Dagmar Hyblerová

referent odboru životního prostředí a zemědělství

Vedoucí odboru

Ing. Irena Jeřábková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Číslo příslibu / správce rozpočtu

Dagmar Pošívalová

referent ekonomického odboru

Zpracovatel

Právně posouzeno

Dle vzoru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

usnesení č.:

…

strana 2/2

Podpis

bod 10.9 příloha 1.pdf k usnesení č. 025/7Z/2021

bod 10.9 příloha 1

VÝZVA
k podání žádostí o dotaci z Programu pro podporu
odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na
období 2017 až 2025
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 063/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až
2025 (dále jen „Program“), ve znění změn schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 022/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019.
Ústecký kraj vyzývá žadatele vymezené v čl. 2 odst. 2 Programu k podání žádostí o
poskytnutí dotace z Programu na předepsaných elektronických formulářích včetně
povinných příloh dle čl. 2 odst. 5, a to pro oblasti podpory vymezené v čl. 3 Programu:
Dotační titul č. 1: Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či
svoz a dopravu materiálově využitelných složek komunálního odpadu.
Dotační titul č. 2: Zřízení, vybavení, zlepšení dostupnosti či modernizace veřejných
sběrných míst a překladišť pro oddělený sběr a soustřeďování
materiálově využitelných složek komunálního odpadu.
Dotační titul č. 3: Pořízení dotřiďovacích linek a zařízení pro úpravu komunálního odpadu
před jeho využitím.
Dotační titul č. 4: Zřízení či modernizace systémů komunitního kompostování a obecních
kompostáren a/nebo jejich technického vybavení.
Dotační titul č. 5: Oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Dotační titul č. 6: Podpora využití obecního kompostu
Dotační titul č. 7: Modernizace svozových systémů pro směsný komunální odpad.
Dotační titul č. 8: Vybudování zařízení pro využití směsného komunálního odpadu a/nebo
jeho složek.
Lhůta pro podání žádostí:

od 23. 7. 2021 do 23. 9. 2021
Předpokládané termíny schvalovacího řízení:
Hodnocení úplnosti žádostí, odstranění formálních vad
Projednání žádostí ve výběrové komisi pro hodnocení žádostí
o dotaci
Projednání návrhu na rozhodnutí o poskytnutí dotace v Radě
Ústeckého kraje
Projednání návrhu na rozhodnutí o poskytnutí dotace ve
Výboru pro životní prostředí ZÚK
Projednání návrhu na rozhodnutí o poskytnutí dotace
v Zastupitelstvu Ústeckého kraje

do 8. 10. 2021
11. – 22. 10. 2021
10. 11. 2021
29. 11. 2021
13. 12. 2021

Ústecký kraj zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR), zejména pak dle čl. 13 GDPR.
Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě
plnění právních povinností, které se na kraj vztahují a dále na základě plnění úkolů ve
veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je kraj pověřen.
Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi
krajem a žadatelem o dotaci.
Více na https://www.kr-ustecky.cz/gdpr/ds-100425/p1=244164.
Předpokládaný objem finančních prostředků Programu:
35 mil. Kč
Tato výzva byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2021 ze
dne 21. 6. 2021.
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ÚSTECKÝ KRAJ
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v
Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 (dále jen
“Program“)
Čl. 1
Základní princip
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. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a se Zásadami pro poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) upravuje
postupy při poskytování dotací (dále také jako „podpora“). Na poskytnutí podpory není
právní nárok.
3. Poskytování dotací z rozpočtu poskytovatele je vedeno snahou podporovat v rámci jeho
možností, v souladu s jeho prioritami, s Programem rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020,
v souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024,
s Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 – 2025, s
ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie a závaznými předpisy Evropské unie,
upravujícími poskytování veřejné podpory, všestranný rozvoj území a uspokojování potřeb
občanů kraje v oblasti nakládání s komunálními odpady.

Čl. 2
Vymezení pojmů
1. Dotací jsou finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele příjemci dotace na
úhradu uznatelných výdajů na realizaci projektu, který byl předložen dle čl. 2 odst. 5
Programu, a který byl vybrán k podpoře způsobem dle čl. 8 Programu.
2. Žadatelem o dotaci (příjemcem) může být
a. obec v kraji,
b. svazek obcí v kraji,
c. právnická osoba zřízená dle zákona o obchodních korporacích, poskytující služby
v oblasti nakládání s odpady, v níž má obec v kraji majetkovou účast alespoň 51%,
d. příspěvková organizace obce v kraji.
Žadateli mimo takto vymezený okruh žadatelů nevzniká právo na hodnocení jeho žádosti.
3. Podpora de minimis - podporu malého rozsahu („de minimis“) upravuje Nařízení Komise
(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu „de minimis“.Výše podpory činí dle Nařízení Komise (EU) č.
1407/2013 maximálně 200 000 EUR za rozhodné období (tj. dotčený fiskální rok a za
předchozí dva fiskální roky (účetní období)). Výši již poskytnuté podpory lze ověřit
ve veřejné části registru de minimis na portálu http://eagri.cz/.
1
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4. Úplnou žádostí o dotaci se rozumí vyplněný předepsaný formulář žádosti (příloha 2)
včetně nedílných příloh dle čl. 2 odst. 5 Programu. Žádost a přílohy jsou považovány za
úplné, pokud netrpí následujícími nedostatky:
a. podání žádosti subjektem nesplňujícím kritéria žadatele dle čl. 2 odst. 2 Programu,
b. absence, neúplnost a chyby v předepsaných formulářích,
c. nedodržení procentuálního podílu dotace a maximální výše požadované dotace dle čl.
4 odst. 4 Programu;
d. zařazení neuznatelných výdajů dle čl. 2 odst. 8 Programu.
5. Nedílnými přílohami jsou
a. u právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele o dotaci (např.
výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z registru
ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut,
živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii,
b. doklady ustanovení (např. volba, jmenování) zástupce právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele o dotaci navenek
(podepisování smluv), a to v kopii,
c. doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii,
d. doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
e. čestné prohlášení dle přílohy 5,
f. položkový rozpočet předmětu dotace dle přílohy 4, včetně vymezení struktury zdrojů
finančních prostředků k realizaci předmětu dotace (jednotlivé částky a jejich vyjádření
procentuálním podílem na celkových plánovaných výdajích projektu),
g. projekt a harmonogram realizace projektu, včetně čerpání finančních prostředků po
letech u projektů přesahujících aktuální rozpočtový rok,
h. je-li záměr spojen s prováděním stavby kopie stavebního povolení, kopie souhlasu s
provedením ohlášeného stavebního záměru,
i. dokumentace v takovém stupni přípravy, který umožní posouzení možnosti poskytnutí
dotace z technického, ekonomického, časového a ekologického hlediska (např.
projektová dokumentace pro stavební řízení),
j. doklad (příslib, smlouva, rozhodnutí atd.) o kofinancování projektu z jiného zdroje
(např. Ministerstvo zemědělství, státní fond životního prostředí apod.),
k. souhlas se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté
dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru
vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje (viz příloha 2),
l. soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za
přispění poskytovatele s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace
a uvedení finanční výše poskytnuté dotace, a to v originále.
6. Projektem je záměr žadatele popsaný na formuláři dle přílohy 3 a vybavený položkovým
rozpočtem s náležitostmi dle přílohy 4.
7. Uznatelný výdaj je nezbytný výdaj vynaložený na realizaci projektu, který není definován
jako neuznatelný v odst. 8 tohoto článku a který splňuje všechny následující podmínky:
a. vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b. vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace včetně technického dozoru,
c. byl uhrazen do konce realizace projektu,
d. byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace, je identifikovatelný,
ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
8. Neuznatelný výdaj je výdaj na
a. pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků nebo budov,
opravy nemovitostí,
ztráty z devizových kurzů,
občerstvení a reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů,
j. mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb.),
k. náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

Čl. 3
Vymezení oblastí podpory
1. Oddělený sběr a využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu.
2. Oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů.
3. Snižování produkce a podílu odstraňování směsného komunálního odpadu.

Čl. 4
Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití
1. Účel a předmět dotace je konkrétně stanoven v příloze 1 Programu dle oblastí podpory čl.
3 odst. 1, 2 a 3 Programu.
2. Forma dotace poskytovaná dle tohoto Programu je investiční nebo neinvestiční.
3. Dotace bude poskytována jako podpora de minimis (čl. 7 Programu).
4. Maximální procentuální podíl dotace a maximální výše poskytované dotace:
a. Maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu je 70
%. Konkrétní výše procentuálního podílu dotace bude stanovena rozhodnutím orgánu
Ústeckého kraje o poskytnutí dotace.
b. Maximální výše poskytované dotace činí pro všechny oblasti podpory (čl. 3 Programu)
500 000 Kč v případě běžných výdajů, 200 000,- EUR v případě investičních výdajů za
podmínek vymezených v čl. 7 Programu. Minimální výše poskytované dotace činí
30 000,- Kč.
5. Souběžné poskytování účelové dotace z rozpočtu kraje s podporou ze Státního fondu
životního prostředí České republiky, státního rozpočtu, Operačního programu Životní
prostředí, iniciativ Společenství nebo jiných finančních zdrojů, není vyloučeno.
6. Závazné termíny
a. Termín vyhlášení Programu: 2. pololetí roku 2017.
b. Termín uzávěrky pro přijímání žádostí bude stanoven na základě výzvy zveřejněné na
webových stránkách poskytovatele.
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c. Výsledek rozhodnutí orgánu Ústeckého kraje o poskytnutí dotace bude zveřejněn do
15 kalendářních dnů po ověření příslušného usnesení na webových stránkách
Ústeckého kraje.
d. Termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování je nejpozději do 30 dnů po
ukončení projektu.
e. Období uznatelnosti výdajů: po dobu trvání projektu uvedenou žadatelem v žádosti v
kalendářním roce, v němž bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace, a dále v následujících
letech trvání víceletých projektů, při respektování nejzazšího termínu ukončení
realizace projektu. Předložené kopie faktur a ostatních účetních dokladů budou
uznatelné pouze s datem vystavení a uskutečněním zdanitelného plnění od data
podání žádosti do termínu ukončení realizace projektu.
f. Období udržitelnosti projektu: 5 let (odst. 19 tohoto článku).
7. Dotace bude poskytnuta na základě písemné smlouvy odpovídající vzoru uvedenému
v příloze 7. Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve smlouvě při dodržení ve smlouvě
uvedených závazných ukazatelů.
8. Dotaci na záměr spojený s prováděním stavby lze poskytnout pouze na podkladě
vydaného pravomocného povolení dle čl. 2 odst. 5 písm. h) Programu.
9. Dotaci lze poskytnout pouze na projekt, který je v souladu s Plánem odpadového
hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 - 2025, respektive s platným plánem
odpadového hospodářství obce, popřípadě přímo napomáhá splnění v nich stanovených
cílů. Projekt, který nebude ve shodě s platnými plány odpadového hospodářství, nebude
dále hodnocen.
10. Majetek podpořený dotací nelze převést po dobu odpisování na jiný subjekt, vyjma
převedení na subjekt, ve kterém má příjemce dotace majetkovou účast ve výši minimálně
51 %.
11. Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet
jednorázově ex post na základě předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu.
12. Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou dotaci použít
na financování projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním jménem, na
vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
13. Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace
poskytnuta na plnění bez DPH.
14. Příjemce dotace odpovídá za 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 výdajů celého projektu.
15. Konkrétní termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro
příjemce jako závazný ukazatel.
16. O změnách mezi různými druhy výdajů při dodržení stanoveného podílu dotace na
celkových uznatelných výdajích projektu, při dodržení výše celkových uznatelných výdajů
projektu a při splnění základního účelu dotace (čl. 4. odst. 1 Programu) rozhoduje na
základě odůvodněné žádosti příjemce odbor ZPZ. Změna musí být řešena číslovaným
písemným dodatkem k původní smlouvě.
17. 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 životního prostředí a zemědělství informaci
o vrácení dotace.
18. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
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19. Příjemce je povinen zajistit na svou odpovědnost po dobu 5 let následujících po roce
vyplacení dotace provoz a užívání provedených staveb a pořízených zařízení v souladu
s účelem dotace podle čl. 4 odst. 1. V případě nedodržení této povinnosti je příjemce
povinen vrátit poskytovateli část poskytnuté dotace o velikosti poměrně odpovídající době,
o kterou by závazek udržitelnosti projektu zkrácen.
20. Dotace nebude poskytnuta žadateli
a. vůči jehož majetku probíhá nebo v posledních 3 letech proběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů, nebo na jehož majetek byla nařízena exekuce,
b. vůči němuž či vůči některému podniku ze skupiny podniků, se kterými je žadatel
propojen, byl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory,
který dosud nebyl splacen,
c. který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
d. který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
e. který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
f. který má závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu poskytovatele,
g. kterému byla poskytnuta v předchozích letech dotace a nesplnil podmínky vymezené
Programem, Zásadami a smlouvou.

Čl. 5
Stanovení konzultačního místa
Doručovací adresa:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Datová schránka: t9zbsva
Pro osobní konzultace:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, budova C,
Stroupežnického ul. 1326/16, č. dveří 309, kontaktní osoba: příslušný referent životního
prostředí a zemědělství (dále jen „ZPZ“).
Čl. 6
Předkládání žádosti o dotace
1. Žadatel doručuje úplnou žádost o dotaci dle čl. 2 odst. 4 Programu vyplněnou na
předepsaných elektronických formulářích osobně, poštou, do datové schránky Ústeckého
kraje, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do elektronické podatelny
(epodatelna@kr-ustecky.cz) v termínu dle čl. 4 odst. 6 Programu.
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2. Je-li úplná žádost doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu
Ústeckého kraje, musí být v zalepené obálce označené:
a. názvem dotačního programu a oblastí podpory dle čl. 3 Programu,
b. plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou,
c. textem „NEOTVÍRAT“.
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
3. Je-li úplná žádost doručována do datové schránky Ústeckého kraje nebo e-mailem se
zaručeným elektronickým podpisem do elektronické podatelny Ústeckého kraje, musí být
z označení datové zprávy nebo z emailu zřejmé, že je doručován Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a dále, že se jedná o žádost o
dotaci na konkrétní oblast podpory dle čl. 3 Programu.
4. Úplné žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem, než je uvedeno v odst. 1, 2 a 3 tohoto
článku (např. faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu), a žádosti
obdržené po termínu uzávěrky pro přijímání žádostí, nebudou hodnoceny.
5. Všechny došlé žádosti o dotaci a všechny jejich přílohy se archivují poskytovatelem a
žadatelům o dotaci se nevracejí.
Čl. 7
Podpora de minimis

1. Podpora projektů dle čl. 3 odst. 1 – 3 Programu je poskytována v režimu podpory malého
rozsahu (de minimis) 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.
2. Žadatel o podporu malého rozsahu (de minimis) musí před podpisem smlouvy
poskytovateli předložit čestné prohlášení o výši veškerých podpor malého rozsahu (de
minimis), které za poslední 3 roky (tzn. předchozí dva rozpočtové roky a daný rozpočtový
rok) obdržel (podpora de minimis za toto období nesmí přesáhnout částku 200 000 EUR,
přičemž se sčítá veškerá poskytnutá podpora malého rozsahu, bez ohledu na odlišnost
poskytovatelů). Vzor čestného prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis) je
přílohou 5.
3. Žadateli o podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č.
1407/2013 lze poskytnout dotaci pouze, pokud výše veškerých podpor de minimis, které
za uplynulé 3 roky obdržel, nepřesáhne částku 200 000 EUR.

Čl. 8
Hodnocení žádostí a projektů
1. Všechny žádosti řádně došlé dle čl. 6 odst. 1 Programu podléhají před projednáním
v orgánech kraje procesu formálního a kriteriálního hodnocení, které provede odbor ZPZ
v následujícím rozsahu:
a. Kontrola formální správnosti žádostí dle čl. 2 odst. 4 Programu a předběžná věcná
kontrola naplnění podmínek dle čl. 3 a 4 odst. 1 Programu, tj. zda žadatel, žádost a
povinné přílohy dle čl. 2 odst. 5 Programu a předmět dotace vyhovují podmínkám
6
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b.

c.

d.

e.

Programu. V rámci předložení žádosti o dotaci bude u plátce DPH prověřeno splnění
povinnosti dle § 96 (veřejný účet plátce DPH) a § 106a (informace o spolehlivosti plátce
DPH) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci kontroly formální správnosti bude rovněž provedena kontrola a vyhodnocení
dosud příjemci poskytnutých podpor de minimis v Centrálním registru podpor malého
rozsahu.
V případě chybějících povinných příloh, uvedení nesprávných údajů v žádosti a
v případě projektů vykazujících v rozpočtu neuznatelné výdaje či početní chyby vyzve
odbor ZPZ žadatele k jejich opravě ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od obdržení výzvy.
Po doplnění budou žádosti opět hodnoceny. Současně bude odborem ZPZ provedeno
věcné zhodnocení projektů z hlediska souladu s oblastí a účelem podpory dle čl. 4
odst. 1 Programu a z hlediska souladu s plány odpadového hospodářství dle čl. 4 odst.
9 Programu. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě neodstraní zjištěné nedostatky nebo
pokud bude zjištěn nesoulad s předmětem dotace, budou dotčené žádosti navrženy
bez dalšího hodnocení k zamítnutí.
Předběžné kriteriální hodnocení projektů bude provedeno podle stanovených kritérií
uvedených v příloze 8. Programu. Hodnoceným projektům bude přiřazen za každé
kritérium bod v hodnotě 0 nebo 1. Následně bude stanoveno předběžné pořadí
projektů od nejvyššího dosaženého bodového hodnocení k nejnižšímu až do vyčerpání
aktuálních disponibilních prostředků Programu. Žádosti o podporu projektů, jejichž
pořadí přesáhne limit akutálních disponibilních prostředků Programu, budou navrženy
k zamítnutí.
V případě shody počtu bodového hodnocení u více projektů, u kterých bude nutno
vzhledem k disponibilnímu zůstatku Programu upřednostnit pouze některé projekty,
bude přistoupeno k jejich hodnocení na základě dílčího kritéria, spočívajícího v
časovém pořadí podání žádostí způsoby vymezenými dle čl. 6 Programu.
Zpracování výsledků předběžného kriteriálního hodnocení bude zaznamenáno do
hodnotící tabulky, ve které bude uveden seznam projektů jednotlivých žadatelů
navržených k poskytnutí dotace v členění: identifikační údaje žadatele, název projektu,
doporučená výše dotace a konkrétní procentuální podíl dotace na celkových
uznatelných výdajích vyjádřený v %, výše dosažených bodů a stručné anotace
jednotlivých projektů. Součástí tabulky bude seznam žadatelů navržených k zamítnutí
jejich žádostí dle odst. 1 bodu b) tohoto článku a dále dle čl. 6 odst. 4 Programu.

2. Postup projednání žádostí v orgánech kraje:
a. Komise Rady Výbor pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého kraje pro životní
prostředí, kteráý má působnost výběrové komise pro hodnocení žádostí podle čl. IX
odst. 1 Zásad, provede konečné kriteriální hodnocení žádostí přezkoumáním
předběžného hodnocení shrnutého v hodnotící tabulce dle odst. 1 písm. e) tohoto
článku. Přitom se řídí hodnotícími kritérii uvedenými v příloze č. 8 programu; pokud při
přezkoumání předběžného hodnocení dospěje u jednotlivých žádostí k odlišnému
bodovému hodnocení, předběžné hodnocení změní a výsledné pořadí v hodnotící
tabulce příslušným způsobem upraví, v opačném případě předběžné hodnocení
potvrdí. Výsledek hodnocení bude zpracován do konečné hodnotící tabulky, v níž bude
uveden přehled hodnocených projektů v rozsahu a členění dle odst. 1 písm. e. tohoto
článku. Komise Rady Výbor pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého kraje pro
životní prostředí podle výsledku hodnocení předkládá návrh na rozhodnutí o poskytnutí
dotace Radě Ústeckého kraje nebo Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Přílohou návrhu je
konečná hodnotící tabulka. Činnost komise Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva
Ústeckého kraje se řídí čl. IX Zásad.
b. Žadatelé budou následně informováni o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje nebo
Zastupitelstva Ústeckého kraje ve věci poskytnutí / neposkytnutí dotace v termínu
vymezeném v čl. 4 odst. 6 Programu na webových stránkách Ústeckého kraje v
přehledových tabulkách.
c. Rozhodnutí Rady Ústeckého kraje nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje je konečné.
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3. Kritéria hodnocení žádostí uvedená v příloze č. 8 Programu mohou být aktualizována na
základě změny Programu schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Aktualizovaná
kritéria budou následně zveřejněna na webových stránkách Ústeckého kraje.

Čl. 9
Smlouva o poskytnutí dotace
1. Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako smlouva veřejnoprávní
(vzor je přílohou 7).
2. Pokud příjemcem podpory je subjekt, kterému byla podpora de minimis v rozhodném
období poskytnuta z jiného členského státu EU, je možno uzavřít smlouvu o poskytnutí
dotace pouze tehdy, pokud příjemce předloží při příležitosti jejího uzavírání prohlášení dle
přílohy 5.

Čl. 10
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. 11
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace
1. Závěrečnou zprávu s vyúčtováním je příjemce povinen předložit do 30 dnů po ukončení
realizace projektu. Pokud byl projekt realizován před uzavřením smlouvy o poskytnutí
dotace, předloží příjemce vyúčtování do 30 dnů od jejího uzavření. V rámci závěrečné
zprávy je příjemce povinen předložit i závěrečné vyúčtování čerpání dotace na
předepsaných formulářích (příloha č. 6).
2. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace příjemce poukáže zpět na účet kraje, 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 dle vzoru uvedeného v příloze č. 6, ale doručí odůvodněnou žádost o
prodloužení termínu, posoudí odbor ZPZ 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 příjemce má
povinnost vrátit poskytnutou dotaci v plné výši.
4. V případě překročení procentuálního podílu dotace na celkových uznatelných výdajích
projektu, stanoveného jako závazný finanční ukazatel, musí být prostředky, o které byl
dohodnutý podíl dotace překročen, vráceny. Tyto prostředky jejich příjemce poukáže zpět
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na účet kraje, z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy
s vyúčtováním.

Čl. 12
Závěrečné ustanovení
1. Údaje o žadatelích o dotace a poskytnutých dotacích budou v každém kalendářním roce
zapsány do veřejně přístupného informačního registru. Ústecký kraj jako orgán územní
samosprávy je povinen poskytovat informace, vztahující se k jeho působnosti dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. 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.
3. Tento program byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/4Z/2017 ze
dne 24. 4. 2017.
4. Tento program nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Ústeckého
kraje.
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Příloha 1

Účel a předmět dotace pro jednotlivé oblasti podpory vymezené v čl. 3
Programu
1. Oddělený sběr a využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu.
Účel dotace:
Snižování měrné produkce směsného komunálního odpadu zvýšením účinnosti odděleného sběru a
míry využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu v obcích za účelem splnění
závazných cílů Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 - 2025.
Předmět dotace:
Dotační titul č. 1:
Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu
materiálově využitelných složek komunálního odpadu, např.
 pořízení sběrových nádob a kontejnerů pro tříděný odpad,
 pořízení dopravních prostředků a integrovaných svozových systémů pro svoz a přepravu
tříděného odpadu včetně nezbytného provozního příslušenství.
Dotační titul č. 2:
Zřízení, vybavení, zlepšení dostupnosti či modernizace veřejných sběrných míst a překladišť pro
oddělený sběr a soustřeďování materiálově využitelných složek komunálního odpadu, např.
 projektová příprava, výstavba a stavební úpravy sběrných dvorů, skladů a překladišť pro
využitelné složky komunálního odpadu,
 technické vybavení sběrných dvorů, skladů a překladišť pro využitelné složky komunálního
odpadu (váhy, lisy, manipulační prostředky, vzduchotechnika, požární technika atd.),
 projektová příprava, výstavba a stavební úpravy veřejně přístupných stanovišť sběrových
nádob a kontejnerů pro tříděný odpad,
 projektová příprava, výstavba a stavební úpravy dopravního napojení veřejných sběrných
míst pro tříděný odpad na veřejnou dopravní síť.
Dotační titul č. 3:
Pořízení dotřiďovacích linek a zařízení pro úpravu komunálního odpadu před jeho využitím, např.
 pořízení linek pro dotřídění odděleně shromaždovaných složek komunálního odpadu,
 pořízení zařízení pro mechanickou úpravu vytříděných složek komunálního odpadu.
2. Oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů.
Účel dotace:
Snižování měrné produkce směsného komunálního odpadu zvýšením účinnosti odděleného sběru a
míry využití biologicky rozložitelných odpadů v obcích za účelem splnění závazných cílů Plánu
odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 – 2025.
Předmět dotace:
Dotační titul č. 4:
Zřízení či modernizace systémů komunitního kompostování a obecních kompostáren a/nebo jejich
technického vybavení, např.
 projektová příprava a realizace obecních kompostáren,
 modernizace obecních kompostáren (hygienizace, provzdušňování, vodohospodářské
zabezpečení, pořízení manipulačních prostředků, realizace opatření k eliminaci zápachu
atd.).
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Dotační titul č. 5:
Oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů, např.
 vybavení domácností kompostéry,
 vybavení domácností shromažďovacími prostředky na bioodpad,
 zřízení, zpřístupnění či modernizace veřejných sběrných míst pro biologicky rozložitelný
komunální odpad,
 pořízení technického vybavení pro svoz, přepravu a evidenci biologicky rozložitelných
komunálních odpadů.
Dotační titul č. 6:
Podpora využití obecního kompostu, např.
 zavedení místních systémů řízení produkce a distribuce kompostu,
 pořízení vybavení pro využívání kompostu při správě a údržbě obecního majetku a veřejných
prostranství.
3. Snižování produkce a podílu odstraňování směsného komunálního odpadu.
Účel dotace:
Snižování měrné produkce směsného komunálního odpadu zavedením motivačních prvků do
systémů jeho svozu v obcích; zvyšování míry využití směsného komunálního odpadu za účelem
splnění závazných cílů Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 – 2025.
Předmět dotace:
Dotační titul č. 7:
Modernizace svozových systémů pro směsný komunální odpad, např.
 zavedení automatizovaných systémů řízení a registrace svozu směsného komunálního
odpadu (např. návrh a pořízení SW řešení a potřebné výpočetní a komunikační techniky),
 provedení podrobného podkladového šetření o struktuře produkce a složení směsného
komunálního odpadu v obci/svozové oblasti,
 zavedení objemově řízených systémů sběru a svozu směsného komunálního odpadu či
ověření jejich účinnosti v místních podmínkách (pořízení studie proveditelnosti, nákup a
distribuce shromažďovacích prostředků, nákup potřebných nástrojů provozní evidence a
registrace, vybavení přepravních prostředků váhou atd.),
 zavedení motivačních prvků ve správě poplatků a plateb při nakládání s komunálním
odpadem (např. nákup a vývoj SW řešení, vybavení svozových systémů technickými
prostředky potřebnými k diverzifikaci plateb za svoz odpadu atd.),
 zavedení sdílených systémů nakládání s komunálním odpadem a/nebo technická podpora
meziobecní spolupráce při přípravě a provozování takových systémů (pořízení studie
proveditelnosti, SW a technického vybavení, nákup služeb spojených s vypracováním návrhů
sdílených systémů atd.).
Dotační titul č. 8:
Vybudování zařízení pro využití směsného komunálního odpadu a/nebo jeho složek, např.
 projektová příprava a vybudování zařízení pro energetické využití směsného komunálního
odpadu,
 projektová příprava a vybudování zařízení pro oddělení výhřevné složky směsného
komunálního odpadu.
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Příloha 2

Žádost o dotaci
I. Identifikace žadatele
Žadatel (obec, městys, město, statutární město, svazek obcí, právnická osoba):
IČ:
Sídlo:

DIČ:

Statutární zástupce:
(jméno, příjmení, titul, funkce)

Zodpovědná osoba:
(jméno, příjmení, titul, funkce)

Bankovní ústav:

Telefon:

e-mail:

Telefon:

e-mail:

Číslo účtu:

Účetní období

od

do

Plátce DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně *

ano

ne

Příjemce podpory de minimis z jiného státu EU
v rozhodném období*

ano

ne

II. Identifikace projektu
Název projektu:
Dotační titul:
Místo realizace projektu:
Termín zahájení projektu
(ve tvaru DD.MM.RRRR):

Termín ukončení projektu
(ve tvaru DD.MM.RRRR):

III. Celkové výdaje projektu, požadovaná dotace
Celkové náklady:
Požadovaná dotace:

Podíl podpory

%

IV. Prohlášení
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé.
Souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše
poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru
vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.

V. Seznam nedílných příloh žádosti (čl. 2 odst. 5 Programu)

V

* nehodící se škrtněte

Dne

Razítko a podpis statutárního zástupce
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Příloha 3

Popis projektu
Žadatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Název projektu:
Cíl projektu:
(stručně popsaný vztah projektu k účelu dotace a ke konkrétním opatřením plánů odpadového hospodářství, kvalifikovaný
odhad předpokládaných dopadů projektu na měrnou produkci směsného komunálního odpadu a na cíle a zásady plánů
odpadového hospodářství)

Územní působnost projektu a místo realizace:
(působnost v rámci kraje, okresu, obce, upřesnění místa realizace – obec, katastrální území, svozová oblast popř. číslo
parcely)

Popis výchozího stavu:
(stručný popis výchozího stavu v obci nebo obcích dotčených projektem v měrné produkci směsného komunálního odpadu a
v plnění cílů, zásad a opatření plánů odpadového hospodářství v oblasti nakládání s komunálním odpadem)

Měřítka projektu:
(*nehodící se škrtněte)

Projekt povede ke snížení měrné produkce směsného komunálního odpadu.
Výstupy projektu bude využívat více obcí.
Projekt povede ke snížení množství biologicky rozložitelného komunálního
odpadu ukládaného na skládky.

ANO*
ANO*
ANO*

NE*
NE*
NE*
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Realizací projektu vznikne nová kapacita ke konečnému využití směsného
komunálního odpadu.
Projekt je umístěn v obci, která vykazuje příjmy z odděleného sběru
využitelných složek komunálního odpadu.
Projekt je umístěn v obci, která vykazuje příjmy ze svozu směsného
komunálního odpadu z domácností.
Projekt povede ke zvýšení míry opětovného použití, recyklace nebo
materiálového využití komunálního odpadu.
Projekt povede ke zvýšení obchodní poptávky po produktech přepracování
komunálního odpadu a/nebo jejich konečného využití.
Projekt přispěje k posílení konkurence na místním trhu služeb v oblasti
nakládání s komunálním odpadem.
Projekt je umístěn v regionu s nadprůměrnými cenami na trhu služeb
v oblasti nakládání s komunálním odpadem.
Projekt zvýší obecnou dostupnost a využití zařízení pro oddělené
shromažďování využitelných složek komunálního odpadu.
Projekt zlepší hospodářský výsledek odpadového hospodářství obce.
Projekt zpřístupní dosud nedostupnou veřejnou službu či zajistí novou
kapacitu k nakládání s komunálním odpadem v regionu s identifikovaným
deficitem těchto kapacit.
Projektu je jmenovitě přiřazena vysoká priorita v závazné či směrné části
plánu odpadového hospodářství.
Přínosy projektu přímo ovlivní odpadové hospodářství obce či aglomerace o
minimální velikosti 2000 stálých obyvatel.

ANO*

NE*

ANO*

NE*

ANO*

NE*

ANO*

NE*

ANO*

NE*

ANO*

NE*

ANO*

NE*

ANO*

NE*

ANO*
ANO*

NE*
NE*

ANO*

NE*

ANO*

NE*

Navrhovaný postup realizace projektu:
(jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení zmýšleného cíle projektu, věcná etapizace projektu)

Časový harmonogram projektu:
(časový rozpis jednotlivých etap realizace, zahájení a ukončení projektu, zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektu)

Dne

Zpracoval:

Podpis:
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Příloha 4

Položkový rozpočet projektu
Žadatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Název projektu:
Položky rozpočtu

hrazeno
z dotace Kč

hrazeno
z jiných zdrojů Kč

Nákup materiálu (z toho rozepsat)

Nákup prací a služeb (z toho rozepsat)

Nákup stavebních prací (z toho rozepsat)

Ostatní náklady (z toho rozepsat)

Celkem

Financování projektu

Kč

% z celkových nákladů

Vlastní zdroje

Ostatní zdroje

Požadovaná dotace
Projekt celkem

V

dne
podpis statutárního zástupce žadatele
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Příloha 5

Čestné prohlášení k žádosti
Statutární
zástupce (jméno,
příjmení, titul)

Žadatele
Sídlo
IČ
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 nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů
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
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu nebyl pravomocně
(platí pro právnické odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
osoby)
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku
(platí pro právnické statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby nebyl
osoby , kde statutárním pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
orgánem je právnická
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo
osoba*)
trestný čin proti majetku
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. např.
že bylo 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
žadatelem předložený projekt odpovídá zásadám efektivnosti, účelnosti a
hospodárnosti
žadatel zajistí následnou péči a udržitelnost projektu po dobu 5 let
následujících obdržení dotace
žadatelem předložený projekt je v souladu s Plánem odpadového
hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 - 2025
V

dne
podpis statutárního zástupce

*Povinné prohlášení - zaškrtněte pole dle skutečnosti
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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:

1

Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis na stránkách ÚOHS www.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“).
2
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nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
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

4

Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev .
Viz § 243 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
6
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007).
7 Datem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis, tedy den účinnosti
právního úkonu, na základě kterého je podpora poskytována, zpravidla den uzavření příslušné smlouvy.
8 Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy
jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie.
5
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5.2 Podpora dle Nařízení Komise (EU) č……….. 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. 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
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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 p. p., za účelem evidence podpor
malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas
uděluji správci a zpracovateli9, kterým je Ústecký kraj pro všechny údaje obsažené v tomto
prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom
svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

9

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory
de minimis.
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Příloha 6

Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu
Žadatel
Sídlo
IČ
DIČ
Bank. spojení:
Název projektu
Smlouva o poskytnutí dotace č.
Popis realizace projektu včetně dodržení harmonogramu

Kvalitativní a kvantitativní výstupy

Přínos projektu pro účel dotace

Celkové zhodnocení projektu

Zveřejnění podpory projektu Ústeckým krajem (čl. VI smlouvy) bylo zajištěno formou:
V

Přílohy:

dne

Zpracoval

1/ Závěrečné vyúčtování čerpání dotace
2/ sešité kopie všech účetních dokladů označené pořadovými čísly uvedenými ve vyúčtování a na originále opatřené
číslem smlouvy a textem: „Projekt spolufinancován Ústeckým krajem“.
3/ doklad o zaúčtování pod UZ (v případě povinnosti zaúčtování pod UZ)
4/ případné další přílohy jako fotodokumentace, CD atd.
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Příloha č.1 závěrečné zprávy

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace
1/ přehled všech příjmů a výdajů projektu
Příjmová položka
název a číslo dokladu

Kč

Celkem

Výdajová položka
název a číslo dokladu

Kč

Celkem

2/ přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného položkového
rozpočtu (dle přílohy smlouvy)
Položka plánovaného rozpočtu

Skutečné náklady v Kč

Číslo dokladu

Kč

% celkových nákladů

Celkem

3) Skutečné financování projektu – investiční
Financování projektu
Vlastní zdroje předkladatele
Ostatní zdroje
Poskytnutá dotace
Projekt celkem

4) Skutečné financování projektu - neinvestiční
Financování projektu

Kč

% celkových nákladů

Vlastní zdroje předkladatele
Ostatní zdroje
Poskytnutá dotace
Projekt celkem
Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. Byl – nebyl* uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce
daně v rámci realizace projektu celkem ve výši ……..…………………..…. Kč.
Dále prohlašujeme, že výše uvedená částka byla – nebyla* zahrnuta do nákladů na realizaci projektu, v rámci
kterého bude Ústeckým krajem poskytnuta dotace.
V
dne

Podpis st. zástupce příjemce dotace

*nehodící se škrtněte
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Příloha 7

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4932032/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ/Datum narození:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce tvoří
přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE
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(dále jen „smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č.27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Pro účely dotační
podpory veřejného odpadového hospodářství byl usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č…………. ze dne ………. schválen Program pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2025 (dále jen „Program“).
Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami a s tímto Programem. Program je pro
příjemce závazný ve věcech touto smlouvou neupravených, Zásady jsou pro příjemce
závazné ve věcech neupravených touto smlouvou ani Programem.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

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

2.

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

3.

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

4.

Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu nařízení Komise
(EU) č. 1407/2013. Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího
prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající se
příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti o dotaci
a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle výše
uvedeného nařízení Evropské komise.

5. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků,
státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor
nevylučují.
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Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu ...................................., dle poskytovatelem odsouhlaseného
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a
to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných
uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu
(např. nákup materiálu, nákup prací a služeb, nákup stavebních prací, nákup technického
vybavení). Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb
předložených příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. 4 odst. 16 Programu.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven jako
závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných
nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od .......... do ……
(účinnost uznatelných nákladů).
6. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy jednorázově ve lhůtě do ….
dnů po předložení a kontrole finančního vypořádání poskytovatelem.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných uznatelných
nákladech projektu v maximální výši 70 %. Závazný ukazatel musí být dodržen ve vztahu
k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu (např. nákup materiálu, nákup prací a služeb, nákup stavebních
prací, nákup technického vybavení).

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
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c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to
jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály účetních
dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a finanční
vypořádání dotace dle čl. 11 Programu, a to do 30 dnů od ukončení realizace projektu.
Ze závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce
postupem dle čl. 11 odst. 3 Programu prodloužen.

g) 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.
h) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu,
včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
i)

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), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o které byl dohodnutý podíl
dotace překročen.

j)

V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí
poskytnutou dotaci o její nečerpanou část.

k) Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 14 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
l)

Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.

m) Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným zadavatelem ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat v souvislosti s čerpáním dotace
veškeré další obecně závazné právní předpisy.
n) 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.
o) Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
p) Příjemce je povinen zajistit na svou odpovědnost po dobu 5 let následujících po roce
vyplacení dotace provoz a užívání provedených staveb a pořízených zařízení v souladu
s účelem dotace podle čl. 4 odst. 1. V případě nedodržení této povinnosti je příjemce
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povinen vrátit poskytovateli část poskytnuté dotace o velikosti poměrně odpovídající
době, o kterou by závazek udržitelnosti projektu zkrácen.

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

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

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

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

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 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.
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3.

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

4.

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

5.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu udržitelnosti projektu dle čl. 4 odst. 6 Programu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce
poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi hosty
akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),
j)
………………………….. (případné další povinnosti příjemce vyplývající
z charakteru podpořené akce, projektu)
(Pozn.: Zpracovatel smlouvy upraví požadavky na rozsah publicity uvedené
v odst. 5 s ohledem na charakter podpořené akce (projektu) vždy po konzultaci
s oddělením mediální komunikace odboru kancelář hejtmana.)

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

Článek VII.
Ostatní ujednání
1.

Var. 1 - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední desce
poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, což
se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. (Pozn.:
U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem – platí pouze pro
smlouvy uzavírané s fyzickou osobou jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti, s obcí
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nevykonávající rozšířenou působnost, příspěvkovou organizací zřízenou touto obcí nebo právnickou
osobou, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast).
Var. 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede
poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci
do datové schránky ID……./na e-mail: ……@....... (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících
tuto částku uzavřeným dodatkem.)

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

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
Příloha č. 2 - Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb
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Příloha 8

Kritéria pro hodnocení projektu
Kritéria hodnocení

Počet bodů

Projekt povede ke snížení měrné produkce směsného komunálního odpadu.

0/1

Výstupy projektu bude využívat více obcí.

0/1

Projekt povede ke snížení množství biologicky rozložitelného komunálního
odpadu ukládaného na skládky.

0/1

Realizací projektu vznikne nová kapacita ke konečnému využití směsného
komunálního odpadu.

0/1

Projekt je umístěn v obci, která vykazuje příjmy z odděleného sběru využitelných
složek komunálního odpadu.

0/1

Projekt je umístěn v obci, která vykazuje příjmy ze svozu směsného komunálního
odpadu z domácností.

0/1

Projekt povede ke zvýšení míry opětovného použití, recyklace nebo
materiálového využití komunálního odpadu.

0/1

Projekt povede ke zvýšení obchodní poptávky po produktech přepracování
komunálního odpadu a/nebo jejich konečného využití.

0/1

Projekt přispěje k posílení konkurence na místním trhu služeb v oblasti nakládání
s komunálním odpadem.

0/1

Projekt je umístěn v regionu s nadprůměrnými cenami na trhu služeb v oblasti
nakládání s komunálním odpadem.

0/1

Projekt zvýší obecnou dostupnost a využití zařízení pro oddělené shromažďování
využitelných složek komunálního odpadu.

0/1

Projekt zlepší hospodářský výsledek odpadového hospodářství obce.

0/1

Projekt zpřístupní dosud nedostupnou veřejnou službu či zajistí novou kapacitu
k nakládání s komunálním odpadem v regionu s identifikovaným deficitem těchto
kapacit.

0/1

Projektu je jmenovitě přiřazena vysoká priorita v závazné či směrné části plánu
odpadového hospodářství.

0/1

Přínosy projektu přímo ovlivní odpadové hospodářství obce či aglomerace o
minimální velikosti 2000 stálých obyvatel.

0/1
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Dotační program
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 – malý dotační
program“
Název dotačního programu
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 – malý dotační program“ (dále jen
„Malý program“)
Malý program vychází z oblasti podpory definované v čl. I. bod 2) Zásad pro
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen
„Zásady“) a je ve shodě s čl. 3 odst. 1 písm. e) Zásad Regionálního podpůrného fondu
Ústeckého kraje. V rámci dotačního programu bude podpořena oblast sociálních
služeb.
Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. xx/xxZ/2021 ze dne 21. 6. 2021 dle § 10 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o rozpočtových pravidlech“), na podporu sociálních služeb definovaných
v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o sociálních službách“).
Účel finanční podpory (dotace) a důvody podpory stanoveného účelu
Poskytnutím podpory podle tohoto Malého programu plní kraj svoji povinnost zajistit
dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb ve smyslu § 95 písm. g) zákona
o sociálních službách.
Předmětem podpory jsou registrované sociální služby podle typologie obsažené
v § 37–58, 60–63, 65–67 a 69–70 zákona o sociálních službách a v souladu
s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách poskytované na území Ústeckého kraje.
Malý program se nevztahuje na sociální služby protidrogové politiky
a příspěvkové organizace zřizované ÚK.
Podpořeny budou registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrželi
Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby nebo
Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování
sociální služby (dále jen „Pověření“) a jsou zařazené do Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje na období 2019–2021 (dále jen „Základní síť kraje“). Finanční
podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která
se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností
sociálních služeb. Mohou být podpořeny pouze sociální služby, které zohledňuje
zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období
2019–2021, resp. akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a jeho
prováděcí části, tj. může být podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou
zařazeny do Základní sítě kraje.
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Okruh způsobilých žadatelů
-

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

-

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

-

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

-

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

-

osoby samostatně výdělečně činné.

Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře
Finanční podpora na základě tohoto programu je poskytována v režimu veřejné
podpory slučitelné s vnitřním trhem podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince
2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
(2012/21/EU), (dále jen „Rozhodnutí EK“). Subjekty, jejichž sociální služby jsou
součástí Základní sítě kraje, obdržely Pověření k poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu, které obsahuje, mimo jiné, kalkulaci maximální výše
vyrovnávací platby.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků a výše spoluúčasti
příjemce dotace
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje
na dotační program činí 11 000 000,- Kč.
Maximální podíl dotace kraje je 70 % z celkových nákladů služeb zahrnutých v
žádosti.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. další dotační programy
kraje, dotace ze státního rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb, fondy
zdravotních pojišťoven), nebo z vlastních zdrojů příjemce dotace.
Maximální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci dotačního programu je
300.000,- Kč na jednu službu (identifikátor).
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Spolufinancování z ESF
V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok,
na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím
grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace přidělená na službu z
rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr
dvanáctin a podíl okamžité kapacity, resp. průměrných přepočtených pracovních
úvazků pracovníků v přímé péči nebo lůžek, služby financované z ESF.
V případě získání podpory z ESF prostřednictvím individuálního projektu kraje, jehož
realizátorem je odbor sociálních věcí KÚÚK, bude dotace přidělená z rozpočtu kraje
ponechána maximálně ve výši potřebné povinné spoluúčasti v projektu.

Způsob poskytnutí finanční podpory a žádost o poskytnutí finanční podpory
Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Metodice pro poskytování
dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu „Podpora Ústeckého kraje
na sociální služby 2022 – malý dotační program“, (dále jen „Metodika malého
programu“), která je přílohou č. 1 tohoto dotačního programu.
Žádost o finanční podporu nelze podat v případě, že subjekt doposud nemá oprávnění
k poskytování příslušné sociální služby (registraci), není zapsán v registru
poskytovatelů sociálních služeb, není součástí Základní sítě kraje nebo má v době
podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním
fondům, zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního zabezpečení, místně
příslušným finančním úřadům a rozpočtu územního samosprávného celku.
Termín vyhlášení
2. 7. 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)
Počátek lhůty pro podání žádostí
3. 8. 2021
Termín uzávěrky pro přijímání žádostí
31. 8. 2021
Způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2022 musí být zpracována výlučně prostřednictvím
internetové aplikace v Katalogu sociálních služeb a to včetně příloh k žádosti, které
budou naskenovány.
Internetová aplikace Katalogu - https://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/
Vzor žádosti je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje (www.krustecky.cz / Sociální péče / Dotační programy kraje / Dotační program „Podpora

3

Příloha č. 1
Ústeckého kraje na sociální služby 2022 – malý dotační program“) a je přílohou
vyhlášení dotačního programu.
Do dotačního řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném
termínu prostřednictvím internetové aplikace v Katalogu sociálních služeb Ústeckého
kraje. Ústecký kraj nehradí žadatelům náklady spojené se zpracováním žádosti
a předložením žádosti.
Nedílné přílohy žádosti dle čl.: VI. odst. 2 Zásad jsou zejména:
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele
o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru
ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva,
stanovy, statut, doklad o živnostenském oprávnění, zřizovací listina), a to
v kopii;
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
zastupovat žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to v kopii;
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud
má registrační povinnost), a to v kopii;
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva),
a to v kopii;
e) čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá,
nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,
nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na
jeho majetek nebyla nařízena exekuce; vůči žadateli, ani vůči žádnému
podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků,
se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven
inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který
dosud nebyl splacen, a to v originále;
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále;
g) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,
nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to
v originále;
h) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky
po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí,
Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále;
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Příloha č. 1
i) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči rozpočtu kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu
předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále;
j) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu
a realizace projektu a nepůsobí jako prostředník, a to v originále;
k) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla
smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace,
a to v originále včetně informace o případných dalších žádostech tohoto
projektu uplatněných u poskytovatele v daném roce. V případě, že
žadatel nerealizoval během posledních 3 let žádné projekty za přispění
kraje, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení, kterým nahradí
přílohu k) soupis projektů. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 4
Malého programu;
l) v případě zastoupení na základě plné moci – plná moc.
V případě, že poskytovatel sociálních služeb žádal o finanční podporu v rámci
některého dotačního programu ÚK na podporu sociálních služeb v roce 2020 a
nedošlo u příloh a) až d) k žádné změně, dokládá pouze přílohy uvedené pod
písm. e) až k). Vzor čestného prohlášení k bodům e) až j) je přílohou Malého
programu č. 4.
Posuzování žádostí a kritéria hodnocení pro stanovení výše dotace
Kritéria a postup při hodnocení žádosti a stanovení výše dotace jsou uvedeny
v Metodice malého programu.
Žádosti budou mimo jiné posouzeny dle následujících kritérií:
 potřebnost služby v regionu, tzn. soulad se Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019–2021, resp. Akčním
plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021 a jeho přílohy
Základní sítí kraje,
 efektivita (využívanost kapacity) služby,
 uznatelné a neuznatelné náklady (viz Metodika malého programu),
 dostatečné předpokládané spolufinancování služby v roce 2022 z jiných
zdrojů než z rozpočtu Ústeckého kraje (např. ostatní veřejné rozpočty).
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada, resp.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v předpokládaném termínu do konce roku 2021. Po
vydání ověřeného usnesení rady/zastupitelstva budou zveřejněny výsledky dotačního
řízení.
Úspěšní žadatelé o dotaci budou informováni o výši přidělené dotace a budou vyzvání
k poskytnutí podkladů potřebných pro zpracování smlouvy. Dále budou informováni o
postupu při kompletaci smlouvy a jejím zaslání poskytovateli.
Vzory smluv jsou přílohou vyhlášení dotačního programu č. 6.
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Příloha č. 1
Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech právní
nárok.
Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, zajistí odbor sociálních věcí, bez zbytečného odkladu
po rozhodnutí příslušného orgánu kraje, sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti – viz čl. IX odst. 11. Zásad.
Konzultační místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Brněnská 6
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Bc. Kateřina Kosinová, tel.: 475 657 423, e-mail: kosinova.k@kr-ustecky.cz
Přílohy č. 1 – Metodika malého programu
Příloha č. 2 – Žádost o dotaci – VZOR
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení k žádosti (přílohy e) až j)) - VZOR
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení k žádosti (příloha k) - VZOR
Příloha č. 5 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – VZOR
Příloha č. 6 – Nákladový rozpočet sociální služby (k podpisu smlouvy)
Příloha č. 7 – Čestné prohlášení ke smlouvě (bezdlužnost a přílohy žádosti a) až d)
beze změny)
Příloha č. 8 – Závěrečná zpráva a vyúčtování neinvestiční dotace v rámci dotačního
programu
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Ústecký kraj

Příloha č. 2

Krajský úřad
odbor sociálních věcí

Metodika pro poskytování dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 – malý dotační program“ (dále
jen „Metodika Malého programu“)
Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace
1. Na dotaci není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace
náleží do pravomoci Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje. Dotace jsou
poskytovány na základě §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o rozpočtových pravidlech“).
2. O dotaci může požádat a dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální
služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci)
a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o sociálních službách“)). Žádost nelze podat a dotaci nelze
poskytnout v případě, že organizace nemá oprávnění k poskytování
sociálních služeb (registraci) a/nebo není zapsána v registru poskytovatelů
sociálních služeb a předmětná služba není zařazena do Základní sítě
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019–2021 (dále jen „Základní
síť kraje“).
3. Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky
a realizace jím poskytovaných sociálních služeb na území Ústeckého kraje
(dále též „ÚK“). Uvedené subjekty musí vykonávat činnost v oblasti
poskytování sociálních služeb určenou osobám, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci (viz okruh oprávněných osob podle § 4 zákona o
sociálních službách).
4. Malý program se nevztahuje na sociální služby protidrogové politiky
a na příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem.
5. Dotaci lze poskytnout jen těm poskytovatelům sociálních služeb, kteří nemají
závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům státní správy, samosprávy a
zdravotním pojišťovnám. Tato skutečnost musí být poskytovatelem sociální
služby deklarována formou čestného prohlášení při podání žádosti.
6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit při podpisu
smlouvy:
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a) kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění
k vykonávané činnosti (zejména výpis z veřejného rejstříku, případně
společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu apod.),
b) úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního
orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených
dokladů) současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce
zastupovat subjekt navenek,
c) úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj
nevyplývá z výše uvedených dokladů),
d) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné
potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu
zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
e) nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb upravené na základě
výše přiznané dotace. Příslušný formulář tvoří přílohu č. 6 vyhlášení
programu,
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu
a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá
žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost), a to
v originále;
Příjemce dotace, kterému byla dotace v rámci Malého programu
přidělena poprvé, dokládá přílohy uvedené pod písmenem a) až f).
Příjemce dotace, kterému byla dotace v rámci Malého programu od roku
2020, přidělena (byla s ním uzavřena smlouva) dokládá povinně přílohy
uvedené pod písmenem e) a f); ostatní přílohy není nutné dokládat
v případě, že u příloh uvedených pod písmeny a) až d) uložených ve
složce na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
nedošlo ke změně. Tuto skutečnost Příjemce doloží čestným
prohlášením. Vzor čestného prohlášení k situaci beze změny v bodech
a) až d) a k bodu f) je přílohou č. 8 vyhlášení programu. Vzor
nákladového rozpočtu sociální služby je přílohou č. 7 vyhlášení
programu.
7. V případě, že žadatel nedoloží k podpisu smlouvy doklady podle odst. 6
tohoto článku, nebude s ním smlouva uzavřena.
8. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la
na rok, na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu
z ESF prostřednictvím grantového projektu nebo individuálního projektu,
bude dotace přidělená na službu z rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku.
Pro výpočet krácení bude použit poměr dvanáctin a podíl okamžité kapacity,
respektive průměrných přepočtených pracovních úvazků pracovníků v přímé
péči nebo lůžek, služby financované z ESF. V případě získání podpory z ESF
prostřednictvím individuálního projektu kraje, jehož realizátorem je odbor
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sociálních věcí KÚÚK, bude dotace přidělená z rozpočtu kraje ponechána
maximálně ve výši potřebné spoluúčasti v projektu.
9. Dotace je poskytována bezhotovostně, jednorázově, v souladu s případnými
regulačními opatřeními následovně:
a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními
samosprávnými celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,
b) příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi, platebním poukazem
na běžné účty zřizovatele.
10. Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální
služby o poskytnutí dotace z rozpočtu ÚK.
11. Dotace se poskytovateli sociální služby poskytuje jen na úhradu nezbytně
nutných nákladů provozované sociální služby. Dotace se neposkytuje
na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních
službách). Dotace se poskytovateli sociální služby poskytuje pouze na
úhradu nákladů souvisejících se základní činnosti dle zákona o sociálních
službách.
12. Příjemce nesmí z poskytnuté dotace poskytovat finanční prostředky jiným
právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou
s realizací činností, na které byly prostředky uvolněny.
13. Příjemce je povinen dodržet nákladové rozpočty jednotlivých sociálních
služeb, které jsou nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy. Od
jednotlivých nákladových rozpočtů služeb je možno se odchýlit
(jen následujícím způsobem:
a) bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých
nákladových položek hrazených z dotace v rámci jednoho druhu
uznatelného nákladu za předpokladu, že bude dodržena stanovená
výše příslušného druhu uznatelného nákladu a změny nebudou mít
vliv na stanovené účelové určení,
b) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů
hrazených z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů
(uvedený v nákladovém rozpočtu služby) maximálně o 30 % z částky
dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude
dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny
nebudou mít vliv na účelové určení; na snižování uznatelných nákladů
v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje,
c) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů
hrazených z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů
(uvedený v nákladovém rozpočtu služby) o více než 30 % z částky
dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude
dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny
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nebudou mít vliv na účelové určení – pouze se souhlasem odboru SV
KÚÚK. Pracovníci odboru SV KÚÚK, resp. pracovníci OPRS, o těchto
změnách budou rozhodovat na základě písemné žádosti
poskytovatele sociálních služeb (Příjemce).
O převodu dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými
žadatelem (Příjemcem) rozhoduje Rada nebo Zastupitelstvo ÚK na základě
písemné žádosti žadatele, a to s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného
dotačního programu. Obdobně se postupuje u převodu dotace v případě
sloučení či rozdělení sociálních služeb.
14. Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (neuznatelné náklady):
a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých
druhů sociálních služeb,
b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních
službách,
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí
majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena
vyšší než 40 000 Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí
majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena
vyšší než 60 000 Kč,
d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady
příštích období a opravné položky provozních nákladů,
e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech,
kdy na tato plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například
příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové
penzijní spoření a životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním
výročím, příspěvky na rekreaci,
f) výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového
vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby,
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností
u jednotlivých druhů sociálních služeb (včetně bankovních poplatků),
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu
požádat,
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy
nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody,
tvorbu fondů, úbytek cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje,
úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje spojené se získáním
bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky,
j) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
k) nákupy pozemků nebo budov,
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l) cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden
v § 109 odst. 3 tohoto právního předpisu,
m) reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atd.),
n) výdaje, které nelze účetně doložit,
o) mzdové/platové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na
mzdové/platové náklady odvozené ze střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji (dále jen „SPRSS ÚK“), (výdaje
překračující limitní částky, které kraj může stanovit pro jednotlivé položky
uznatelných nákladů). Limitní částka nesmí být překročena u jednotlivých
zaměstnanců v průměru za celý rok dle pracovních pozic, výše úvazku a
případného zahájení a ukončení pracovního poměru). Za limitní částku se
považuje hrubá mzda,
p) náklady spojené s hlídáním dětí a s realizací jazykových, vzdělávacích
a rekvalifikačních kurzů.
15. Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující
podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci dotace v přímé souvislosti s poskytováním Služby a v období
realizace Služby, od 1. 1. do 31. 12. 2022,
- byl skutečně uhrazen v období od 1. 1. roku, na který byla dotace
poskytnuta do 26. 1. následujícího roku,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními
podpůrnými doklady,
16. V případě nejasností, zda se jedná o náklad uznatelný nebo neuznatelný,
dává závazné stanovisko odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje (dále jen „KÚÚK“).
17. Poskytnutou dotaci lze použít na úhradu nákladů, které vznikly žadateli v
období realizace od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla dotace poskytnuta a
byly žadatelem uhrazeny v období od 1. 1. roku, na který byla dotace
poskytnuta do 26. 1. následujícího roku.
18. Závěrečnou zprávu s finančním vypořádáním je příjemce dotace povinen
předložit do 5. února po skončení dotačního roku.
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Vyhodnocení žádostí odborem SV a postup při stanovení návrhu výše
finanční podpory
Vyhodnocení žádostí probíhá prostřednictvím pracovníků odboru sociálních věcí
KÚÚK. Hodnotitel potvrdí svou nepodjatost vůči organizacím, jejichž žádosti o
dotaci posuzuje, čestným prohlášením. Posudek hodnotitele musí být objektivní,
doložitelný a kvalitně zpracovaný.
Hodnotitel se při své činnosti řídí schválenými a platnými podklady,
tj.: Zásadami, specifickými podmínkami obsaženými ve vyhlášení dotačního
programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 – malý dotační
program“ a touto metodikou. Tyto materiály jsou pro práci hodnotitele závazné.
Při hodnocení sociálních služeb hodnotitelé využívají údajů z registru
poskytovatelů sociálních služeb a Základní sítě kraje.
V případě formálních nedostatků v žádosti může hodnotitel vyzvat žadatele
k doplnění žádosti o dotaci, a to elektronickou formou na kontaktní e-mail osoby
uvedené v žádosti o dotaci. Výzva bude přiložena k celkové dokumentaci
žádosti. Nedostatky musí být odstraněny do 3 pracovních dnů od odeslání výzvy,
taktéž elektronickou formou, jinak bude žádost vyřazena z dotačního řízení. O
skutečnosti, zda se jedná o formální nedostatek, rozhoduje odbor sociálních věcí
KÚÚK.
V případě, že žádost o dotaci podává sociální služba s působností ve více
krajích, než je Ústecký kraj, bude zohledněna žádost o finanční prostředky, které
se týkají pouze Ústeckého kraje a to procentuálním poměrem, kterým je služba
v Ústeckém kraji vůči ostatním krajům poskytována. V žádosti o dotaci tedy
žadatel uvede jak celkové náklady na službu, tak celkové náklady na poskytování
služby pouze v Ústeckém kraji. Maximální podíl dotace 70 % vychází z celkových
nákladů služeb pro Ústecký kraj. V případě, že budou v žádosti uvedeny pouze
celkové náklady služby bez rozklíčování nákladů za jednotlivé kraje, může být
žádost vyřazena pro formální nedostatky.
Nejprve bude posouzeno, zda žádost svým obsahem odpovídá okruhu podpory
dotačního programu. Poté bude stanoven návrh výše finanční podpory dle níže
uvedeného postupu:
Postup při stanovení optimální výše dotace poskytovatelům sociálních
služeb
Optimální výše dotace
Optimální výše dotace je v případě služeb sociální prevence a sociální péče
(ambulantní a terénní forma služby) stanovena jako rozdíl celkových obvyklých
nákladů na úvazek pracovníka a povinného podílu spolufinancování služby a
případně úhrad od uživatelů služby.
Optimální výše dotace je v případě služeb sociální prevence a sociální péče
(pobytová forma služby a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou)
6

stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a povinného podílu
spolufinancování služby a obvyklé úhrady od uživatelů služby, případně úhrad
od zdravotních pojišťoven.
Za účelem výpočtu optimální výše dotace jsou sociální služby dle svého
charakteru rozděleny do 4 skupin. Pro každou skupinu je vždy aplikován shodný
mechanismus výpočtu.
Skupiny sociálních služeb:
1) služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství –
ambulantní a terénní forma služby (nezahrnují se úhrady od uživatelů),
2) služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby a služba
tísňové péče,
3) služby sociální prevence – pobytová a ambulantní forma služby
s lůžkovou kapacitou,
4) služby sociální péče – pobytová forma služby.

I.

Náklady

Metodika výpočtu místně obvyklých nákladů
Výpočet místně obvyklých nákladů vychází z analýzy nákladů jednotlivých druhů
sociálních služeb v kraji. Obvyklé náklady zahrnují pouze náklady na základní
činnosti služby poskytované s působností pouze v rámci kraje a zahrnují jak
osobní, tak provozní náklady (režie) služby.
Optimální výše dotace je propočtená na rozsah služby, jak byla vymezena v
Základní síti kraje. V případě, že rozsah služby je nižší, než je vymezen v
Základní síti kraje, vypočte se optimální výše dotace podle skutečného rozsahu
služby, specifikovaného v žádosti.
Základní vymezení pro skupinu 1 a 2:
Při výpočtu se do úvazků pracovníků v přímé péči zahrnují pracovníci pracující
u poskytovatele sociální služby (žadatele) ve službě na pracovní smlouvu,
dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. V případě dohody
o provedení práce se přepočítá prováděná práce v hodinách na její odpovídající
hodnotu v úvazcích1. Je-li pracovník zajišťován mimo pracovní poměr na základě
V případě dohod o provedení práce (DPP) – počet hodin práce na DPP v roce, na který je
žádána podpora, se přepočítá na odpovídající hodnotu úvazku (např. rodinný poradce má
vykonat práci na DPP v rozsahu 300 hodin v průběhu roku 2022, odpovídající výše úvazku je
0,149, tj. 300 hodin/2016 hodin (fond pracovní doby pro rok 2022 bez svátků v případě 8 hodinové
pracovní doby)).
1
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obchodní smlouvy (nákupem služby, dodavatelsky), pak se odpovídající hodnota
úvazku do výpočtu optimální výše dotace nezahrnuje.
Do výpočtu se zahrnují plánované úvazky všech pracovníků uvedených v
žádosti, maximálně však do výše úvazků uvedených v Základní síti kraje.
Do výpočtu se zahrnují pracovníci v přímé péči a k nim odpovídající úvazek ve
velikosti 0,3 úvazku dalších pracovníků. Tedy na jeden úvazek pracovníka
v přímé péči připadá 0,3 úvazku ostatních pracovníků.
Mezi pracovníky v přímé péči jsou zahrnuti odborní pracovníci uvedení v § 115
odst. 1 písm. a) až e) zákona o sociálních službách2.
Mezi ostatní pracovníky jsou zahrnuti – vedoucí pracovníci (vedoucí organizace,
vedoucí služby, ostatní vedoucí pracovníci), administrativní pracovníci
(sekretářské a asistenční pozice, účetní, ostatní administrativní pracovníci),
obslužný personál (údržba, úklid, apod.).
Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na úvazek pracovníka
v přímé péči měsíčně pro jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým
obvyklým měsíčním nákladům na jednotlivé druhy služeb. Tato hodnota
vyjadřuje celkové náklady na 1 pracovní úvazek pracovníka v přímé péči, tzn.
osobní i provozní náklady služby (včetně režií).
Základní vymezení pro skupinu 3 a 4:
V případě výpočtu na služby sociální prevence a péče s lůžkovou kapacitou jsou
celkové obvyklé náklady služby kalkulovány na lůžka, nikoli na pracovní úvazky.
Do výpočtu se zahrnují plánované kapacity – lůžka, uvedené v žádosti,
maximálně však do kapacity – lůžek, zahrnutých v Základní síti kraje.
Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro
jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko
na den. Do výpočtu dále vstupuje počet dnů, ve kterém je služba v roce
poskytována a kapacita služby (počet lůžek), tzn. do výpočtu vstupuje počet
plánovaných lůžkodnů.
II.

Výnosy

Vypočtené výnosy jsou součtem vypočtených výnosů v jednotlivých oblastech
činnosti.
Základní vymezení pro skupinu 1:
Pro služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství není počítáno
s úhradami, jelikož se jedná o sociální služby poskytované bez úhrady. Zde je
počítáno jen se stanoveným podílem spolufinancování služeb z jiných zdrojů.
2

V sociálních službách vykonávají odbornou činnost - a) sociální pracovníci, b) pracovníci
v sociálních službách, c) zdravotničtí pracovníci, d) pedagogičtí pracovníci, e) manželští a rodinní
poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.
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Základní vymezení pro skupinu 2:
Ambulantní a terénní služby sociální péče jsou poskytovány za částečnou/úplnou
úhradu od uživatelů služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady
od uživatelů služby.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby se vypočte jako součin hodinové sazby *
počet hodin přímého výkonu služby na jednoho pracovníka v přímé péči v
sociálních službách * počet pracovníků v přímé péči v sociálních službách.
V případě pečovatelské služby a osobní asistence se výnosy nepočítají z úvazků
sociálních pracovníků.
Hodinová sazba byla stanovena ve výši 100 Kč. Počet hodin přímého výkonu a
sazby pro jednotlivé služby jsou počítány dle následující tabulky:
Druh služby

Počet
výkonu

hodin

přímého

Hodinová sazba

§ 39 – osobní asistence

1 200

100 Kč

§ 40 – pečovatelská služba

1 200

100 Kč

§ 42 – průvodcovské a předčitatelské
služby

1 200

100 Kč

§ 43 – podpora samostatného bydlení

1 200

100 Kč

§ 44 – odlehčovací služby

1 200

100 Kč

§ 45 – centra denních služeb

1 200

100 Kč

§ 46 – denní stacionáře

1 200

100 Kč

Pozn. Celkový fond pracovní doby na jednoho pracovníka je v roce 2022 při
stanovené týdenní pracovní době 40 hodin (bez placených svátků) 2 016 hodin
ročně. Dále předpokládáme, že pracovník pracující na celý úvazek věnuje 60 %
fondu pracovní doby přímo klientovi. Pak tento údaj představuje 1 210 hodin po
zaokrouhlení.
Dále je počítáno se stanoveným podílem financování služeb z jiných zdrojů.
Základní vymezení pro skupinu 3:
Pobytové služby sociální prevence jsou poskytovány za částečnou/úplnou
úhradu od uživatelů služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady
od uživatelů služby.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby je určena na základě analýzy úhrad uživatelů
za předminulý rok a dále s ohledem na maximální hodnoty úhrad stanovených
prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách za pobyt a případně stravu
u jednotlivých druhů služeb.
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Úhrada je stanovena jako průměrná hodnota na 1 lůžko na den (v případě
nocleháren fakticky za 1 lůžko na noc).
Je počítáno s vytížeností služby ve výši 90 %.
Dále je počítáno se stanoveným podílem financování služeb z jiných zdrojů.
Základní vymezení pro skupinu 4:
Pobytové služby sociální péče jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu od
uživatelů služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů
služby, a pokud je uživatelům služby poskytována zdravotní péče
(ošetřovatelská péče) podle § 36 zákona o sociálních službách, a to
prostřednictvím vlastních zaměstnanců zařízení, zohledňují se i plánované
úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Toto platí také pro sociální služby
poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby je určena na základě analýzy úhrad uživatelů
za předminulý rok a dále s ohledem na maximální hodnoty úhrad stanovených
prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách za pobyt a stravu u
jednotlivých druhů služeb a úhrada za péči stanovená dle zákona o sociálních
službách.
Úhrada je stanovena jako průměrná hodnota na 1 lůžko na den.
Obvyklé příjmy od zdravotních pojišťoven se odečítají v případě služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, domovy pro
seniory, domovy se zvláštním režimem a sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních lůžkové péče, je-li zdravotní péče zajišťována
vlastními zaměstnanci poskytovatele služby (je-li zdravotní péče poskytovatelem
sociálních služeb zajišťována např. zabezpečením externího dodavatele apod.,
příjmy od zdravotních pojišťoven se nezohledňují).
Obvyklé příjmy od zdravotních pojišťoven jsou určeny jako průměrná hodnota
v návaznosti na počet lůžek a strukturu uživatelů služby podle stupňů závislosti
pro účely příspěvku na péči (zohledňují se pouze v případě uživatelů ve stupni
III. nebo IV. příspěvku na péči).
Průměrná výše v případě jednoho uživatele, ve III. nebo IV. stupni závislosti
příspěvku na péči, je pro účely tohoto řízení stanovena na 3 000,- Kč/měsíc (100
Kč/den).
Je počítáno s vytížeností služby ve výši 95 %.
Dále je počítáno se stanoveným podílem financování služeb z jiných zdrojů.

10

III.
A.

Výpočet optimální výše dotace
Výpočet optimální výše dotace (OVD) na služby sociální prevence a
odborného sociálního poradenství – ambulantní a terénní forma
služby

Druhy služeb3
 odborné sociální poradenství,
 raná péče,
 telefonická krizová pomoc,
 tlumočnické služby,
 krizová pomoc,
 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením,
 terénní programy,
 nízkoprahová denní centra,
 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 intervenční centra,
 sociálně terapeutické dílny,
 sociální rehabilitace – pouze terénní a ambulantní formy služby.
Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek
pracovníka v přímé péči a stanoveného podílu spolufinancování služby,
resp. jako rozdíl vyrovnávací platby na službu a stanoveného podílu
spolufinancování.
OVDS = (FP * U* M) – (a * FP * U * M)
OVDS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka– stanovený podíl
spolufinancování služby
OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro
jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním
nákladům na jednotlivé druhy služeb,
3

U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových
úvazků pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči4 a 0,3 úvazku
ostatních pracovníků na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce,
a – stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů.

4

Tento výpočet optimální výše dotace se použije i v případě, kdy je součástí krizové pomoci a
intervenčního centra pobytová forma služby.
4
Optimální výše dotace je propočtená na rozsah služby, jak byla vymezena v Základní síti kraje.
V případě, že rozsah služby je nižší, než je vymezen v Základní síti kraje, vypočte se optimální
výše dotace podle skutečného rozsahu služby, specifikovaného v žádosti.
3
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B.

Výpočet optimální výše dotace na služby sociální péče – ambulantní
a terénní forma služby a tísňová péče

Druhy služeb:
 osobní asistence,
 průvodcovské a předčitatelské služby,
 podpora samostatného bydlení,
 odlehčovací služby – pouze ambulantní a terénní forma,
 centra denních služeb,
 denní stacionáře,
 pečovatelská služba.
Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek
pracovníka v přímé péči a úhrad od uživatelů služby a stanoveného podílu
spolufinancování služby, resp. jako rozdíl vyrovnávací platby na službu a
stanoveného podílu spolufinancování.
OVDS = (FP * U* M) – (Uppp * S * H) - (a * FP * U * M)
OVDS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby
– stanovený podíl spolufinancování služby
OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
a – stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro
jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním
nákladům na jednotlivé druhy služeb,
Uppp – úvazky pracovníků v přímé péči pro příslušný rok5 (v případě
pečovatelské služby a osobní asistence pouze pracovníci v sociálních
službách),
S – stanovená hodinová sazba v Kč za zajištění základních činností služby,
H – počet hodin výkonu služby na 1 úvazek pracovníka v přímé péči,
U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových
úvazků pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči6 a 0,3 úvazku
ostatních pracovníků na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce.

5

Vyrovnávací platba je propočtená na rozsah služby, jak byla vymezena v Základní síti kraje. V
případě, že rozsah služby je nižší, než je vymezen v Základní síti kraje, vypočte se vyrovnávací
platba podle skutečného rozsahu služby, specifikovaného v žádosti.
6
Viz. pozn. pod čarou č. 4
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Druhy služeb:
 tísňová péče.
Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek
pracovníka v přímé péči a úhrad od uživatelů služby a stanoveného podílu
spolufinancování služby, resp. jako rozdíl vyrovnávací platby na službu a
stanoveného podílu spolufinancování.
OVDS = (FP * U * M) – (S * K * M) - (a * FP * U * M)
OVDS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby
– stanovený podíl spolufinancování služby
OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
a – stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro
jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním
nákladům na jednotlivé druhy služeb,
U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových
úvazků pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči7 a 0,3 úvazku
ostatních pracovníků na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce,
S – stanovená měsíční sazba úhrady v Kč na 1 klienta (uživatele) za základní
činnosti služby; měsíční sazba byla stanovena ve výši 150 Kč,
K – celkový počet klientů (uživatelů) služby, plánovaný pro příslušný rok
poskytovatelem služby v rámci žádosti o finanční podporu.

C.

Výpočet optimální výše dotace na služby sociální prevence –
pobytová a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou

Druhy služeb:
Pobytové formy služby:
 azylové domy,
 domy na půl cesty,
 sociální rehabilitace (pouze pobytová forma),
Ambulantní formy služby:
 noclehárny.

7

Viz. pozn. pod čarou č. 4
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Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad
od uživatelů služby a stanoveného podílu spolufinancování služby, resp.
jako rozdíl vyrovnávací platby na službu a stanoveného podílu spolufinancování.
OVDS = (FP * L) – (Su * L * v) - (a * FP * L)
OVDS = finanční podpora na lůžko – úhrada od uživatelů služby na lůžko –
stanovený podíl spolufinancování služby

OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
a – stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy
služeb, která odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den,
L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na
základě počtu registrovaných lůžek8 a plánované doby poskytování služby v
příslušném roce),
9

Su – stanovená obvyklá sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko na den pro
jednotlivé druhy služeb,
v – koeficient vytíženosti služby, koeficient nabývá hodnoty 0,95.

D.

Výpočet optimální výše dotace na služby sociální péče – pobytová
forma služby

Druhy služeb:








8

odlehčovací služby,
týdenní stacionáře,
domovy pro osoby se zdravotním postižením,
domovy pro seniory,
domovy se zvláštním režimem,
chráněné bydlení,
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Viz. pozn. pod čarou č. 4
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Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad
od uživatelů služby a případně úhrad za poskytovanou zdravotní péči z
veřejného zdravotního pojištění a stanoveného podílu spolufinancování
služby, resp. jako rozdíl vyrovnávací platby na službu a stanoveného podílu
spolufinancování.
Pro domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, pro domovy
se zvláštním režimem, týdenní stacionáře a sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních lůžkové péče:
OVDS = (k*FP * L) – (Su * L*v) – (Sz * Lu ) – (a * FP * L)
OVDsS = finanční podpora na lůžko se zohledněním struktury uživatelů služby
– úhrada od uživatelů služby na lůžko – úhrada ze zdravotního pojištění na
lůžko - stanovený podíl spolufinancování služby

Pro odlehčovací služby a chráněné bydlení:
OVDsS = (k*FP * L) – (Su * L*v) – (a * FP * L)
OVDsS = finanční podpora na lůžko se zohledněním struktury uživatelů služby
– úhrada od uživatelů služby na lůžko stanovený podíl spolufinancování
služby
OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
k – koeficient zohledňující strukturu uživatelů služby dle stupně závislosti na
pomoci jiné fyzické osoby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy
služeb, která odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den,
L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na
základě počtu registrovaných lůžek10 a plánované doby poskytování služby v
příslušném roce),
Su – stanovená obvyklá sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko na den pro
jednotlivé druhy služeb,
v – koeficient vytíženosti služby, koeficient nabývá hodnoty 0,95,
Sz - stanovená sazba úhrady z veřejného zdravotního pojištění na 1 lůžko na
den (na měsíc) se zohledněním stupně závislosti uživatelů služby (pouze u 5
druhů služeb),
Lu – celkový plánovaný počet lůžkodnů obsazených uživateli ve III. a IV. stupni
závislosti příspěvku na péči,
a – stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů.
10

Viz. pozn. pod čarou č. 4
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Hodnoty koeficientu „k“:
Podíl uživatelů ve stupni závislosti na pomoci jiné
fyzické osoby II (středně těžká závislost), III (těžká
závislost) a IV (úplná závislost) na celkovém počtu
uživatelů

v intervalu 80 % - 100 %
v intervalu 70 % - 79 %
v intervalu 60 % - 69 %
v intervalu 50 % - 59 %
v intervalu 40 % - 49 %
v intervalu 30 % - 39 %
v intervalu 20 % - 29 %
v intervalu 10 % - 19 %
v intervalu 0 % - 9 %

Hodnota koeficientu

1,45
1,35
1,3
1,25
1,2
1,15
1,1
1,05
1

Reálná výše dotace je stanovena tak, že vypočtená optimální výše dotace je
upravena (ponížena) na základě aplikace redukčních koeficientů a dále na
základě vyhodnocení míry splnění dalších hodnotících kritérií dotačního
programu.
Žadateli nebude vyplacena vyšší dotace, než jaká odpovídá optimální výši
dotace stanovené v souladu s pravidly této metodiky. Reálná výše dotace pak
bude stanovena tak, že optimální výše dotace bude upravena (ponížena) na
základě aplikace redukčních koeficientů a na základě výsledku vyhodnocení míry
splnění jednotlivých hodnotících kritérií dotačního programu. V případě, že v
žádosti žadatel požádá o dotaci nižší, než představuje reálná výše dotace určená
dle předchozí věty, bude poskytovateli sociálních služeb (žadateli) vyplacena
dotace ve výši uvedené v žádosti.
Maximální výše dotace je stanovena ve výši 300 000,- Kč na 1 sociální službu
(identifikátor).
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Přílohy:
Příloha č. 1 Redukční koeficienty
Příloha č. 2 Stanovená hodnota finanční podpory na úvazek/lůžko a stanovený
podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů
Příloha č. 3 Hodnoty průměrné výše úhrady uživatelů za službu

17

Příloha č. 1 Metodiky
Redukční koeficienty dle druhů služeb
I. hladina redukce - nejnižší
intervenční centra
krizová pomoc
nízkoprahová denní centra
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
raná péče
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociální rehabilitace – ambulantní a terénní forma
sociálně terapeutické dílny
telefonická krizová pomoc
terénní programy
tlumočnické služby
II. hladina redukce - nízká
azylové domy
domy na půl cesty
noclehárny
podpora samostatného bydlení
tísňová péče
sociální rehabilitace-pobytová
III. hladina redukce - střední
centra denních služeb
denní stacionáře
chráněné bydlení
odlehčovací služby – ambulantní a terénní forma
osobní asistence
pečovatelská služba
průvodcovské a předčitatelské služby
IV. Hladina redukce - vysoká
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
odlehčovací služby – pobytová forma
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
týdenní stacionáře
V. hladina redukce - nejvyšší
odborné sociální poradenství
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Příloha č. 2 Metodiky
Stanovená hodnota finanční podpory na úvazek/lůžko a stanovený podíl
spolufinancování služby z jiných zdrojů

Stanovená hodnota finanční podpory na úvazek/lůžko a stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů
DRUHY SLUŽBY
FP
a
azylové domy
612 Kč
11%
centra denních služeb
62 679 Kč
8%
denní stacionáře
64 575 Kč
32%
domy na půl cesty
752 Kč
8%
domovy pro osoby se zdravotním postižením
1 415 Kč
20%
domovy pro seniory
945 Kč
10%
domovy se zvlášním režimem
1 195 Kč
8%
1 460 Kč
12%
cháněné bydlení
intervenční centra
58 081 Kč
8%
krizová pomoc
51 133 Kč
10%
nízkoprahová denní centra
58 576 Kč
6%
noclehárny
602 Kč
10%
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
54 898 Kč
10%
odbormné sociální poradenství
67 873 Kč
13%
odlehčovací služby - A/T
52 452 Kč
9%
odlehčovací služby - P
1 213 Kč
9%
osobní asistence
42 780 Kč
8%
pečovatelská služba
47 511 Kč
16%
podpora samostatného bydlení
57 771 Kč
10%
průvodcovské a předčitalské služby
32 424 Kč
8%
raná péče
66 385 Kč
6%
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
57 486 Kč
21%
sociálně aktivzační služby pro seniory a osoby se ZP
63 169 Kč
8%
sociální rehabilitace - A/T
59 162 Kč
5%
sociální služby poskytované ve ZZLP
954 Kč
8%
sociálně terapeutické dílny
61 164 Kč
13%
telefonická krizová pomoc
46 784 Kč
7%
terénní programy
54 015 Kč
11%
tísňová péče
25 000 Kč
8%
tlumočnické služby
63 198 Kč
11%
týdenní stařionáře
1 109 Kč
18%
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Příloha č. 3 Metodiky
Hodnoty průměrné výše úhrady uživatelů za službu
Služby

§ zákona č.
108/2006 Sb.

Minimální průměrná výše úhrady

Osobní asistence

§39

100 Kč/hod.

Pečovatelská služba

§40

100 Kč/hod.

Tísňová péče

§41

150 Kč na 1 uživatele/měsíc

Průvodcovské a
předčitatelské služby

§42

100 Kč/hod.

Podpora samostatného
bydlení

§43

100 Kč/hod.

Odlehčovací služby

§44

100 Kč/hod. terénní a ambulantní forma
služby
9 951 Kč na uživatele/měsíc (321 Kč na
uživatele/den) pobytová forma služby

Centra denních služeb

§45

100 Kč/hod.

Denní stacionáře

§46

100 Kč/hod.

Týdenní stacionáře

§47

10 044 Kč na uživatele/měsíc (324 Kč na
uživatele/den)

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

§48

15 407 Kč na uživatele/měsíc (497 Kč na
uživatele/den)

Domovy pro seniory

§49

14 105 Kč na uživatele/měsíc (455 Kč na
uživatele/den)

Domovy se zvláštním
režimem

§50

16 926 Kč na uživatele/měsíc (546 Kč na
uživatele/den)

Chráněné bydlení

§51

8 184 Kč na uživatele/měsíc (264 Kč na
uživatele/den)

Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
ústavní péče

§52

10 757 Kč na uživatele/měsíc (347 Kč na
uživatele/den

Azylové domy

§57

1 736 Kč na uživatele/měsíc (56 Kč na
uživatele/den

Domy na půl cesty

§58

1 798 Kč na uživatele/měsíc (58 Kč na
uživatele/den

Noclehárny

§63

744 Kč na uživatele/měsíc (24 Kč na
uživatele/den
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Příloha č. 3

Dotační program
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 –
malý dotační program“

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

DIČ

Sídlo (adresa) žadatele
Ulice
Obec

Č.p/č.orient.
PSČ

Kontaktní údaje
Tel.
Fax Email

Mobil
Webová stránka
Registrace



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



Zahraniční právnická osoby doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné
evidenci skutečných majitelů, nebo pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech
osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech
osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam
akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina
nebo stanovy:

Bankovní spojení
Název banky žadatele
Číslo účtu žadatele
Kód banky

Osoby jednající jménem žadatele (zvolte A nebo B)
A) Osoba jednající jako statutární orgán
Jméno, titul, funkce
Kontaktní adresa
Telefon
E-mail
Adresát rozhodnutí – ano/ne
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B) Osoba jednající na základě udělené plné moci
Jméno, titul, funkce
Kontaktní adresa
Telefon
E-mail
Plná moc ze dne
Adresát rozhodnutí – ano/ne
Údaje o skutečném majiteli právnické osoby
- podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a
údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující
osobu
Osoba
Jméno/název
IČ
Příloha (vložen výpis z evidence
v elektronické žádosti)
Zahraniční právnická osoba
- doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci
skutečných majitelů, nebo pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje
všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z
nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční
evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o
vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy
Osoba
Jméno/název
IČ
Příloha (vložen výpis z evidence
v elektronické žádosti)
Právnické osoby, v nichž má přímý podíl právnická osoba žadatele:
Název
IČ

Výše podílu
Kč

Kontaktní osoba
Jméno, titul, funkce
Kontaktní adresa
Telefon
E-mail
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2. Požadavek na dotaci Ústeckého kraje 2022
Údaje o službě
Identifikátor služby
Druh služby
Forma poskytování
Služba poskytovaná od:
Název služby
Zařízení poskytující sociální službu
Název

Adresa

Požadavek na dotaci a působnost služby
Celkové náklady v roce
2022 (Kč)

Požadovaná dotace
Ústeckého kraje na rok
2022 (Kč)

Tj. % z celkových nákladů

Vyplní pouze žadatelé s poskytováním služby ve více krajích:
Kraj

Podíl působnosti
(%)

Podíl
požadavku
na dotaci (%)

Požadavek na dotaci (Kč)

Účel, na který chce žadatel dotaci použít:

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

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

Termín ukončení

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

Upřesnění

Věková kategorie

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

Provozní doba poskytování služby
Ambulantní forma

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Terénní forma

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Pobytová
Popis realizace služby

Další údaje o službě
Uveďte zejména informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší žádosti.
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4. Kvantifikace sociální služby
4.1 Ambulantní a terénní forma
Okamžitá individuální
kapacita
Okamžitá skupinová kapacita
Indikátor

Skutečnost v roce
2020

Předpoklad v roce
2021

Plán na rok 2022

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

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

Skutečnost v roce
2020

Předpoklad v roce
2021

Plán na rok 2022
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Struktura uživatelů služby dle stupňů závislosti
Rok 2020 - skutečnost
Struktura uživatelů dle
Osoby do 18 let
stupně závislosti
Stupeň I
Stupeň II
Stupeň III
Stupeň IV
Ostatní (bez příspěvku na
péči)
Celkem
Rok 2021 - předpoklad
Struktura uživatelů dle
Osoby do 18 let
příspěvku na péči
Stupeň I
Stupeň II
Stupeň III
Stupeň IV
Ostatní (bez příspěvku na
péči)
Celkem
Rok 2022 - plán
Struktura uživatelů dle
Osoby do 18 let
příspěvku na péči
Stupeň I
Stupeň II
Stupeň III
Stupeň IV
Ostatní (bez příspěvku na
péči)
Celkem

Osoby nad 18 let

Celkem

Osoby nad 18 let

Celkem

Osoby nad 18 let

Celkem

5. Personální zabezpečení služby
5.1. Pracovní smlouvy
Rok 2021
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

Úvazky za
minulý rok

Počet
pracovníků

Přepočteno na
celé úvazky

Náklady celkem
(Kč)
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1.5

další odborní pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

5. 2 Dohody o pracovní činnosti
Rok 2021
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

Úvazky za
minulý rok

Počet
pracovníků

Přepočteno na
celé úvazky

Náklady celkem
(Kč)

Počet
pracovníků

Přepočteno na
celé úvazky

Náklady celkem
(Kč)

5.3 Dohody o provedení práce
Rok 2021
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

Úvazky za
minulý rok
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1.5

další odborní pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

5.4 Nákup služeb
Rok 2021
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

Úvazky za
minulý rok

Počet
pracovníků

5.5 Dobrovolníci
Celkem:

Počet odpracovaných hodin:

Přepočteno na
celé úvazky

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

Celkem

Skutečnost v roce
2020 (Kč)

Předpoklad v roce
2021 (Kč)

Plán na rok 2022
(Kč)
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7. Rozpočet služby a požadavek na dotaci dle nákladových položek
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8. Nedílné přílohy žádosti
Doloženo

Typ přílohy
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

f)

g)

Čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3
letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,
nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na jeho majetek
nebyla nařízena exekuce, vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků
(pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků
zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné
podpory, který dosud nebyl splacen.
Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti/podnikání žadatele, nebo pro
trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby.
Čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené
závazky po lhůtě splatnosti.

h)

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

i)

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

j)

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

k)

Soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za
přispění Kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení
finanční výše poskytnuté dotace, a to v originále. Přehled projektů financovaných z ESF,
do kterých je příjemce dotace zapojen. Pokud nebyly realizovány žádné projekty za
předchozí 3 roky, bude nahrazen soupis projektů čestným prohlášením.

l)

V případě zastoupení na základě plné moci - plná moc.

Příloha č. 3

Žádost vyhotovil:
Datum vyhotovení žádosti:
Statutární orgán potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního programu
Ústeckého kraje, Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 – malý dotační program“ a potvrzuje
pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním v žádosti uvedených
identifikačních údajů a výše poskytnuté dotace na webových stránkách internetového serveru Ústeckého kraje
a se zařazením do databáze poskytovatele.

Datum podání žádosti:

Podpis osoby zastupující žadatele:
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Příloha č. 4

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

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

-

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

-

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

Zároveň čestně prohlašuji, že
-

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

-

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

-

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

-

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

V ……………. dne ………………

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

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

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

-

toto prohlášení nahrazuje nedílnou přílohu žádosti dle Vyhlášení dotačního programu
v bodě k) - soupis projektů za předchozí 3 roky za podpory Ústeckého kraje
(dle Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
se jedná o nedílnou přílohu žádosti v čl. VI., odst. 2, písm. l)

V ……………. dne ………………

………………………
razítko, podpis
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Příloha č. 6

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: VZOR

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

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Poskytovatel“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
PaedDr. Jiřím Kulhánkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Bc. Kateřina Kosinová
kosinova.k@kr-ustecky.cz / 475 657 423
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
1630952/0800

a
Příjemce:
Název
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce“)
zapsaný v………......rejstříku
v evidenci……..v……….

u

…………………,

oddíl

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

vložka….......

/

Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu uloženého na odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
na poskytování sociální služby v programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby
2022 – malý dotační program“
(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“ nebo
„smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/xxZ/2021
ze dne 21. 6. 2021 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu s těmito
Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou neupravených.
Dotace je poskytována na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..
Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č….ze dne….
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na základě této smlouvy neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která
a) bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. ………………., pod UZ (účelovým
znakem) 00193, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději
do konce kalendářního roku, na který byla poskytnuta.
b) bude převedena příspěvkovým organizacím zřizovanými územními samosprávnými
celky ve splátkách platebním poukazem na běžné účty zřizovatele, a to prostřednictvím
účtu zřizovatele, ………………….., č.ú.: ………………, pod UZ (účelovým znakem) 00193,
za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do konce
kalendářního roku, na který byla poskytnuta.
Finanční podpora na registrované sociální služby je poskytnuta v souladu
s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č. 2012/21/EU, o použití
čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále též „Rozhodnutí EK“).
Pro služby s nadregionální působností přidán navíc tento odstavec:
Poskytovatel touto Smlouvou přistupuje k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované
sociální služby s celostátní a nadregionální působností s tím, že finanční podpora (dotace)
na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
příjemci v souladu s Rozhodnutím EK.
Dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby
hrazené Poskytovateli v souladu s Rozhodnutím EK.
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Článek II.
Účel, na který je dotace určena
doba, v níž má být dosaženo účelu
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace sociální
služby (dále jen „Služba“) v rámci programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální
služby 2022 – malý dotační program“ dle poskytovatelem odsouhlaseného Rozpočtu
plánovaných nákladů, a to v rozsahu dále uvedeného procentuálního podílu dotace na
úhradě plánovaných nákladů. Rozpočet plánovaných nákladů je nedílnou součástí ujednání
této smlouvy, uložené ve spisu na Krajském úřadě Ústeckého kraje odboru sociálních věcí.
Dotace se poskytuje v následujícím členění:
Číslo registrace Služby –
identifikátor

Druh Služby

Poskytnutá dotace celkem
Kč

Celkem:

Kč

Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů na poskytování
sociální služby/sociálních služeb, uvedené/uvedených v bodě 15 Metodiky pro poskytování
dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu „Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby 2022 – malý dotační program „ (dále jen „Metodika malého programu“), v
rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální služby zákonem o
sociálních službách, a ve lhůtě uvedené v části II., bodu 4. této Smlouvy, v souladu
s Metodikou malého programu.
Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné náklady)
specifikované v bodě 14 Metodiky malého programu.
2. Příjemce je povinen dodržet nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb, které jsou
nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy. Od jednotlivých nákladových rozpočtů
služeb je možno se odchýlit (jen následujícím způsobem:
a) bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek
hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že bude
dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu a změny nebudou mít
vliv na stanovené účelové určení,
b) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených z dotace
navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu služby)
maximálně o 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že
bude dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít vliv na
účelové určení; na snižování uznatelných nákladů v jednotlivých nákladových druzích se
omezení nevztahuje,
c) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených z dotace
navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu služby) o
více než 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude
dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít vliv na účelové
určení – pouze se souhlasem odboru SV KÚÚK. Pracovníci odboru SV KÚÚK, resp.
pracovníci OPRS, o těchto změnách budou rozhodovat na základě písemné žádosti
poskytovatele sociálních služeb (Příjemce).
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O převodu dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými žadatelem
(Příjemcem) rozhoduje Rada nebo Zastupitelstvo ÚK na základě písemné žádosti
žadatele, a to s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného dotačního programu. Obdobně se
postupuje u převodu dotace v případě sloučení či rozdělení sociálních služeb.
3. Termínem ukončení realizace Služby je 31. prosinec 2022. Pro Příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace se poskytuje účelově (viz čl. II odst. 1 Smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
nákladů, které vznikly žadateli v období realizace od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla
dotace poskytnuta a byly žadatelem uhrazeny v období od 1. 1. roku, na který byla dotace
poskytnuta do 26. 1. následujícího roku.
5. Dotace se poskytuje jednorázově.
6. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
nákladech Služby v maximální výši 70 %. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve
vztahu k celkovým nákladům Služby za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu.
Článek III.
Povinnosti příjemce, porušení rozpočtové kázně
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem poskytování Služby, pro který byla dotace poskytnuta,
a v souladu s podmínkami sjednanými v této Smlouvě.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem Služby, který je přílohou této Smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a
to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celé Služby.
e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že Služba je spolufinancována Ústeckým
krajem.
f)

Předat Poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití dotace, a to do 5. února
po skončení dotačního roku - (článek XII. odst. 1 Zásad). Pokud byla Služba
realizována před uzavřením této Smlouvy, je příjemce povinen předložit poskytovateli
finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Spolu se
závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze
závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy nebo finančního
vypořádání dotace na žádost příjemce prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních
dnů.

I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:
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-

označení příjemce,

-

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

-

popis realizace Služby,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy Služby,

-

přínos Služby pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení Služby,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů Služby,

-

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

-

přehled o prostředcích vrácených do rozpočtu poskytovatele.

g) Neprodleně písemně informovat odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje o všech změnách, týkajících se identifikace Příjemce nebo realizace podpořené
Služby, nejpozději však do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo.
h) V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizované Služby, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz čl. II
odst. 7 smlouvy), je příjemce dotace povinen prostředky, o které byl dohodnutý podíl
dotace překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
i)

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

j)

Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet Poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
Služby poskytnuta, v případě, že se Služba neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
Poskytovatele o vrácení dotace.

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

Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto Smlouvou se postupuje dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů
a č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„kontrolní řád“). Při uplatnění sankcí za neoprávněné použití nebo zadržení dotace se
postupuje podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových
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pravidlech“). V rámci veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno dodržení veškerých
podmínek čerpání dotace včetně splnění podmínek pro poskytnutí vyrovnávací platby
ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK.
m) Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu s kontrolním
řádem, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci a
poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito
oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru kontroly
Krajského úřadu Ústeckého kraje a přizvané osoby dle § 6 kontrolního řádu.
n) Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
o) Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat v souvislosti
s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
p) Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele dotace o následujících
změnách údajů uváděných v žádosti, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo:
1. změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace,
2. změna bankovního účtu Příjemce,
Údaje uvedené o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby,
telefonického spojení, e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna
rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů
povinně hlášených dle zákona o sociálních službách (na oddělení plánování a
registrace sociálních služeb) odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Poskytovatel registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně informovat odbor
sociálních věcí, oddělení plánování a registrace sociálních služeb Krajského úřadu
Ústeckého kraje, o změnách údajů uváděných v žádosti.
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení
možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory
s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v závěrečném vyúčtování vyjma
nahlášení finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.
Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné
uzavírat dodatek ke Smlouvě.
q) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až
po předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
r) Příjemce je povinen s Poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
s) Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). V
případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně
použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 zákona
č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení s odvodem
ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto Smlouvou.
t)

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

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

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

2.

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

3.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu“
ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek poskytovatele
a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele rozhoduje
kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.
Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání Programu tj. do 31. 12. 2022:

4.
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a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci Služby,
b) verbální prezentace Poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce propagující Službu, včetně prezentace
moderátorem akce,
c) oficiální pozvání zástupců Poskytovatele na výše uvedené akce,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace Služby) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací Služby).

5.

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

1. var. 1 - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření
smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode
dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
var. 2 – Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na
tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na
e-mail: ……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
var. 3 – Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech, správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž
Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Příjemce obdrží jedno vyhotovení.
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5. O poskytnutí dotace a uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto …….. Ústeckého kraje
usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
PaedDr. Jiří Kulhánek
náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Příjemce
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Příloha č. 7

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

2.

3.

Předpokládané náklady v
roce 2021 v Kč

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

Místo a datum:

Plánované náklady v
roce 2022 v Kč

4.

5.

Požadavek od Ústeckého
kraje na rok 2022 Kč

Poskytnutá dotace ÚK na
základě Smlouvy o
poskytnutí dotace v Kč

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
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Příloha č. 8

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

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

Zároveň čestně prohlašuji, že
-

u příloh uvedených pod písmeny a) až d) v Metodice programu malého dotačního
programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 – malý dotační program
uložených ve spisu na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
nedošlo ke změně.

V ……………. dne ………………

………………………
razítko, podpis

V případě, že v některé z příloh pod písmeny a) až d) došlo ke změně, uvede žadatel tuto
skutečnost do tohoto čestného prohlášení a zároveň doloží dokumenty potvrzující tuto změnu
k podpisu smlouvy.

Příloha č. 9
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora Ústeckého kraje na sociální služby - malý dotační program 2022"
Závěrečná zpráva a záložky k vyúčtování dotace se vyplňují za každou službu zvlášť

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

Popis postupu realizace projektu vč. časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Datum :

Podpis a razítko organizace:

Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit po ukončení realizace
projektu, tj. nejpozději do 5. února 2023.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 – malý dotační program"

Příjemce dotace:

název a adresa organizace dle registrace

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

SML201234

Výše celkových nákladů projektu (Kč):

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

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

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

Popis postupu realizace projektu vč. časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Datum :

Podpis a razítko organizace:

Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit po ukončení realizace
projektu, tj. nejpozději do 5. února 2023.

Příloha č. 9

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 – malý dotační program
Souhrnná tabulka

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 – malý dotační program
dotační program:
číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):
organizace:
IČ:
sídlo:

Ukazatel

Poskytnuto
k 31.12.2022

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

1

Vráceno
v průběhu roku
na
účet kraje

Skutečně
použito
k 31.12.2022

2
0

vratka dotace

3
0

4 =1-2-3
0

0
0
0
0
0

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

Sestavil:
Datum a podpis:

0

Kontroloval:
Datum a podpis:

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 – malý dotační program
Zdroje financování

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 – malý dotační program
dotační program:
číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):
organizace:
IČ:
sídlo:

Ukazatel

Celkové náklady

b

1

Neinvestiční dotace celkem
v tom:
jednotlivé sociální služby
dle ID

Dotace od KÚÚK v
rámci programu
Podpora Ústeckého
kraje na sociální
služby 2022 – malý
dotační program
2

0

0

Fondy
zdravotních
pojišťoven

Úhrady
uživatelů

3

4

0

0

Dotace krajejiné

Dotace od obcí

5

6

0

0

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

Sestavil:
Datum a podpis:

Příspěvky od ÚP

Příspěvek od
zřizovatele

Strukturál
ní fondy

Resorty
stání
správy

7

8

9

10

0

0

0

Jiné

11
0

0

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 – malý dotační program
dílčí čerpání rozpočtu sociální služby (ID sociální služby)
Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 – malý dotační program
dotační program:
číslo smlouvy poskytovatele:
organizace:
IČ:
sídlo:
celkové příjmy/výnosy projektu v roce 2022 (Kč)
celkové náklady/výdaje projektu v roce 2022 (Kč)

Dotace Ústeckého kraje
Rozpočtová položka
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

dotace poskytnutá
Ústeckým krajem

Celkové náklady (Kč)
0

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

Místo a datum:

částka hrazená z dotace
Ústeckého kraje (Kč)

Vratka
(Kč)

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

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

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
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Příloha č. 1

Dotační program
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2022“
Název dotačního programu
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2022“ (dále jen
„Protidrogový program“)
Protidrogový program vychází z oblasti podpory definované v čl. I. bodu 2) Zásad pro
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“) a
je ve shodě s čl. 3 odst. 1 písm. e) Zásad Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.
V rámci dotačního programu bude podpořena oblast sociálních služeb.
Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č…./Z/2021 ze dne
21. 6. 2021 dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), na
podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“).
Účel finanční podpory (dotace) a důvody podpory stanoveného účelu
Poskytnutím podpory podle tohoto Protidrogového programu plní kraj svoji povinnost zajistit
dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb ve smyslu § 95 písm. g) zákona o sociálních službách.
Předmětem podpory jsou registrované sociální služby podle typologie obsažené v §§ 37 – 70
zákona o sociálních službách a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách poskytované na území Ústeckého kraje,
jejichž zaregistrovanou cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových látkách. Jedná se konkrétně o služby: odborné sociální poradenství (§ 37),
kontaktní centra (§ 59), služby následné péče (§ 64), terapeutické komunity (§ 68) a terénní
programy (§ 69).
Protidrogový program se nevztahuje na sociální služby, které nejsou poskytovány
v oblasti protidrogové politiky a na příspěvkové organizace zřizované ÚK.
Podpořeny budou registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrželi
Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby nebo Pověření
Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby (dále
jen „Pověření“) a jsou zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na
období 2019–2021 (dále jen „Základní síť kraje“). Finanční podpora z rozpočtu kraje bude
poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb s výjimkou základního
potravinového servisu v rámci činnosti služeb kontaktních center. Mohou být podpořeny
pouze sociální služby, které zohledňuje zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb v Ústeckém kraji na období 2019-2021, resp. akční plán rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji a jeho prováděcí části, tj. může být podporováno poskytování sociálních
služeb, které jsou zařazeny do Základní sítě kraje.
Finanční podpora sociálních protidrogových služeb je v souladu se Strategií prevence
závislostí Ústeckého kraje na období 2020-2023.
Okruh způsobilých žadatelů
-

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

-

církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona
č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví

1

Příloha č. 1
a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
-

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

-

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

-

osoby samostatně výdělečně činné

Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře
Finanční podpora na základě tohoto programu je poskytována v režimu veřejné podpory
slučitelné s vnitřním trhem podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití
článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU), (dále jen „Rozhodnutí
EK“). Subjekty, jejichž sociální služby jsou součástí Základní sítě kraje, obdržely od
Ústeckého kraje Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, které
obsahuje, mimo jiné, kalkulaci maximální výše vyrovnávací platby.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků a výše spoluúčasti příjemce
dotace
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje
na dotační program činí 1 mil. Kč.
Maximální podíl dotace kraje je 70 % z celkových uznatelných nákladů služeb zahrnutých
v žádosti.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. dotace ze státního rozpočtu,
dotace obcí, úhrady uživatelů služeb, fondy zdravotních pojišťoven), nebo z vlastních zdrojů
příjemce dotace.
Maximální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci dotačního programu je 300.000,Kč jedné organizaci na jednu službu.
Spolufinancování z ESF
V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok, na který
je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím grantového
projektu nebo individuálního projektu, bude dotace přidělená na službu z rozpočtu kraje
krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr dvanáctin a podíl
okamžité kapacity služby financované z ESF. V případě získání podpory z ESF
prostřednictvím individuálního projektu kraje, jehož realizátorem je odbor sociálních věcí
KÚÚK, bude dotace přidělená z rozpočtu kraje ponechána maximálně ve výši potřebné
povinné spoluúčasti v projektu.
Způsob poskytnutí finanční podpory a žádost o poskytnutí finanční podpory
Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Metodice pro poskytování dotace
poskytovatelům sociálních služeb v programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby
protidrogové politiky 2022 (dále jen „Metodika protidrogového programu“), která je přílohou
č. 1 vyhlášení tohoto dotačního programu.
Žádost o finanční podporu nelze podat v případě, že subjekt doposud nemá oprávnění
k poskytování příslušné sociální služby (registraci), není zapsán v registru poskytovatelů
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sociálních služeb, není součástí Základní sítě kraje nebo má v době podání Žádosti závazky
po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotním pojišťovnám,
orgánům sociálního zabezpečení, místně příslušným finančním úřadům a rozpočtu
územního samosprávného celku.
Termín vyhlášení: 2. 7. 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)
Počátek lhůty pro podání žádostí: 3. 8. 2021
Termín uzávěrky pro přijímání žádostí: 31. 8. 2021
Způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2022 musí být zpracována výlučně prostřednictvím
internetové aplikace v Katalogu sociálních služeb a to včetně příloh k žádosti, které budou
naskenovány.
Internetová aplikace Katalogu – https://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/.
Vzor žádosti je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje (http://www.krustecky.cz / Sociální péče / Dotační programy kraje / Dotační program „Podpora Ústeckého
kraje na sociální služby protidrogové politiky 2022“). Vzor žádosti je přílohou č. 2 vyhlášení
dotačního programu.
Do dotačního řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném termínu
prostřednictvím internetové aplikace v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje. Ústecký
kraj nehradí žadatelům náklady spojené se zpracováním žádosti a předložením žádosti.
Nedílné přílohy žádosti dle čl.: VI. odst. 2 Zásad jsou zejména:
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis
z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např.
společenská smlouva, stanovy, statut, doklad o živnostenském oprávnění, zřizovací
listina), a to v kopii;
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv), a to v kopii;
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii;
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
e) čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo
v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů, na jeho majetek nebyla nařízena exekuce; že vůči žadateli, ani vůči žádnému
podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je
propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení
protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen, a to v originále;
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný
čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný
čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento
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předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby, a to v originále;
g) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále;
h) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky
vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za
vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále;
i)

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

j)

čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu
a nepůsobí jako prostředník, a to v originále;

k) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za
přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení
finanční výše poskytnuté dotace, včetně informace o případných dalších žádostech
týkajících se tohoto projektu podaných poskytovateli v daném kalendářním roce, a to
v originále. V případě, že žadatel nerealizoval během posledních 3 let žádné projekty
za přispění kraje, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení, kterým nahradí přílohu
k) soupis projektů. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 4 Protidrogového programu.
l)

v případě zastoupení na základě plné moci - plná moc.

V případě že poskytovatel sociálních služeb žádal o finanční podporu v rámci
některého dotačního programu ÚK na podporu sociálních služeb od roku 2020
a nedošlo u příloh a) až d) k žádné změně, dokládá pouze přílohy uvedené pod
písm. e) až k). Vzor čestného prohlášení k bodům e) až j) je přílohou Protidrogového
programu č. 3.
Posuzování žádostí a kritéria hodnocení pro stanovení výše dotace
Kritéria a postup při hodnocení žádosti a stanovení výše dotace jsou uvedeny v Metodice
protidrogového programu.
Žádosti budou mimo jiné posouzeny dle následujících kritérií:
 potřebnost služby v regionu, tzn. soulad se Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019–2021, resp. Akčním plánem
rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a jeho prováděcí části,
 efektivita (využívanost kapacity) služby,
 uznatelné a neuznatelné náklady (viz Metodika protidrogového programu),
 dostatečné předpokládané spolufinancování služby v roce 2022 z jiných zdrojů
než z rozpočtu Ústeckého kraje (např. ostatní veřejné rozpočty).
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada, resp.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v předpokládaném termínu do konce roku 2021. Po vydání
ověřeného usnesení rady/zastupitelstva budou zveřejněny výsledky dotačního řízení.
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Úspěšní žadatelé o dotaci budou informováni o výši přidělené dotace a budou vyzvání
k poskytnutí podkladů potřebných pro zpracování smlouvy. Dále budou informováni
o postupu při kompletaci smlouvy a jejím zaslání poskytovateli. Vzor smlouvy je přílohou
vyhlášení dotačního programu č. 5.
Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech právní nárok.
Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, zajistí příslušný odbor bez zbytečného odkladu
po rozhodnutí příslušného orgánu kraje sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno
a důvod nevyhovění žádosti – viz čl. IX odst. 11. Zásad.
Konzultační místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Brněnská 6
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Mgr. Eva Kalinová, tel.: 475 657 444, e-mail: kalinova.e@kr-ustecky.cz
Přílohy č. 1 – Metodika protidrogového programu
Příloha č. 2 – Žádost o dotaci
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení k žádosti (přílohy e) až j))
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení k žádosti (příloha k))
Příloha č. 5 – Smlouva o poskytnutí dotace
Příloha č. 6 – Rozpočet plánovaných nákladů ke smlouvě
Příloha č. 7 – Čestné prohlášení ke smlouvě
Příloha č. 8 – Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
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Ústecký kraj

Příloha č. 2

Krajský úřad
odbor sociálních věcí

Metodika pro poskytování dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2022“ (dále
jen „Metodika protidrogového programu“)
Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace

1. Na dotaci není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace náleží
do pravomoci Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje. Dotace jsou poskytovány na
základě §10a zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).

2. O dotaci může požádat a dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby,
který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán
v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních
službách“). Žádost nelze podat a dotaci nelze poskytnout v případě, že organizace
nemá oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo není zapsána
v registru poskytovatelů sociálních služeb a předmětná služba není zařazena
do Základní sítě sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019–2021 (dále jen
„Základní síť kraje“).

3. Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky a realizace
jím poskytovaných sociálních služeb na území Ústeckého kraje (dále též „ÚK“).
Uvedené subjekty musí vykonávat činnost v oblasti poskytování sociálních služeb
určenou osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (viz okruh
oprávněných osob podle § 4 zákona o sociálních službách).

4. Protidrogový program se nevztahuje na sociální služby, které nejsou poskytovány
v oblasti protidrogové politiky a na příspěvkové organizace zřizované ÚK.

5. Dotaci lze poskytnout jen těm poskytovatelům sociálních služeb, kteří nemají závazky
po lhůtě splatnosti vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám.
Tato skutečnost musí být poskytovatelem sociální služby deklarována formou
čestného prohlášení při podání žádosti.

6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit při podpisu smlouvy:
a) kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané
činnosti (zejména výpis z veřejného rejstříku, případně společenskou smlouvu,
stanovy, statut, zřizovací listinu apod.),
b) úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu
(jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů) současně
s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce zastupovat subjekt navenek,
c) úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj
nevyplývá z výše uvedených dokladů),
d) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné
potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových
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organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může
být dotace zaslána,
e) nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb upravené na základě výše
přiznané dotace. Příslušný formulář tvoří přílohu č. 6 vyhlášení programu.
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu
a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel
žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost), a to v originále;
Příjemce dotace, kterému byla dotace v rámci Protidrogového programu
přidělena poprvé, dokládá přílohy uvedené pod písmenem a) až f). Příjemce
dotace, kterému byla dotace v rámci Protidrogového programu od roku 2020
již přidělena (byla s ním uzavřena smlouva), dokládá povinně přílohy
uvedené pod písmenem e) a f); ostatní přílohy není nutné dokládat
v případě, že u příloh uvedených pod písmeny a) až d) uložených ve spisu
na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje nedošlo ke
změně. Tuto skutečnost Příjemce doloží čestným prohlášením. Vzor
čestného prohlášení k situaci beze změny v bodech a) až d) a k bodu f) je
přílohou č. 7 vyhlášení programu. Formulář Rozpočtu plánovaných nákladů
je přílohou č. 6 vyhlášení programu.

7. V případě, že žadatel nedoloží k podpisu smlouvy doklady podle odst. 6 tohoto
článku, nebude s ním smlouva uzavřena.

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

9. Dotace je poskytována bezhotovostně, jednorázově, v souladu s případnými
regulačními opatřeními následovně:
a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány
samosprávnými celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,

územními

b) příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi, platebním poukazem na běžné
účty zřizovatele, a to prostřednictvím rozpočtu zřizovatele formou příspěvku
zřizovatele na provoz.

10. Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby
o poskytnutí dotace z rozpočtu ÚK.

11. Dotace se poskytovateli sociální služby poskytuje jen na úhradu nezbytně nutných
nákladů provozované sociální služby. Dotace se neposkytuje na zajištění
fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). Dotace se
poskytovateli sociální služby poskytuje pouze na úhradu nákladů souvisejících se
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základní činností dle zákona o sociálních službách, s výjimkou základního
potravinového servisu v rámci činnosti služeb kontaktních center.

12. Příjemce nesmí z poskytnuté dotace poskytovat finanční prostředky jiným
právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou
s realizací činností, na které byly prostředky uvolněny.

13. Změny v nákladovém rozpočtu je možné:
a) bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových
položek hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu
za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu
uznatelného nákladu a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové
určení,
b) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených
z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený
v nákladovém rozpočtu služby) maximálně o 30 % z částky dotace
přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena
celková výše poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít vliv na
účelové určení; na snižování uznatelných nákladů v jednotlivých
nákladových druzích se omezení nevztahuje,
c) změny členění rozpočtu nad 30 % podléhají předchozímu písemnému
souhlasu odboru sociálních věcí.
O převodu dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými žadatelem
rozhoduje Rada nebo Zastupitelstvo ÚK na základě písemné žádosti žadatele, a to
s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného dotačního programu. Obdobně se
postupuje u převodu dotace v případě sloučení či rozdělení sociálních služeb.

14. Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (neuznatelné náklady):
a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů
sociálních služeb, s výjimkou základního potravinového servisu v rámci činnosti
služeb kontaktních center,
b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních
službách,
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek,
jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000
Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba
použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,
d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady
příštích období a opravné položky provozních nákladů,
e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na
tato plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na
penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a
životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na
rekreaci,
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f) výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla
využívaného v rámci poskytování sociální služby,
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností
u jednotlivých druhů sociálních služeb (včetně bankovních poplatků),
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu
požádat,
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných
pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek
cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle
smlouvy o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné
bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky,
j) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
k) nákupy pozemků nebo budov,
l) cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3
tohoto právního předpisu,
m) reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.),
n) výdaje, které nelze účetně doložit,
o) mzdové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na mzdové
náklady uvedené v střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém
kraji (dále jen „SPRSS ÚK“), (výdaje překračující limitní částky, které kraj může
stanovit pro jednotlivé položky uznatelných nákladů). Limitní částka nesmí být
překročena u jednotlivých zaměstnanců za celý rok dle pracovních pozic a výše
úvazku (i v případě zahájení a ukončení pracovního poměru). Za limitní částku
se považuje hrubá mzda.
p) náklady spojené s hlídáním dětí a s realizací jazykový, vzdělávacích
a rekvalifikačních kurzů

15. Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
-

vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
vznikl příjemci dotace v přímé souvislosti s poskytováním Služby a v období realizace
Služby, od 1. 1. do 31. 12. 2021,
byl skutečně uhrazen v období od 1. 1. roku, na který byla dotace poskytnuta do 26. 1.
následujícího roku,
byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních pokladech,
je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.

16. V případě nejasností, zda se jedná o náklad uznatelný nebo neuznatelný, dává
závazné stanovisko odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen
„KÚÚK“).

17. Poskytnutou dotaci lze použít na úhradu nákladů, které vznikly žadateli v období
realizace od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla dotace poskytnuta a byly žadatelem
uhrazeny v období od 1. 1. roku, na který byla dotace poskytnuta do 26. 1.
následujícího roku.

18. Závěrečnou zprávu s finančním vypořádáním je příjemce dotace povinen předložit do
5. února po skončení dotačního roku.
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Vyhodnocení žádostí odborem SV a postup při stanovení návrhu výše finanční
podpory
Vyhodnocení žádostí probíhá prostřednictvím pracovníků odboru sociálních věcí
KÚÚK. Hodnotitel potvrdí svou nepodjatost vůči organizacím, jejichž žádosti o dotaci
posuzuje, čestným prohlášením. Posudek hodnotitele musí být objektivní, doložitelný a
kvalitně zpracovaný.
Hodnotitel se při své činnosti řídí schválenými a platnými podklady, tj.: Zásadami pro
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen
„Zásady“), specifickými podmínkami obsaženými ve vyhlášení Protidrogového
programu na rok 2022 a touto metodikou. Tyto materiály jsou pro práci hodnotitele
závazné.
Při hodnocení sociálních služeb hodnotitelé využívají údajů z registru poskytovatelů
sociálních služeb a Základní sítě kraje.
V případě formálních nedostatků v žádosti může hodnotitel vyzvat žadatele k doplnění
žádosti o dotaci, a to elektronickou formou na kontaktní e-mail osoby zodpovědné za
realizaci služby. Výzva bude přiložena k celkové dokumentaci žádosti. Nedostatky
musí být odstraněny do 3 pracovních dnů od odeslání výzvy, taktéž elektronickou
formou, jinak bude žádost vyřazena z dotačního řízení. O skutečnosti, zda se jedná o
formální nedostatek, rozhoduje odbor sociálních věcí KÚÚK.
V případě, že žádost o dotaci podává sociální služba s působností ve více krajích, než
jen v Ústeckém kraji, bude zohledněna žádost o finanční prostředky, které se týkají
pouze Ústeckého kraje a to procentuálním poměrem, kterým je služba v Ústeckém
kraji vůči ostatním krajům poskytována. V žádosti o dotaci tedy žadatel uvede jak
celkové náklady na službu, tak celkové náklady na poskytování služby pouze v
Ústeckém kraji. Maximální podíl dotace 70% z celkových uznatelných nákladů služeb
vychází z celkových uznatelných nákladů pro Ústecký kraj. V případě, že budou
v žádosti uvedeny pouze celkové náklady služby bez rozklíčování nákladů za
jednotlivé kraje, může být žádost vyřazena pro formální nedostatky.
K hodnocení jsou postoupeny jen ty žádosti, které nebyly vyřazeny z dotačního řízení
pro formální nedostatky.
Nejprve bude posouzeno, zda žádost svým obsahem odpovídá okruhu podpory
dotačního programu. Poté bude stanoven návrh výše finanční podpory dle níže
uvedeného postupu:
Při hodnocení se vychází z počtu úvazků pracovníků zajišťujících poskytování sociální
služby, který je uveden v Základní síti kraje.
Při výpočtu se do úvazků dle Základní sítě kraje zahrnují pracovníci pracující
u poskytovatele sociální služby ve službě na pracovní smlouvu, dohodu o pracovní
činnosti a dohodu o provedení práce. V případě dohody o provedení práce se
přepočítá prováděná práce v hodinách na její odpovídající hodnotu v úvazcích1. Je-li

V případě dohod o provedení práce (DPP) – počet hodin práce na DPP v roce, na který je
žádána podpora, se přepočítá na odpovídající hodnotu úvazku (např. rodinný poradce má
vykonat práci na DPP v rozsahu 300 hodin v průběhu r. 2022, odpovídající výše úvazku je
1
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pracovník zajišťován mimo pracovní poměr na základě obchodní smlouvy (nákupem
služby, dodavatelsky), je taktéž nezbytné přepočítat počet hodin zajištěných služeb na
odpovídající hodnotu úvazku2.
Při výpočtech budou použity úvazky pracovníků dle Základní sítě kraje. Úvazky
pracovníků nepřímé péče budou vypočteny poměrem maximálně 0,3 úvazku na 1
úvazek přímé péče.
Sociální služby protidrogové politiky kraje: Služby sociální prevence a odborného
sociálního poradenství
Druhy služeb:
odborné sociální poradenství,
kontaktní centra,
služby následné péče,
terapeutické komunity a
terénní programy.
Způsob výpočtu výše dotace je stanoven:
1. Výpočet celkové výše úvazků pro jednotlivé žádající služby.
U každé služby se k úvazkům dle Základní sítě kraje přičte stanoveným poměrem výše
úvazků nepřímé péče. Výsledkem bude celkový počet úvazků pro jednotlivou službu.
Příklad:
Počet úvazků dle Základní sítě (tj. přímá péče) = 2
Počet úvazků v nepřímé péči = 2 x 0,3 = 0,6
Počet úvazků celkem = 2,6
2. Stanovení průměrné finanční podpory na 1 úvazek pracovníka sociálních služeb
Prostředky přidělené pro Protidrogový program se vydělí celkovým počtem úvazků
pracovníků všech sociálních služeb, na které je žádána dotace = průměrná dotace na
úvazek.
3. Stanovení výše dotace pro sociální službu
Průměrná dotace na úvazek se vynásobí počtem úvazků jednotlivé žádající sociální
služby = dotace na sociální službu.
V souladu se Zásadami kraje je vypočtená dotace na sociální službu zaokrouhlena na
celé desetikoruny směrem dolů (č. VIII., odst. 5 Zásad).

0,149, tj. 300 hodin/2016 hodin (fond pracovní doby pro rok 2022 bez svátků v případě 8
hodinové pracovní doby).
2 Tento přepočet musí být organizace – poskytovatel sociální služby schopen jednoznačně
doložit.
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Příloha č. 3

Dotační program
„Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby protidrogové politiky
2022“
1. Identifikační údaje
Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních služeb
Název žadatele
Právní forma
Zřizovatel (např. u p.o.)
Veřejné zdravotnické zařízení
IČ
DIČ

Ulice
Obec

Sídlo (adresa) žadatele
Č.p/č.orien
t.
PSČ
Kontaktní údaje

Tel.

Mobil
Email

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

Bankovní spojení
Název banky žadatele
Číslo účtu žadatele
Kód banky
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Osoby jednající jménem žadatele (zvolte A nebo B)
A) Osoba jednající jako statutární orgán
Jméno, titul, funkce
Kontaktní adresa
Telefon
E-mail
Adresát rozhodnutí – ano/ne
B) Osoba jednající na základě udělené plné moci
Jméno, titul, funkce
Kontaktní adresa
Telefon
E-mail
Plná moc ze dne
Adresát rozhodnutí – ano/ne

Údaje o skutečném majiteli právnické osoby
-

podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu
platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými
údaji, jedná-li se o evidující osobu

Osoba
Jméno/název
IČ
Příloha (vložen výpis z evidence
v elektronické žádosti)
Zahraniční právnická osoba
- doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné
evidenci skutečných majitelů, nebo pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí
identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické
osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické
osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam
akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská
smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy
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Osoba
Jméno/název
IČ
Příloha (vložen výpis z evidence
v elektronické žádosti)

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

IČ

Výše podílu

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

2. Požadavek na dotaci Ústeckého kraje 2022
Údaje o službě
Identifikátor služby
Druh služby
Forma poskytování
Služba poskytovaná od:
Název služby
Zařízení poskytující sociální službu
Název

Celkové náklady
v roce 2022 (Kč)

Adresa

Požadavek na dotaci a působnost služby
Požadovaná dotace
Ústeckého kraje na rok Tj. % z celkových nákladů
2022 (Kč)
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Vyplní pouze žadatelé s poskytováním služby ve více krajích:
Podí
l
Podíl
půs požadavku
obn na dotaci
osti
(%)
(%)

Kraj

Požadavek na dotaci (Kč)

Účel, na který chce žadatel dotaci použít:

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

Územní působnost
Doba, v níž má být dosaženo účelu:
Ter
mín
uko
nče
ní

Termín zahájení

Počet měsíců
realizace

Certifikace služeb
Typ certifikované služby
Datum udělení certifikátu
Číslo certifikátu

Platnost
(měsíc/rok)
Registrace
zdravotní
služby
(ano/ne)

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

Upřesnění

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

Provozní doba poskytování služby
P
o
n
d
ě
l
Ambulantní forma
í
Ú
t
e
r
ý
S
t
ř
e
d
a
Č
t
v
r
t
e
k
P
á
t
e
k
S
o
b
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Terénní forma

o
t
a
N
e
d
ě
l
e
P
o
n
d
ě
l
í
Ú
t
e
r
ý
S
t
ř
e
d
a
Č
t
v
r
t
e
k
P
á
t
e
k
S
o
b
o
t
a
N
e
d
ě
l
e

Pobytová
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Popis realizace služby

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

4. Kvantifikace sociální služby
4.1 Ambulantní a terénní forma
Okamžitá individuální
kapacita
Okamžitá skupinová
kapacita
Indikátor
Provozní doba-celkový
počet dnů v roce
Provozní doba-celkový
počet hodin/týden
Počet unicitních klientů za
rok
Počet kontaktů za rok
Celkový čas kontaktů
v hodinách
Počet intervencí za rok
Celkový čas intervencí
v hodinách
Počet distribuovaných
injekčních setů za rok
Komentář

Skutečnost v roce
2020

Předpoklad v
roce 2021

Plán na rok 2022
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4.2 Pobytová forma
Indikátor

Skutečnost v roce
2020

Předpoklad v
roce 2021

Plán na rok 2022

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

5. Personální zabezpečení služby
5.1. Pracovní smlouvy

Rok 2021
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní
pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

Úvazky za
minulý rok

Rok 2022
Počet
Přepočteno na Náklady celkem
pracovníků
celé úvazky
(Kč)

5. 2 Dohody o pracovní činnosti

Rok 2021

Rok 2022

Požadavek
na dotaci
kraje (Kč)
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Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní
pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

Úvazky za
minulý rok

Počet
Přepočteno na Náklady celkem
pracovníků
celé úvazky
(Kč)

Požadavek
na dotaci
kraje (Kč)

5.3 Dohody o provedení práce
Rok 2021
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní
pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

Úvazky za
minulý rok

Rok 2022
Počet
Přepočteno na Náklady celkem
pracovníků
celé úvazky
(Kč)

Požadavek
na dotaci
kraje (Kč)
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5.4 Nákup služeb

Rok 2021
Kód

Pracovní zařazení

1.

pracovníci v přímé
péči

1.1.

sociální pracovníci

1.2

pracovník v sociálních
službách

1.3

zdravotničtí pracovníci

1.4

pedagogičtí pracovníci

1.5

další odborní
pracovníci

2.

ostatní pracovníci

2.1

vedoucí pracovníci

2.2

administrativní
pracovníci

2.3

ostatní pracovníci

Úvazky za
minulý rok

Rok 2022
Počet
Přepočteno na Náklady celkem
pracovníků
celé úvazky
(Kč)

Požadavek
na dotaci
kraje (Kč)

5.5 Dobrovolníci
Celkem:

Počet odpracovaných hodin:

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

Skutečnost v roce
2020 (Kč)

Předpoklad v roce
2021 (Kč)

Plán na rok 2022
(Kč)

Příloha č. 3

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

Celkem

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

Druh finančních prostředků

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

2.

3.

4.

5.

Poznámka - slovní
Předpokládané
Požadavek od
komentář (u položek,
Plánované náklady v
náklady v roce 2021 v
Ústeckého kraje na rok na které je žádána
roce 2022 v Kč
Kč
2022 Kč
dotace kraje, nutno
vyplnit)
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
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8. Nedílné přílohy žádosti
Typ přílohy
a)

b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

U právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o
dotaci (např. VOR, výpis z registru ekonomických subjektů) nebo
další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, ŽL, ZL), a
to v kopii
Doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to
v kopii,
Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ
(pokud má registrační povinnost), a to v kopii,
Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to
v kopii.
Čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele
neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisů, na jeho majetek nebyla nařízena
exekuce, vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině
podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je
propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud
nebyl splacen, a to v originále,
Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem činnosti/podnikání žadatele, nebo pro trestný čin
hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby, a to v originále,
Čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti, a to v originále,
Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po
lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního
prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze
považovat posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále,
Čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě
splatnosti vůči rozpočtu Kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném
termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli
finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to
v originále,

j)

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

k)

Soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění Kraje s uvedením názvu projektu, čísla
smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté
dotace, včetně informace o případných dalších žádostech týkajících
se tohoto projektu podaných poskytovateli v daném kalendářním
roce, a to v originále,
Pokud nebyly realizovány žádné projekty za předchozí 3roky, bude

Doloženo

Příloha č. 3
nahrazen soupis projektů čestným prohlášením.
V případě zapojení projektu do financování z ESF, bude uvedeno
v soupisu projektů.
V případě zastoupení na základě plné moci - plná moc.

l)

Žádost vyhotovil:
Datum vyhotovení žádosti:
Statutární orgán potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního
programu Ústeckého kraje, Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2022“
a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním v žádosti
uvedených identifikačních údajů a výše poskytnuté dotace na webových stránkách internetového
serveru Ústeckého kraje a se zařazením do databáze poskytovatele.

Datum podání žádosti:

Podpis osoby zastupující
žadatele:

bod 11.3 priloha 4.pdf k usnesení č. 029/7Z/2021

Příloha č. 4

Čestné prohlášení
Žadatel - příjemce dotace
Žadatel/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární zástupce:
Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu
Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto

čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje
ke dni podání žádosti:
-

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

-

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

-

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

Zároveň čestně prohlašuji, že
-

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

-

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

-

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

-

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

V ……………. dne ………………
………………………
razítko, podpis
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Čestné prohlášení
Žadatel - příjemce dotace
Žadatel/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární zástupce:

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

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

-

toto prohlášení nahrazuje nedílnou přílohu žádosti dle Vyhlášení dotačního programu
v bodě k) - soupis projektů za předchozí 3 roky za podpory Ústeckého kraje
(dle Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
se jedná o nedílnou přílohu žádosti v čl. VI., odst. 2, písm. l)

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

bod 11.3 priloha 6.pdf k usnesení č. 029/7Z/2021

Příloha č. 6

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
PaedDr. Jiřím Kulhánkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje na
základě Pověření Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
1630952/0800
(dále jako „Poskytovatel“)
a
Příjemce:
Název (jméno a příjmení):
Sídlo (místo podnikání, bydliště):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
(dále jako „Příjemce“)
zapsaný v………......rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka…....... /
v evidenci……..v……….Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu
uloženého na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
na poskytování sociální služby v programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby
protidrogové politiky 2022“
(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…. ze dne …..
schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
(dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce
závazné ve věcech touto smlouvou neupravených.
Dotace je poskytována na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..
Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č….ze dne….
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na základě této smlouvy neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která
a) bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. ………………., pod UZ (účelovým
znakem) 00194, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději
do konce kalendářního roku, na který byla poskytnuta.
b) bude převedena příspěvkovým organizacím zřizovanými územními samosprávnými
celky ve splátkách platebním poukazem na běžné účty zřizovatele, a to prostřednictvím
účtu zřizovatele, ………………….., č.ú.: ………………, pod UZ (účelovým znakem) 00194,
za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do konce
kalendářního roku, na který byla poskytnuta.
Finanční podpora na registrované sociální služby je poskytnuta v souladu
s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č. 2012/21/EU, o použití
čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále též „Rozhodnutí EK“).
Pro služby s nadregionální působností přidán navíc tento odstavec:
Poskytovatel touto Smlouvou přistupuje k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované
sociální služby s celostátní a nadregionální působností s tím, že finanční podpora (dotace)
na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
příjemci v souladu s Rozhodnutím EK.
Dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby
hrazené Poskytovateli v souladu s Rozhodnutím EK.

Článek II.
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Účel, na který je dotace určena
doba, v níž má být dosaženo účelu
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace sociální
služby (dále jen „Služba“) v rámci programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální
služby protidrogové politiky 2022“ dle poskytovatelem odsouhlaseného Rozpočtu
plánovaných nákladů, a to v rozsahu dále uvedeného procentuálního podílu dotace na
úhradě plánovaných uznatelných nákladů. Rozpočet plánovaných nákladů je nedílnou
součástí ujednání této smlouvy, uložené ve spisu na Krajském úřadě Ústeckého kraje
odboru sociálních věcí.
Dotace se poskytuje v následujícím členění:
-

na službu ….. …….. Kč,

-

na službu ….. …….. Kč.

Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů na poskytování
sociální služby/sociálních služeb, uvedené/uvedených v bodě 15 Metodiky pro poskytování
dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu „Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby protidrogové politiky 2022„ (dále jen „Metodika protidrogového programu“),
v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální služby zákonem o
sociálních službách, a ve lhůtě uvedené v části II., bodu 4. této Smlouvy, v souladu
s Metodikou protidrogového programu.
Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné náklady)
specifikované v bodě 14 Metodiky protidrogového programu.
2. Změny v nákladovém rozpočtu je možné činit následujícím způsobem:
a) bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek
hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu,
že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu a
změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení,
b) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených
z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém
rozpočtu služby) maximálně o 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový
druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace
a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení; na snižování uznatelných
nákladů v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje.
c) změny členění rozpočtu nad 30% podléhají předchozímu písemnému souhlasu
odboru sociálních věcí.
O převodu dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými žadatelem
rozhoduje Rada nebo Zastupitelstvo ÚK na základě písemné žádosti žadatele, a to
s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného dotačního programu. Obdobně se postupuje
u převodu dotace v případě sloučení či rozdělení sociálních služeb.
3. Termínem ukončení realizace Služby je 31. prosinec 2022. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace se poskytuje účelově (viz čl. II odst. 1 smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
nákladů, které vznikly žadateli v období realizace od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla
dotace poskytnuta a byly žadatelem uhrazeny v období od 1. 1. roku, na který byla dotace
poskytnuta do 26. 1. následujícího roku.
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5. Dotace se poskytuje jednorázově.
6. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech Služby v maximální výši 70 %. Závazný finanční ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Služby za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu.
Článek III.
Povinnosti příjemce, porušení rozpočtové kázně
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem poskytování Služby, pro který byla dotace poskytnuta,
a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem Služby, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a
to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celé Služby.
e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že Služba je spolufinancována Ústeckým
krajem.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití dotace, a to do 5. února
po skončení dotačního roku (článek XII. odst. 1 Zásad). Pokud byla Služba realizována
před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit poskytovateli finanční
vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Spolu se
závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze
závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy nebo finančního
vypořádání dotace na žádost příjemce prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních
dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

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

-

popis realizace Služby,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy Služby,

-

přínos Služby pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení Služby,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
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-

přehled všech nákladů a výnosů Služby,

-

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

-

přehled o prostředcích vrácených do rozpočtu poskytovatele,

-

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

g) Neprodleně písemně informovat odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo realizace podpořené
Služby, nejpozději však do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo.
h) V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizované Služby, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. čl. II
odst. 7 smlouvy), je příjemce dotace povinen prostředky, o které byl dohodnutý podíl
dotace překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
i)

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

j)

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

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

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

m) Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu s kontrolním
řádem, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci a
poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito
oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru kontroly
Krajského úřadu Ústeckého kraje a přizvané osoby dle § 6 kontrolního řádu.
n) Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
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o) Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat v souvislosti
s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
p) Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele dotace o následujících
změnách údajů uváděných v Žádosti, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo:
1. změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace,
2. změna bankovního účtu Příjemce,
Údaje uvedené o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby,
telefonického spojení, e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna
rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů
povinně hlášených dle zákona o sociálních službách (na oddělení plánování
a registrace sociálních služeb) odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje).
Poskytovatel registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně informovat odbor
sociálních věcí, oddělení plánování a rozvoje služeb Krajského úřadu Ústeckého kraje,
o změnách údajů uváděných v Žádosti.
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení
možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory
s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v závěrečném vyúčtování vyjma
nahlášení finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.
Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné
uzavírat dodatek ke Smlouvě.
q) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až
po předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
r) Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
s) Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). V
případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně
použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 zákona
č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení s odvodem
ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.
t)

V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, je příjemce
povinen vrátit poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků na účet, ze kterého byla dotace
poskytnuta.
Článek IV.
Sankce, výpověď a zrušení smlouvy
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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 od doručení výpovědi. Ve výpovědní
lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně bude vydáno
rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odstavce 3 zákona o sociálních službách, je
povinen do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve
kterém k těmto skutečnostem došlo, ohlásit tuto skutečnost Poskytovateli v písemné formě
a následně vrátit poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých služba
nebyla realizována) zpět na účet Poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení,
nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit.
Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele
je den jejich odepsání z účtu Příjemce. Ustanovení tohoto odstavce se použije i v případě
výpovědi smlouvy poskytovatelem.
3. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
4. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
5. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje Ministerstvo financí ČR.

Článek V.
Publicita
1.

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

2.

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

3.

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

4.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání Programu tj. do 31. 12. 2022:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci Služby,
b) verbální prezentace Poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce propagující Službu, včetně prezentace
moderátorem akce,
c) oficiální pozvání zástupců Poskytovatele na výše uvedené akce,

strana 7 / 9

d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace Služby) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací Služby).

5.

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

1. varianta 1 – Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na
úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3
let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
varianta 2 – Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na
tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na
e-mail: ……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
varianta 3 – Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech, správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a příjemce obdrží jedno vyhotovení.

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
na základě pověření

Příjemce

strana 9 / 9

Příloha č. 7

bod 11.3 priloha 7.pdf k usnesení č. 029/7Z/2021

Rozpočet plánovaných nákladů sociální služby
Název organizace:
IČ:
Název služby:
Druh služby:
Registrační číslo služby:
1.
Druh finančních prostředků

2.

3.

4.

Plánované náklady v
roce 2022 v Kč

Požadavek od Ústeckého
kraje na rok 2022 v Kč

Úprava rozpočtu dle
přidělené dotace na rok
2022

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

Místo a datum:

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
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Příloha č. 8

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

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

Zároveň čestně prohlašuji, že
-

u příloh uvedených pod písmeny a) až d) v Metodice protidrogového programu
dotačního programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky
2022 uložených ve spisu na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
nedošlo ke změně.

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

V případě, že v některé z příloh pod písmeny a) až d) došlo ke změně, uvede žadatel tuto
skutečnost do tohoto čestného prohlášení a zároveň doloží dokumenty potvrzující tuto
změnu k podpisu smlouvy.

Příloha č. 9

bod 11.3 priloha 9.pdf k usnesení č. 029/7Z/2021

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2022"
Závěrečná zpráva a záložky k vyúčtování dotace se vyplňují za každou službu zvlášť

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

Popis postupu realizace projektu vč. časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Datum :

Podpis a razítko organizace:

Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit do 5.2. po skončení
dotačního roku, tj nejpozději do 5.února 2023.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2022"

Příjemce dotace:

název a adresa organizace dle registrace

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

SML201234

Výše celkových nákladů projektu (Kč):

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

Výše přidělené dotace (Kč): přijatá krajská dotace s ÚZ 00194 - dle Smlouvy celková výše za všechny služby (př.
400 000,-Kč)
Závazný ukazatel dle čl. II bod 6 smlouvy (%): 26,7%
Účel dotace:

Popis postupu realizace projektu vč. časového harmonogramu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Datum :

Podpis a razítko organizace:

Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit do 5.2. po skončení dotačního
roku, tj nejpozději do 5.února 2023.

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2022
Souhrnná tabulka

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

Ukazatel

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

Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2022

Poskytnuto
k 31.12.2…

Vráceno
v průběhu roku
na
účet kraje

1

Skutečně
použito
k 31.12.2...

2
0

vratka dotace

3
0

4 =1-2-3
0

0
0
0
0
0

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

Sestavil:
Datum a podpis:

0

Kontroloval:
Datum a podpis:

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2022
Zdroje financování

Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2022
dotační program:
číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):
organizace:
IČ:
sídlo:

Ukazatel

Celkové náklady

b

1

Neinvestiční dotace celkem
v tom:
jednotlivé sociální služby
dle ID

Dotace od KÚÚK v
rámci programu
Podpora Ústeckého
kraje na sociální
služby protidrogové
politiky 2021
2

0

0

Fondy
zdravotních
pojišťoven

Úhrady
uživatelů

3

4

0

0

Dotace krajejiné

Dotace od obcí

5

6

0

Příspěvky od ÚP

Příspěvek od
zřizovatele

Strukturál
ní fondy

Resorty
stání
správy

7

8

9

10

0

Vysvětlivky:
ve sloupci b) jednotlivými sociálními službami se rozumí registrované sociální služby uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace, na něž byla dotace přidělena dle ID
sloupec 1 - uvádí se celkové náklady služby v rozsahu základní činnosti vzniklé v roce, na který byla dotace přidělena
sloupec 2 - uvádí se výše dotace vyčerpané v roce, na který byla přidělena, přičemž nesmí převyšovat výši dotace stanovenou v čl. I bodu 1 Smlouvy
sloupec 5 - uvádí se výše dotace přidělená z jiných dotačních titulů kraje
sloupec 10 - př. RVKPP, MZ, MS

Sestavil:
Datum a podpis:

0

0

0

Jiné

11
0

0

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2022
dílčí čerpání rozpočtu sociální služby (ID sociální služby + název)
Podpora Ústeckého kraj na sociální služby protidrogové politiky 2022
dotační program:
číslo smlouvy poskytovatele:
organizace:
IČ:
sídlo:
celkové příjmy/výnosy projektu v roce 2022 (Kč)
celkové náklady/výdaje projektu v roce 2022 (Kč)

Dotace Ústeckého kraje
Rozpočtová položka
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

dotace poskytnutá
Ústeckým krajem

Celkové náklady (Kč)
0

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

Místo a datum:

částka hrazená z dotace
Ústeckého kraje (Kč)

Vratka
(Kč)

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

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

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
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Příloha č. 1
AKČNÍ PLÁN
rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji
platný od 1. 7. 2021

Prováděcí plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji na období 2019 – 2021
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor sociálních věcí

červen 2021

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2021
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Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2021

Zpracovatel
Mgr. Šárka Faistová
email: faistova.s@kr-ustecky.cz
tel.: 475 657 373

Pracovní skupiny dle regionů:

Region
Děčínsko
Chomutovsko
Litoměřicko
Lounsko
Mostecko
Šluknovský výběžek
Teplicko
Ústecko

Vedoucí pracovních skupin pro
oblast služeb sociální péče
Mgr. Zuzana Thürlová
Mgr. Eva Šulcová
Bohdana Dojčinovičová
Mgr. Martin Nuhlíček, DiS.
Bc. Kateřina Schmiederová, DiS.
Bc. Marcela Tomčalová
PhDr. Jaroslav Zeman
Bc. Ditta Hromádková

Vedoucí pracovních skupin pro
oblast služeb sociální prevence
Mgr. Iveta Prousková
Mgr. Filip Ráža
Mgr. Petra Smetanová
Eva Wiesnerová, DiS.
Mgr. Jana Pánková
Mgr. Jiřina Kafková
Mgr. Karel Klášterka
Mgr. Nikol Aková

Proces schvalování
Rada Ústeckého kraje

č. usnesení ………/2021 ze dne 2. 6. 2021

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

č. usnesení ……../2021 ze dne 21. 6. 2021

Elektronická verze dokumentu:
bude doplněno …..

Text neprošel jazykovou ani grafickou úpravou.

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2021

ÚVOD
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji (dále jen „Akční plán“) je prováděcím
dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019–2021
(dále jen „SPRSS“). Povinnost kraje zpracovávat Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vyplývá z §
95 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o sociálních službách“).
Přílohou Akčního plánu je Základní a Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 20192021 (dále jen „Základní síť kraje“). Základní síť kraje uvádí aktuální stav jednotlivých sociálních služeb
(kapacity, počet pracovníků v přímé péči, region působnosti apod.). Současná podoba Základní a
Rozvojové sítě sociálních služeb vyplývá z aktualizace z března 2021 s účinností od 1. 7. 2021.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 106/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019 aktualizaci
Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Metodika sítě“). Dle platné
Metodiky sítě nadále trvá to, že Ústecký kraj od 1. 1. 2019 přistoupil až do odvolání k zastavení
rozšiřování Základní sítě sociálních služeb, tzn., že až do odvolání nebude docházet k zařazování nových
sociálních služeb do Základní sítě, navyšování individuálních kapacit, skupinových kapacit, počtu lůžek
a navyšování úvazků pracovníků v přímé péči. Případné výjimky z opatření jsou detailně popsané v
Metodice sítě. Opatření týkající se zastavení rozšiřování sítě sociálních služeb se netýká Rozvojové sítě
sociálních služeb. Do Rozvojové sítě sociálních služeb jsou zařazovány služby, které jsou financovány z
prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a jiných
zdrojů. Sociálním službám zařazeným do Rozvojové sítě sociálních služeb je vydáváno tzv. Podmíněné
pověření. Donátor sociální služby přistoupí k Podmíněnému pověření, vypočte a stanoví výši
vyrovnávací platby sociální služby.
Další podstatnou součástí Akčního plánu je popis jednotlivých regionů Ústeckého kraje z pohledu
potřebnosti sociálních služeb. Kapitola Regiony Ústeckého kraje dále obsahuje výčet aktuálních a
optimálních kapacit jednotlivých druhů služeb dle regionů.
Nutno úvodem zmínit, že koronavirová pandemie stále sužuje společnost. Její průběh a vše kolem ní
totálně zastínily ostatní důležité aspekty našich životů. Systém se samozřejmě musel podřídit
momentální těžké situaci, a i souvisejícímu strmému nárůstu nakažených v prvních měsících tohoto
roku. Díky přijetí mimořádných opatření a narůstajícímu počtu naočkovaných se v poslední době daří
množství nakažených snižovat a dochází k postupnému uvolňování restriktivních opatření.
Poskytovatelé sociálních služeb procházejí opravdovou zátěžovou zkouškou. Druhá vlna pandemie
udeřila plnou silou a ukázalo se, že příprava a maximální snaha zvládnout péči o ty nejzranitelnější, což
jsou naši senioři a osoby se zdravotním postižením, se podařila.
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PROCES A TVORBA AKČNÍHO PLÁNU
Akční plán se vždy aktualizuje souběžně se Základní a Rozvojovou sítí kraje. Výsledkem, ke kterému
kraj směřuje, je krajská síť sociálních služeb, představující konkrétní sociální služby, které jsou
vyhodnoceny jako potřebné, efektivní a kvalitní. Tyto budou finančně podporovány ze strany kraje
(prostřednictvím dotace přidělené kraji od MPSV, z rozpočtu kraje, popř. v rámci projektů
financovaných z jiných zdrojů – strukturální fondy, realizovaných přímo krajem nebo jinými subjekty,
z dalších dotačních titulů ministerstev apod.). Zároveň mohou být finančně podpořeny pouze kapacity
jednotlivých sociálních služeb, které jsou zahrnuty v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje.
V návaznosti na realizaci projektů poskytovatelů sociálních služeb v rámci Operačního programu
Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) a jiných zdrojů Ústecký kraj zřizuje Rozvojovou síť sociálních služeb
Ústeckého kraje. Do Rozvojové sítě jsou zařazovány služby po dobu finanční podpory z výše uvedených
zdrojů. Sociálním službám je vydáváno tzv. Podmíněné pověření, které obsahuje rozsah
a obsah sociální služby a je platné po dobu trvání projektu.
I přes to, že bylo přistoupeno od 1. 1. 2019 až do odvolání k zastavení rozšiřování Základní sítě kraje,
proces plánování sociálních služeb stále pokračuje. Sociální potřeby regionů jsou pravidelně sledovány
a vyhodnocovány. Zastavení rozšiřování Základní sítě znamená, že až do odvolání nebude docházet
k zařazování nových sociálních služeb do Základní sítě, navyšování individuálních kapacit, skupinových
kapacit, počtu lůžek a navyšování úvazků pracovníků v přímé péči. Toto opatření se netýká Rozvojové
sítě sociálních služeb. Změny v Základní síti sociálních služeb jsou možné pouze ve výjimečných
případech, které jsou uvedeny v aktualizované Metodice zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého
kraje platné od 1. 1. 2021. Jedná se např. o převádění kapacity z jedné služby poskytovatele
na druhou službu poskytovatele, převádění kapacity a úvazků pracovníků v přímé péči ze zrušené
služby poskytovatele na službu jiného poskytovatele apod.
V prvním kole aktualizace (v březnu) je možno podat žádost o změny kapacit nebo úvazků pracovníků
v přímé péči pouze u služeb v Rozvojové síti. Žádosti o změny v Základní síti kraje podávají pouze jednou
ročně, a to v druhé polovině roku (v srpnu). Všechny výjimky z uzavření Základní sítě musí
poskytovatelé dle Metodiky sítě předem projednat s odborem sociálních věcí v termínu
do 30. 6. K žádosti se připojuje vždy vyjádření obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným
obecním úřadem k potřebnosti sociální služby v regionu, pokud na území obce sociální službu
poskytovatel realizuje. Dále může poskytovatel doložit vyjádření obce I. typu, v jejíž lokalitě sociální
služba působí. Dále se k potřebnosti služby vyjadřuje Pracovní skupina dle regionu, kde služba působí,
a následně Odborná pracovní skupina odboru sociálních věcí. Následně je Radě Ústeckého kraje a
Zastupitelstvu Ústeckého kraje předkládáno doporučující/nedoporučující stanovisko k obdržené
žádosti.
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Organizační struktura procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb kraje
Pro proces střednědobého plánování byla v roce 2015 zřízena Krajská koordinační struktura
pro realizaci procesu střednědobého plánování a rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji, která
koordinuje a řídí proces plánování sociálních služeb, průběh zpracovávání SPRSS a akčních plánů,
svolává a organizuje jednotlivá jednání, navrhuje priority v sociálních službách a zajišťuje přenos
informací mezi jednotlivými stupni struktury pro plánování a rozvoj sociálních služeb, dále předkládá
orgánům kraje návrhy na změny v Základní síti kraje.

Zastupitelstvo

Rada

Řídící skupina

Pracovní skupina
pro plánování
sociálních služeb

Odborná pracovní
skupina odboru
sociálních věcí
Krajského úřadu
Ústeckého kraje
pro plánování,
kvalitu a
financování
sociálních služeb

Pracovní skupiny
dle regionů

Finanční skupina

Pracovní skupina
„pro úkol, na téma“

Systém plánování Ústeckého kraje byl vytvořen tak, aby dokázal reagovat na změny a potřeby
v jednotlivých regionech kraje prostřednictvím pracovních skupin. Na střednědobém plánovaní
se podílejí pracovní skupiny za jednotlivé regiony. Pracovní skupiny dle regionů jsou složeny jak
ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny, tak z řad sociálních pracovníků obcí,
úřadů práce apod. Je dbáno na to, aby Pracovní skupiny dle regionů tvořili odborníci z různých odvětví
a skupina tak byla objektivní.
Činnost těchto skupin je od roku 2016 upravena statutem a jednacím řádem pracovní skupiny. Každá
pracovní skupina má na každý rok vypracován svůj organogram, který graficky zobrazuje rozložení
členů pracovní skupiny. S pracovními skupinami v regionech spolupracují místní zástupci Odboru pro
sociální začleňování (Agentura), popř. zástupci uskupení Místních akčních skupin.
Na věcném zpracování podkladů pro tento dokument (popisy regionů, návrhy optimálních kapacit
pro rok 2021 a popisy sociálních služeb) pracovaly Pracovní skupiny dle regionů pod vedením níže
uvedených vedoucích pracovních skupin:
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KÓD
REGIONU

1

2

3

4

5

6

7

8

REGION

OBLAST
SLUŽEB

JMÉNO VEDOUCÍHO PRACOVNÍ
SKUPINY DLE REGIONU

KONTAKT

Péče

Mgr. Zuzana Thürlová

774 775 709
zuzana.thurlova@jurta.cz

prevence a
poradenství

Mgr. Iveta Prousková

725 114 125
i.prouskova@prosapia-zu.cz

Péče

Mgr. Eva Šulcová

474 684 432/777 338 391
sulcova-eva@meussj.cz

prevence a
poradenství

Mgr. Filip Ráža

606 061 429
filipraza@seznam.cz

Péče

Bohdana Dojčinovičová

416 916 228
bohdana.dojcinovicova@litomerice.cz

prevence a
poradenství

Mgr. Petra Smetanová

778 407 227
p.smetanova@nadeje.cz

Péče

Mgr. Martin Nuhlíček, DiS.

415 735 880/602 332 817
nuhlicek@bezzamku.cz

prevence a
poradenství

Eva Wiesnerová, DiS.

415 654 308/736 118 781
wiesnerova.eva@seznam.cz

Péče

Bc. Kateřina Schmiederová, DiS.

608 117 209
schmiederova@dsslitvinov.cz

prevence a
poradenství

Mgr. Jana Pánková

604 908 471
jana.pankova@mesto-most.cz

Péče

Bc. Marcela Tomčalová

734 181 796
postlerovi@seznam.cz

prevence a
poradenství

Mgr. Jiřina Kafková

730 158 642
jirina.kafkova@seznam.cz

Péče

PhDr. et Mgr. Jaroslav Zeman, MBA

417 571 102/602 463 388
reditel@pdss.cz

prevence a
poradenství

Mgr. Karel Klášterka

417 563 450/728 102 047
klasterka@arkadie.cz

Péče

Bc. Ditta Hromádková

475 211 781/774 405 206
hromadkova@psul.cz

prevence a
poradenství

Mgr. Nikol Aková

475 201 777/608 572 360
akova@tyfloservis.cz

Děčínsko

Chomutovsko

Litoměřicko

Lounsko

Mostecko

Šluknovský
výběžek

Teplicko

Ústecko

Zdroj: KUUK
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Dle § 95 písm. g) a h) zákona o sociálních službách zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních
služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť
sociálních služeb na svém území, přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f) zákona
o sociálních službách.
Síť sociálních služeb definuje § 3 písm. i) zákona o sociálních službách jako souhrn sociálních služeb,
které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit
nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zajištěnými potřebami osob
na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji; síť sociálních služeb je součástí střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb.
V Ústeckém kraji působí k datu 5. 5. 2021 dle Registru poskytovatelů sociálních služeb Ústeckého
kraje celkem 743 registrovaných sociálních služeb dle § 37 až § 70 zákona o sociálních službách. Dle
formy poskytování je v Ústeckém kraji nejvíce terénních sociálních služeb (342). Následují služby
poskytované v ambulantní formě (335) a pobytové (198). Některé sociální služby jsou poskytovány
ve dvou, v několika málo případech dokonce i ve třech formách zároveň, často se jedná
např. o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ambulantní i terénní forma).

Rozdělení registrovaných sociálních služeb
dle formy poskytování

198
342

335

Pobytové služby

Ambulantní služby

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb k 5. 5. 2021

8

Terénní služby

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2021

Níže uvedený graf ukazuje přehled registrovaných sociálních služeb v Ústeckém kraji. Celkově
se jedná dle Registru poskytovatelů sociálních služeb o 743 sociálních služeb. Nejčetnějším druhem
sociální služby je odborné sociální poradenství (74), následuje pečovatelská služba (55) a terénní
programy (45). Níže uvedené údaje o počtu registrovaných sociálních služeb v Ústeckém kraji jsou
platná k datu 5. 5. 2021.

Přehled registrovaných sociálních služeb v Ústeckém kraji
Azylové domy

27

Centra denních služeb

4

Denní stacionář

17

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

32

Domovy pro seniory

43

Domovy se zvláštním režimem

38

Domy na půl cesty

4

Chráněné bydlení

30

Intervenční centra

1

Kontaktní centra

9

Krizová pomoc

4

Nízkoprahová denní centra

9

Nízkoprahová zařízení pro rodiny s dětmi

41

Noclehárny

11

Odborné sociální poradentsví

74

Odlehčovací služby

23

Osobní asistence

16

Pečovatelská služba

55

Podpora samostatného bydlení

9

Průvodcovské a předčitatelské služby

1

Raná péče

2

SAS pro rodiny s dětmi

40

SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením

16

Služby následné péče

3

Sociálně terapeutické dílny

24

Sociální rehabilitace

31

Telefonická krizová pomoc

2

Terapeuticé komunity

1

Terénní programy

45

Tísňová péče

0

Tlumočnicné služby

6

Týdenní stacionář

3
0

10

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb k 5. 5. 2021

9

20

30

40

50

60

70

80
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Níže uvedený graf ukazuje počet sociálních služeb (počet identifikátorů) zařazených do Základní
a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1. 2021. Tato Základní
a Rozvojová síť Ústeckého kraje byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 026/2Z/2020/ ze dne 16. 12. 2020. Celkově je do této Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje zařazeno 630 sociálních služeb.

Přehled služeb zařazených v Základní a Rozvojové síti
sociálních služeb Ústeckého kraje od 1. 1. 2021
Azylové domy

27

Centra denních služeb

2

Denní stacionář

18

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

29

Domovy pro seniory

36

Domovy se zvláštním režimem

36

Domy na půl cesty

4

Chráněné bydlení

28

Intervenční centra

1

Kontaktní centra

9

Krizová pomoc

4

Nízkoprahová denní centra

10

Nízkoprahová zařízení pro rodiny s dětmi

45

Noclehárny

12

Odborné sociální poradentsví

79

Odlehčovací služby

25

Osobní asistence

19

Pečovatelská služba

48

Podpora samostatného bydlení

11

Průvodcovské a předčitatelské služby

1

Raná péče

6

SAS pro rodiny s dětmi

46

SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením

16

Služby následné péče

3

Sociálně terapeutické dílny

23

Sociální rehabilitace

32

Telefonická krizová pomoc

3

Terapeuticé komunity

1

Terénní programy

44

Tísňová péče

2

Tlumočnicné služby

7

Týdenní stacionář

3
0

10

Zdroj: KÚÚK
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Síť sociálních služeb Ústeckého kraje obsahuje rozdělení služeb do Základní a Rozvojové sítě. Rozvojová
síť sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1. 2021 obsahuje 23 sociálních služeb a 607
služeb v síti Základní. Zde se však nejedná o počet jednotlivých identifikátorů, jako
u výše uvedeného grafu (599 identifikátorů), jedna sociální služba může totiž být v Základní síti
sociálních služeb uvedena několikrát, a to v případě, že působí pod jedním identifikátorem ve více
regionech. Zároveň je také možné, aby jedna sociální služba pod jedním identifikátorem měla část
kapacity zařazenou do Základní a část do Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (v tom
případě je tedy započítána dvakrát).

Síť sociálních služeb v Ústeckém kraji
23

607

Služby v Základní síti

Služby v Rozvojové síti

Samostatnou část uváděnou v síti sociálních služeb jsou sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 Zákona o sociálních službách. Údaje o kapacitě
těchto zařízení jsou neveřejné (nejsou uváděny v Základní síti sociálních služeb).

Počet služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách
Ústecko
Teplicko
Šluknovský výběžek
Mostecko
Lounsko
Litoměřicko
Chomutovsko
Děčínsko

1
1
0
2
3
1
0
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Zdroj: KÚÚK

Sociální služby jsou rozmístěny na celém území Ústeckého kraje. Jejich rozložení v místě podle
jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností je uvedeno v přehledech služeb
dle regionů v Základní a Rozvojové síti.

11

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2021

Níže uvedený graf ukazuje přehled sociálních služeb, které Ústecký kraj eviduje na svém území
a zároveň nejsou zařazeny do Základní ani Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje k datu
7. 5. 2021.

Sociální služby evidované Ústeckým krajem jako služby mimo
Základní a Rozvojovou síť
Azylové domy
Centra denních služeb
Denní stacionář
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Domy na půl cesty
Chráněné bydlení
Intervenční centra
Kontaktní centra
Krizová pomoc
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro rodiny s dětmi
Noclehárny
Odborné sociální poradentsví
Odlehčovací služby
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Podpora samostatného bydlení
Průvodcovské a předčitatelské služby
Raná péče
SAS pro rodiny s dětmi
SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Služby následné péče
Sociálně terapeutické dílny
Sociální rehabilitace
Telefonická krizová pomoc
Terapeuticé komunity
Terénní programy
Tísňová péče
Tlumočnicné služby
Týdenní stacionář
0

1

Zdroj: KÚÚK
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V souladu s Informací pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti
sociální – Reforma psychiatrické péče versus pobytová zařízení sociální péče – domovy se zvláštním
režimem ze dne 29. 1. 2019 měly příspěvkové organizace zvážit možnosti rozšíření cílové skupiny
v návaznosti na probíhající reformu psychiatrické péče. S účinností od 1. 1. 2020 vzniklo tak
pro potřeby reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji celkem 10 lůžek. Od 1. 1. 2021 byla vyčleněna
další dvě lůžka v Domovech sociálních služeb Litvínov, příspěvkové organizaci. V současnosti je aktuální
kapacita 12 lůžek.

Lůžka vyčleněná v rámci transformace psychiatrické
péče
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková
organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková
organizace
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková
organizace
Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, příspěvková
organizace
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková
organizace
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí Teplice, příspěvková organizace
0

1

2

3

Zdroj: KÚÚK

V rámci Reformy psychiatrické péče byla dále řešena potřeba vyčlenění lůžek pro osoby mladší (30+).
V Centru sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, byly pro tyto účely od prosince 2020
vyčleněna 3 lůžka v DOZP Chotěšov a v DOZP Křešice 1 lůžko. V únoru 2021 došlo k navýšení o další 3
lůžka, na aktuální kapacitu 7 lůžek, následně s cílovou kapacitou 10 lůžek.
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Informace o změnách registrace v roce 2021 - ukončení registrace služby / zrušení poskytovatele /

Název
poskytovatele
Město Lom

Druh služby

pečovatelská služba

Ukončení
registrace k
datu
30. 6. 2021

Poznámka

Ukončení registrace, ID: 5215780.
Od 1. 7. 2021 ID: 6426990
převezme Krušnohorská
poliklinika s.r.o. část kapacity,
služba bude zajišťována i pro
občany města Lom.

Zdroj: KÚÚK (k datu 3. 5. 2021)

Informace o změnách registrace v roce 2021 - nová registrace služby/ nový poskytovatel /

Název
poskytovatele
Romodrom o.p.s.

Druh služby
odborné sociální
poradenství

Vznik registrace
k datu
1. 1. 2021

Zdroj: KÚÚK (k datu 3. 5. 2021)
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Poznámka
Nový poskytovatel, nová služba
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Financování sociálních služeb
Dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, byly vydefinovány optimální modely financování jednotlivých sociálních
služeb, definovaných zákonem o sociálních službách, v návaznosti na danou kapacitu a jsou součástí
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019-2021.
Od roku 2015 rozhoduje kraj dle § 101a zákona o sociálních službách, v souladu s evropskými pravidly
v oblasti veřejné podpory o poskytování dotací na financování běžných výdajů, souvisejících s
poskytováním sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnosti u jednotlivých druhů
sociálních služeb.
V souvislosti se změnou režimu financování sociálních služeb se více propojila oblast financování a
plánování, kdy finanční prostředky na zajištění provozu služby lze poskytnout pouze těm
poskytovatelům sociálních služeb, jejichž služba je součástí Základní sítě kraje na dané období. Těmto
službám je v souladu se čl. 4 „Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
vydáno Pověření“, resp. Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb
zařazených do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Pověření“).
Financování sociálních služeb probíhá v režimu tzv. vyrovnávací platby, čímž dochází k optimalizaci
služeb zařazených v Základní síti kraje. V režimu vyrovnávací platby je sociálním službám financována
jen tzv. provozní ztráta a jsou tak postupně vedeny k efektivnějšímu a hospodárnějšímu využívání
finančních prostředků, které na provoz obdrží. Sociální služby, které jsou v tomto režimu podpořeny,
pak musí mít vytvořeny předpoklady pro vícezdrojové financování. Veškeré informace o stanovení
vyrovnávací platby, optimální výše dotace, maximální a reálné výše dotace, pravidla a podmínky pro
poskytnutí dotace, postup pro podání žádostí, pravidla a postup pro posouzení žádosti, hodnocení
rozpočtu, požadavku na dotaci upravuje Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory
poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji (dále
jen „Metodika financování“). Metodika financování je aktualizována každý rok ve spolupráci s Asociací
poskytovatelů sociálních služeb České republiky – Ústecký kraj.
Po 3 letech od zavedení systému financování sociálních služeb na krajské úrovni vyvstala na základě
získaných zkušeností potřeba změny systému výpočtu vyrovnávací platby a optimální výše dotace.
Z tohoto důvodu byla část VII. Metodiky financování – postup při stanovení optimální výše dotace
poskytovatelům sociálních služeb zcela přepracována. Byl zrušen systém výpočtu na základě několika
kategorií nákladů, výnosů a systém koeficientů. A byl stanoven nový výpočet vyrovnávací platby a
optimální výše dotace, který vychází z principů a priority dotačního řízení pro kraje a hlavní město
Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2019 a Metodiky Ministerstva práce a sociálních
věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze pro rok 2019.
Sociální služby byly rozděleny dle svého charakteru do 4 skupin, kdy pro každou skupinu je aplikován
shodný mechanismus výpočtu optimální výše dotace, resp. vyrovnávací platby.
Skupiny sociálních služeb:
služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství – ambulantní a terénní forma
služby,
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-

služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby a služba tísňové péče

-

služby sociální prevence – pobytová a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou,

-

služby sociální péče – pobytová forma služby.

Vzhledem k tomu, že v oblasti financování proběhla v roce 2019 změna ve způsobu výpočtu
vyrovnávací platby a optimální výše dotace, která usnadnila celý proces financování sociálních služeb
jak v případě administrace dotačního řízení, tak i v rámci podávání žádostí o dotaci ze strany
poskytovatelů sociálních služeb, byla Metodika financování včetně všech souvisejících dokumentů a
příloh platných v následujících letech, tedy i pro rok 2021 aktualizována minimálně a provedené změny
se netýkaly způsobu výpočtu vyrovnávací platby a optimální výše dotace.
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Budoucí přísliby kraje pro sociální služby
Dle Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje u poskytovatelů žádajících o souhlasné stanovisko subjektu na plánovanou (neexistující) sociální
službu či stávající sociální službu plánující navyšování kapacity po ukončení realizace projektu investičního záměru rozhoduje o vydání a znění stanoviska
Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

VYDANÉ BUDOUCÍ PŘÍSLIBY (do 3. 5. 2021)
KAPACITA
(individuální, skupinová, lůžka)
POSKYTOVATEL

Centrum sociálních služeb
Děčín, příspěvková organizace

Arkadie, o. p. s.

IDENTIFIKÁTOR
SLUŽBY

NÁZEV PROJEKTU

DZR

„Domov se

ID 9923023

zvláštním režimem –
Křešice“

Domov pro seniory
ID 2682796
Sociálně terapeutické
dílny
ID 2981922

"Stavební úpravy
objektu č. p. 271, K.
Čapka"

Č. USNESENÍ
ZUK

č.
034/4Z/2017

č.
024/6Z/2017
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V ZÁKLADNÍ SÍTI ÚK

46

REGION
PO SKONČENÍ PŮSOBNOSTI
PROJEKTU
SLUŽBY
V ZÁKLADNÍ
SÍTI ÚK
52

55

91

1

2

AKTUÁLNÍ
ZÁJEM
REALIZACE
PROJEKTU

Děčínsko

Realizace v r.
2021

Teplicko

Zájem trvá
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POSKYTOVATEL

IDENTIFIKÁTOR
SLUŽBY

NÁZEV PROJEKTU

Č. USNESENÍ
ZUK

Sociální rehabilitace
Cesta do světa, pobočný
spolek Slunečnice, z.s.

ID 2282970
STD
ID 3356067
Sociální rehabilitace
ID 6303516

Fokus Labe, z.ú.

OSP

"Podpora rozšíření
podmínek pro
přípravu na práci a
pracovní uplatnění
znevýhodněných
osob ve Slunečnici"

č.
023/7Z/2017

ID 9131484
STD
denní stacionář nová
služba
Nízkoprahové denní
centrum
Město Kadaň a NADĚJE

nová služba
Noclehárna
nová služba

skupinová 9/3

skupinová 9/3

Individuální 1;

Individuální 1;

skupinová 15/1

skupinová
15/1

individuální 1

individuální 1

-

nová služba
Město Hoštka

KAPACITA
AKTUÁLNÍ
(individuální, skupinová, lůžka)
REGION
ZÁJEM
PO SKONČENÍ PŮSOBNOSTI
REALIZACE
PROJEKTU
SLUŽBY
V ZÁKLADNÍ SÍTI ÚK
PROJEKTU
V ZÁKLADNÍ
SÍTI ÚK
individuální 1;
individuální 1;
skupinová
skupinová 15/3
15/3

„Polyfunkční
centrum“
„Noclehárna a
nízkoprahové denní
centrum Prunéřov
167“

Ne

individuální 1;
skupinová 9
individuální 1;
skupinová 5

č.
018/8Z/2017

Děčínsko

Ne

individuální 2;
č.
020/14Z/2018

-

-
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skupinová
15/2
individuální 8

Chomutovsko Zájem trvá
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KAPACITA
(individuální, skupinová, lůžka)
POSKYTOVATEL

Sociální a zdravotní
služby Teplice, z.s.

IDENTIFIKÁTOR
SLUŽBY

Domov pro osoby se
zdravotním
postižením
nová služba
Chráněné bydlení

Domov „Srdce v dlaních“
– sociální služby Jiříkov

Týdenní stacionář
nová služba
Noclehárna
ID 1499845

K srdci klíč, o.p.s.

Nízkoprahové denní
centrum
ID 7712870

NÁZEV
PROJEKTU

Č. USNESENÍ
ZUK

„Rozvoj
sociálních služeb č.
DOZP v obci
021/14Z/2018
Suché“
Centrum
č.
sociálních služeb
028/16Z/2018
Jiříkov
Nízkoprahové
denní centrum a
noclehárna pro č.
ženy –
029/16Z/2018
rekonstrukce a
vybavení

V ZÁKLADNÍ SÍTI ÚK

REGION
PO SKONČENÍ PŮSOBNOSTI
PROJEKTU
SLUŽBY
V ZÁKLADNÍ
SÍTI ÚK

-

12

-

8

-

14

10

12

Teplicko

Zájem trvá

Šluknovsko

Zájem trvá

individuální 1,
-

skupinová
12/2

AKTUÁLNÍ
ZÁJEM
REALIZACE
PROJEKTU

Chomutovsko

Zájem trvá
(Budoucí
příslib do
Rozvojové
sítě)

Město Varnsdorf

Azylové domy

/

č.
011/17Z/2019

-

25

Šluknovsko

Zájem trvá

JURTA, o. p. s.

Chráněné bydlení ID
5807228)

Komunitní
chráněné
bydlení

č.
089/29Z/2020

5

11

Děčínsko

Zájem trvá

Město Varnsdorf

Azylové domy

/

č.
011/17Z/2019

-

25

Šluknovsko

Zájem trvá

Denní stacionáře

SOCIÁLNĚ
PSYCHIATRICKÉ
CENTRUM
SLUNÍČKO z.ú.

individuální 1,

individuální 1;

Litoměřicko

skupinová 12/2

skupinová
12/2

Zařazeno
v Základní
síti služeb
(ID
2799038)

SOCIÁLNĚ
PSYCHIATRICKÉ
CENTRUM SLUNÍČKO z.ú.

nová služba

č.
142/31Z/2020
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Obrnické centrum
sociálních služeb,
příspěvková organizace

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková organizace

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
nová služba

Azylové domy

GALAXIE

č.
140/31Z/2020

Azylový dům pro č. 022/6Z/2021
muže a matky s
dětmi

Zdroj: KÚÚK
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individuální 1,

individuální 1;

skupinová 15

skupinová 15

29

33

Mostecko

Zařazeno
v Základní
síti služeb
(ID 782959)

Děčínsko

Zájem trvá
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REGIONY ÚSTECKÉHO KRAJE
V této kapitole jsou podrobně popsány sociální služby poskytované v jednotlivých regionech
Ústeckého kraje. Popisy jednotlivých druhů služeb, jejich kapacit a potřebnosti sociálních služeb
v daných regionech jsou obsahem Akčního plánu za oblast služeb péče a oblast služeb sociální prevence
a odborného sociálního poradenství.

Zdroj: ČSÚ

Na vyhodnocení stavu situace navazují sumární tabulky, ve kterých jsou zapracované změny
v počtu stávajících služeb, tak i změny ve stávajících individuálních/skupinových kapacitách z 1. kola
aktualizace Základní a Rozvojové sítě kraje (žádosti podávané v březnu 2021). Dále jsou
zde definovány i optimální kapacity pro rok 2021.
Návrhy na změny optimálních kapacit definovaly pracovní skupiny v regionech na základě aktualizace
provedených SWOT analýz. Při jejich definování bylo také přihlíženo k informacím ze strategických
materiálů jednotlivých regionů i aktuálně platných komunitních plánů obcí na místní úrovni.
Všechny kapacity vycházejí ze stávajícího systému poskytování sociálních služeb na základě oprávnění
k poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem, tj. registrace individuálních i skupinových okamžitých
kapacit. Tohoto způsobu definování stávající individuální okamžité kapacity je použito
i u organizací v minulosti registrovaných za jiných podmínek a také u organizací registrovaných
v jiných krajích ČR poskytujících služby na území Ústeckého kraje.
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REGION DĚČÍNSKO
Do oblasti regionu Děčínsko zahrnujeme jižní část okresu Děčín – správní obvod obce s rozšířenou
působností Děčín.
V celém okrese Děčín k datu 31. 3. 2021 je nezaměstnanost 5 236 osob, což činí podíl nezaměstnaných
osob 6,1 % ve věku od 15-64 let, z toho 6,6 % žen a 5,8 % mužů. Průměr v Ústeckém kraji činí 6,0 %,
průměr celé ČR je 4,2 % (zdroj: portál MPSV).
Na území Děčínska se sociálně vyloučené lokality vyskytují v Děčíně a České Kamenici. Na tomto
území dle kvalifikovaných odhadů žije cca 7 000 Romů, z nichž cca polovinu tvoří podíl sociálně
vyloučených Romů.
Ve městě Děčíně probíhá funkční komunitní plánování a oblast sociálních služeb je dobře a kvalitně
zmapována. Město Děčín má 4. Komunitní plán sociálních služeb 2020–2023. Město Benešov nad
Ploučnicí má též fungující komunitní plánování. V období od března do srpna 2020 probíhaly přípravy
k návrhu nové struktury Komunitního plánu péče města Benešov nad Ploučnicí. Pracovní skupiny se
snaží co nejpřesněji nadefinovat návrhy "Priorit a Opatření", které jsou výstupy ze společných setkání
a provedených analýz. Priority a Opatření jsou připravována s ohledem na možnosti města. V současné
době se jedná o plán, který bude realizovatelný a zároveň bude mít pozitivní dopady na sociální situaci
ve městě. Ve městě Česká Kamenice rovněž probíhá funkční komunitní plánování. Byl
vyhodnocen minulý Komunitní plán, nový Komunitní plán byl schválen Zastupitelstvem města.
Obyvatelé měst Česká Kamenice a Benešov nad Ploučnicí ve větší míře využívají fungujících sociálních
služeb ve městě Děčíně. Město Děčín je pokryto širokým spektrem působících sociálních služeb. V
oblasti služeb péče je dlouhodobě evidována neuspokojená vysoká poptávka po vybraných službách,
která mnohonásobně převyšuje nabídku ze strany poskytovatelů. Hlavně se jedná o služby: domov pro
seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení komunitního charakteru a odlehčovací služba.
V regionu jsou nadále některé služby provozovány v nevyhovujícím zázemí a je nutná rekonstrukce
objektu – jedná se hlavně o domov pro seniory v České Kamenici. V posledním období je evidována,
stejně jako u služeb prevence, poptávka po službách ze strany specifických cílových skupin: osob s
autismem, osob s chronickým duševním onemocněním v kombinaci se závislostmi a osob s poruchami
chování v kombinaci s dalšími duševními a zdravotními problémy (včetně osob v dětském věku).
Primárně se jedná o osoby z daných cílových skupin, které ale potřebují vyšší míru podpory. Je ale
potřeba poptávku ze stran těchto cílových skupin konkrétně zmapovat (jejich potřebu) a pak následně
hledat řešení, jak na tuto poptávku reagovat (např. uzpůsobení služeb stávajících poskytovatelů,
zvýšení kapacit).
V regionu Děčínska jsou též dlouhodobě nedostatečné služby odborného sociálního poradenství
v oblasti rodinného a vztahového poradenství a kapacity rodinné a vztahové terapie pro klienty
sociálních služeb. Od začátku roku se v regionu Děčínska začala rozvíjet snaha o rozvoj interdisciplinární
a systémové spolupráce institucí a organizací, které pracují s rodinami v rodičovském konfliktu a
následně opatrovnickém sporu, neboť tento přístup se jeví v praxi jako velmi účinný nástroj pomoci
rodině v krizi. Došlo tedy k mapování sociálních služeb poskytující specifické poradenství a odbornou
sociální práci rodinám v rodičovském konfliktu a z toho plynoucích problémů a krizí celé rodiny. Takto
specifické služby jsou v regionu poskytovány však jen minimálně (2 organizace, více uvedeno v popisu
služby). O zajištění dostupnosti těchto služeb a rozšíření kapacit pro rodiny v rodičovských konfliktech
a krizi se aktuálně snaží jedna organizace poskytující služby OSP.

22

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2021

V regionu Děčínska působí Odbor pro sociální začleňování (Agentura), aktuálně spolupracuje s Českou
Kamenicí. Město Česká Kamenice podalo žádost o podporu z programu OPZ na projekt „Koordinované
řešení soc. vyloučení v České Kamenici“, který byl schválen, a projekt byl zahájen od dubna 2020.
V rámci projektu byli na odbor sociálních věcí přijati dva zaměstnanci – specialista na bydlení (prevence
ztráty bydlení) a case manager. V srpnu zahájilo provoz NZDM, které je od svého začátku cílovou
skupinou značně využíváno. Město zahájilo též spolupráci se SAS pro rodiny s dětmi.
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DĚČÍNSKO – PÉČE
Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

1

11

14

6

36

40

2

2

4

2

8

8

1

2

2

1

2

2

ORP Děčín celkem

1

11

14

6

36

40

2

2

4

2

8

8

1

2

2

1

2

2

Děčín

1

11

14

4

29

32

1

1

1

2

8

8

0

0

2

1

2

2

Česká Kamenice

0

0

0

1

3

4

1

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jílové

0

0

0

1

4*

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: * Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
pobytová forma

§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

2

18

29

0

0

0

3

110

110

4

151

172

3

77

88

5

78

96

ORP Děčín celkem

2

18

29

0

0

0

3

110

110

4

151

172

3

77

88

5

78

96

Děčín

2

15+3**

29

0

0

0

1

18

18

3

70+13***

104

2

59

70

4

45

61

Česká Kamenice

0

0

0

0

0

0

1

46

46

1

68

68

1

18

18

1

31+2****

35

Huntířov (Oleška)

0

0

0

0

0

0

1

46

46

0

0

0

0

0

0

0

0

** 1 lůžko není zařazeno do Základní sítě kraje
*** 12 lůžek není zařazeno do Základní sítě kraje (poskytovatel, který v ZS má zařazené kapacity jiných druhů sociálních služeb péče)
**** 2 lůžka nejsou zařazena do Základní sítě kraje
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§ 39 – Osobní asistence
Osobní asistence je využívána seniory, osobami se zdravotním, kombinovaným, mentálním
postižením a s poruchou autistického spektra, a i osobami s duševním onemocněním od 6 let. Na
základě doporučení KÚÚK poskytovatel bude provádět změnu ve věkové hranici – služba bude
poskytována již 0 let věku. Hlavně je služba využívána seniory a lidmi se zdravotním postižením, a to
převážně ve městě Děčín. Služba je poskytována v menší míře i v přilehlých obcích (např. Modrá, Malá
Veleň), ale zároveň je poptávka i z dalších obcí, se kterými se vedou jednání (např. Benešov n.
Ploučnicí, Jílové u Děčína). V malých obcích se špatnou dopravní obslužností – fungují neformální
podpora v podobě rodin či sousedů. V době před COVIDEM byly kapacity služby v Děčíně dostatečně
pokryté. V případě zvýšení poptávky z okrajových obcí a dalších měst a obcí v regionu Děčínska bude
potřeba navýšení kapacit a také zohlednění časové náročnosti při zajištění služby v terénu v daných
lokalitách. V případě zvýšeného zájmu je poskytovatel schopen reagovat a navýšit individuální
okamžitou kapacitu. Poskytovatel zároveň uvažuje na základě poptávky o větší podporu rodin
s malými dětmi s různým zdravotním postižením.
§ 40 – Pečovatelská služba
Jedná se o sociální službu, kterou poskytují subjekty ze všech měst regionu. Cílovou skupinou jsou v
naprosté většině senioři. Města Děčín a Jílové mají v majetku domy, ve kterých je provozována
pečovatelská služba terénní formou. Terénní forma je provozována v nejbližším okolí všech obcí v
přirozeném domácím prostředí klientů. V České Kamenici a jejich spádových obcích je služba zajištěna
jedním poskytovatelem v místě. Zároveň je monitorovaná zvyšující se poptávka po službě v okolí
České Kamenice, na kterou poskytovatel plánuje zareagovat zvýšením kapacity a navýšením
personálu. Na Benešovsku je zajišťována poptávka po službě hlavně prostřednictvím komplexní
domácí péče.
Služba, je velmi dobře dostupná zejména ve městech a větších obcích, v okrajových částech regionu
je službou známou, ale méně využívanou vzhledem k sociálním aktivitám obcí, sousedské a rodinné
výpomoci. Vzhledem ke snížení kapacity osobní asistence a odlehčovací služby, existuje předpoklad
zvýšeného zájmu o pečovatelskou službu.
Ve městě Česká Kamenice je sledována stále poptávka po službě v odpoledních a večerních hodinách
a také o víkendu. Zároveň je v České Kamenice monitorována poptávka nejenom ze strany seniorů,
ale také osob po těžkých úrazech, zotavující se po dlouhé nemoci, pečující osoby, které potřebují
krátkodobou výpomoc apod.
V roce 2020 provedli poskytovatelé na základě doporučení KÚÚK změny a rozšířily okruh osob, kterým
je služba poskytována a také časovou dostupnost (až do 21 hod a jeden z poskytovatelů má až do 22
hod/ dále během víkendů i svátků). Poskytovatel v České Kamenici bude realizovat změnu v rozšíření
času služby až v příštím roce.
Došlo k rozšíření cílové skupiny na všechny osoby, které mají z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, včetně rodin s dětmi, nepříznivou situaci, která vyžaduje pomoc jiné
osoby (pečovatelská služba se již prioritně nezabývá jen péčí pouze o seniory). Zároveň je reálný
předpoklad, že poptávka po službě se bude více zvyšovat s ohledem na nedostatek míst v zařízeních
domovů pro seniory.

26

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2021

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Služba je dostupná jak ve městě Děčín, kde cílovými skupinami jsou osoby s mentálním postižením,
s kombinovaným postižením a duševním onemocněním se zaměřením zejména na zvýšení dovedností
nutných pro budoucí samostatné bydlení, tak i v České Kamenici, kde je služba poskytována osobám
s chronickým duševním onemocněním, osobám ohroženým závislostí nebo osobám závislým na
návykových látkách. Služba probíhá v přirozeném prostředí, ve vlastních nebo nájemních bytech
klientů. Službu využívají i lidé přicházející z rodin, které již nejsou schopny nadále svému členovi rodiny
poskytovat podporu a dávají přednost této komunitní službě před jinou pobytovou službou. Zároveň
do služby vstupují i lidé ze služeb chráněného bydlení, jako do návazné služby založené na nižší míře
podpory.
Je sledován ale nárůst poptávky po službě. Poptávka po službě je a bude v budoucnu ještě větší
s ohledem na probíhající transformaci ústavních pobytových služeb v kraji a v souvislosti s chystanou
transformací psychiatrických léčeben. Na toto bude nutné reagovat zvýšením kapacity v dalším
období. Dle schváleného a podporovaného projektu IROP OCH Česká Kamenice Transformace a
deinstitucionalizace DZR od KÚ ÚK má dojít k navýšení kapacity této služby o 2 (individuální okamžitá
kapacita služby) a to v regionu České Kamenice (v ideálním případě ještě v roce 2021, po dokončení
investičního projektu jednoho poskytovatele.
Také je evidována větší poptávka po službě – myšleno větší rozsah podpory s ohledem na probíhající
situaci spojenou s COVIDem.
§ 44 – Odlehčovací služby (terénní a ambulantní)
V regionu je poskytována kromě pobytové i terénní a ambulantní forma odlehčovací služby. Terénní
forma služby je dobře dostupná v samotném městě Děčín a je využívána. V dalších městech a jejich
spádových obcích není služba využívána. Je nahrazována spíše komplexní domácí péči. Důvodem
malého využívání služby je s největší pravděpodobností špatná informovanost o smyslu služby a o
možnostech jejího využití. Zároveň terénní forma bývá zájemci mimo město Děčín odmítnuta
v některých případech i z důvodu finanční nákladovosti (doprava pracovníků). Ambulantní forma
služby je zajištěna jen jedním poskytovatelem v Děčíně. Cílovou skupinou jsou zejména osoby se
zdravotním postižením a senioři.
§ 44 – Odlehčovací služby (pobytové)
V regionu je poskytována pobytová forma služby, která je dobře dostupná v Děčíně. Je patrné, že
poptávka po službě převyšuje nabídku jak v Děčíně, tak v regionu Českokamenická. O službu je zájem
v průběhu celého roku, zvláště exponované je období dovolených letních či zimních, vánoční svátky a
konec roku. O službu žádají i osoby z jiného regionu, hlavně z Ústecka, kde tato služba zcela chybí.
Cílovou skupinou služby jsou zejména osoby se zdravotním postižením a senioři. Do jisté míry je
u jednoho z poskytovatelů v rámci komplexní péče suplována hospicová péče. Ojediněle o službu
žádají osoby, které jsou po úrazech a nedosáhly ještě seniorského věku.
§ 45 – Centra denních služeb
V regionu do 30. 12. 2020 byla služba poskytována jen jedním poskytovatelem, který ukončil
poskytování služby. Důvodem zrušení služby byla kombinace dvou zásadních faktorů, a to nárazová
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využívanost cílové skupiny seniorů a vysoká finanční náročnost služby se specifickým zaměřením na
osoby s ACH (a s ní související ne/stabilní zajištění financování dané služby).
Občané z Českokamenicka tyto služby příliš nevyužívají. Důvodem mohou být také různé „kluby
seniorů“ v okolních městech a obcích, které nabízejí volnočasové aktivity. Menší obce a vzdálenější
lokality jsou pokryty spíše „sousedskou“ komunitou s aktivitami „na míru“ pro místní obyvatele.
V roce 2021 nebyla sledována poptávka po službě ani z řad jiných cílových skupin. Na což může mít
vliv i probíhající nouzové stavy a situace spojená s COVIDem, na což mohl mít také vliv pandemie.
Kapacita pro rok 2022 je ponechána, bude sledována poptávka po službě v roce 2022 i případně z řad
jiné cílové skupiny a následně může být optimální kapacita i snížena.
§ 46 – Denní stacionáře
Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s mentálním
postižením. Poskytovatel podporuje zejména rozvoj schopností uživatelů vést běžný způsob života,
včetně podpory jejich nezávislosti v rozhodování o osobních záležitostech. Stacionář umožňuje
klientům trávit čas aktivním způsobem dle jejich individuálních potřeb v době, kdy se jim jejich blízcí
nemohou věnovat. Tuto službu využívají kromě občanů Děčína i občané okolních obcí a měst
(Benešovsko), přičemž poptávka v poslední době odpovídá současným kapacitám. Služba
dostatečně pokrývá poptávku v regionu.
§ 47 – Týdenní stacionáře

V minulosti byla tato služba poskytována, ale pro nezájem ze strany klientů byla zrušena. Tuto službu
v současnosti neposkytuje žádný subjekt v regionu, za poslední dobu nebyl projeven žádný zájem ze
strany veřejnosti. V rámci komunitních plánů měst Děčín a Česká Kamenice není tato služba
zahrnuta v cílech a opatřeních pro nejbližší období.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením

V regionu je služba poskytována ve čtyřech zařízeních. Jeden z poskytovatelů přijímá přednostně
zájemce z hlavního města Prahy. Všichni poskytovatelé prošli humanizací této pobytové služby v
různém rozsahu a v různých formách. Všichni poskytovatelé podporují své klienty při přechodu do
komunitních typů služeb, přičemž zájem o umístění do zařízení ze strany veřejnosti je neměnný.
Statutární město Děčín zahájilo rekonstrukci zázemí jednoho z poskytovatelů služby - zastaralého
objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením Boletice, přičemž samotná kapacita zařízení
nebude zvýšena. Klienti služby byly na dobu 1 – 2 let přestěhovány do jiného objektu.
Jsou evidování zájemci o službu (v řádech jednotek), kteří ale nespadají do cílové skupiny a mají
specifické potřeby, které nejsou schopni současní poskytovatelé služby uspokojit. Jedná se o osoby
s kombinovaným postižením – např. s mentálním a duševním onemocněním v kombinaci s
poruchami chování. Pro tuto cílovou skupinu by byl vhodnější jiný druh služby - např. domov se
zvláštním režimem či chráněné bydlení uzpůsobené potřebám této cílové skupiny. Tyto služby však
v regionu chybí. Současné domovy se zvláštním režimem a chráněná bydlení se zaměřují na jiné
cílové skupiny a nejsou uzpůsobené specifickým potřebám žadatelů.
Poskytovatelé spolupracují s obcemi a městy v opatrovnických záležitostech. Všichni poskytovatelé
nabízejí standardní fakultativní služby, jako např. doprava klientů služebním vozidlem v rámci města
i mimo něj.
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§ 49 – Domovy pro seniory

Služba je v regionu poskytována v Děčíně, České Kamenici a Kytlici, kde přednostně přijímají klienty
z hlavního města Prahy. V přehledu kapacit nejsou uvedeny údaje za tuto službu v Kytlicích, jelikož
je to zařízení zřizované Prahou a pro občany Prahy. Objekt v České Kamenici svým charakterem a
původním určením již nevyhovuje současným nárokům na kvalitu poskytování sociální služby, což je
v současné době nejpalčivějším problémem českokamenického regionu. Cílovou skupinou jsou
senioři od 65 let věku (v České Kamenici od 62 let). Službu v jednotlivých městech využívají v drtivé
většině občané obou těchto měst, v malém počtu i z okolních obcí. V evidenci poskytovatelů jsou v
současné době vedeny stovky žadatelů o službu, což znamená i do budoucna neklesající zájem a
poptávku po tomto typu rezidenční péče. Navýšení kapacity této služby je jednou z priorit, která v
dlouhodobějším horizontu nebude zcela uspokojena vzhledem k vzrůstajícímu počtu žadatelů, je
plánováno významné navýšení kapacity poté, kdy bude rekonstruován objekt v Děčíně – Křešicích.
Jeden z dlouhodobě zavedených poskytovatelů v Děčíně zaregistroval tento druh služby s kapacitou
12 lůžek. Žádost o zařazení do základní sítě byla podána, ale domovy pro seniory nespadají do
výjimek uzavření Základní sítě dle Metodiky zajištění sítě sociálních služeb ÚK.
Zřizovatel jednoho z poskytovatelů schválil realizaci projektu a zahájil výběrové řízení na
rekonstrukci objektu v Křešicích, díky které by došlo k navýšení kapacit služby Domov pro seniory.
Tento záměr byl dlouhodobě plánován, byla již dříve předjednána a schválena kapacita v základní
síti, která je v kapacitách pro rok 2022 uvedena.
§ 50 – Domovy se zvláštním režimem

Tato služba je provozována ve městech Děčín a Česká Kamenice. V Děčíně jsou v současné době dva
poskytovatelé. Poskytovatelé mají věkové a cílové skupiny od 35 let věku a 65 let věku, pro osoby s
různými typy demencí včetně Alzheimerovy choroby. Obě zařízení evidují desítky žadatelů.
Dlouhodobě neuspokojená poptávka po této službě nebude v budoucnu vyřešena ani rekonstrukcí
budovy v majetku města. Počet žadatelů o tuto službu dlouhodobě neklesá. V současné době má
zařízení desítky aktuálních žádostí, což mnohonásobně převyšuje možnosti poskytovatele. Přijímáni
jsou zejména žadatelé, u kterých je předpokládána schopnost v budoucnu přejít do návazných
komunitních služeb jako je chráněné bydlení nebo podpora samostatného bydlení. Poskytovatel
služby v České Kamenici v roce 2020 snížil kapacitu pro region Děčínska o 10 lůžek, ale kapacita 10
lůžek byla zvýšena v regionu Ústecka. Zároveň dle plánu zvýšil kapacitu služby chráněné bydlení o 2
lůžka, které ale nejsou zařazeny v Základní síti.
Současní poskytovatelé nejsou schopni reagovat na žádosti osob z jiných cílových skupin zejména
osob s kombinovaným postižením – např. s mentálním a duševním onemocněním v kombinaci s
poruchami chování. Tyto osoby mají specifické potřeby a není zcela žádoucí jejich soužití s osobami
z cílových skupin, na které se nyní zaměřují současní poskytovatelé služby v regionu Děčínska. Je
poptávána terapeutická komunita pro osoby chronicky duševně nemocné ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách.

§ 51 – Chráněné bydlení

Služba je poskytována v Děčíně a České Kamenici, přičemž klienty chráněného bydlení jsou buď
bývalí klienti domova pro osoby se zdravotním postižením, kteří jsou schopni žít v komunitním typu
bydlení, nebo je služba poskytována klientům přicházejícím přímo z domácího prostředí. Zvyšuje se
kapacita chráněného bydlení, ale v domovech pro osoby se zdravotním postižením zatím počet lůžek
neklesl. Jen u jednoho poskytovatele v jeho dvou zařízeních se službou Domov pro osoby se
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zdravotním postižením, došlo ke konci roku 2018 ke snížení kapacity o 4 lůžka ve službě DOZP a
současně navýší kapacitu o 4 lůžka ve službě chráněné bydlení.
Do budoucna se dá předpokládat nárůst chráněných bytů na úkor míst v domovech pro osoby se
zdravotním postižením, popř. i v domovech se zvláštním režimem, což je v souladu s optimalizací
sítě sociálních služeb a s národní strategií transformace a deinstitucionalizace pobytových služeb.
Jde však o proces dlouhodobější v horizontu více než jednoho roku. Uživateli služby jsou také bývalí
obyvatelé Domova se zvláštním režimem v České Kamenici, kteří mají dostatečné schopnosti
pro bydlení ve vlastní domácnosti. Poskytovatel z České Kamenice má byty i v Děčíně a mimo náš
region v Ústí nad Labem.
Je sledován stále se zvyšující se zájem o tuto službu komunitního typu a poptávka převyšuje nabídku
mnohanásobně. O službu často žádají i lidé z rodin, zvyšuje se poptávka po službě pro osoby s vyšší
mírou podpory a se zajištěním nepřetržitého provozu. Na základě toho byla navýšena optimální
individuální kapacita služby pro následující období.
Současní poskytovatelé na dlouhodobě vzrůstající poptávku po službě reagují plánovaným
navýšením kapacit v následujícím období – v roce 2021 až 2022 a v současné době realizují investiční
záměry za účelem vybudování vhodného zázemí a navýšení kapacit služby dvou poskytovatelů
služeb.
Probíhá transformace domova se zvláštním režimem v České Kamenici, kdy dojde ke snížení kapacit
služby DZR a navýšení kapacit služby chráněné bydlení (v roce 2021 a 2022 – dle dokončení realizace
investičního projektu - dojde k navýšení kapacity o 5 lůžek v rámci schváleného a podporovaného
projektu IROP KÚ ÚK Transformace a deinstitucionalizace DZR v České Kamenici).
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DĚČÍNSKO – PREVENCE A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

počet
služe
b

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

Odborné sociální
poradenství

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení

Kontaktní centra

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuál
ní
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv
.

skup.

optimální
individuál
ní
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv
.

skup.

optimální
individuál
ní
okamžitá
kapacita
2021

poče
t
služe
b

stávající
okamžitá
kapacita
indiv
.

skup.

§ 64

pro děti a mládež

optimální
individuál
ní
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv
.

skup.

Služby následné péče
optimální
individuál
ní
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv
.

skup.

optimální
individuál
ní
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

8

15

61

18

1

2

0

3

0

0

0

0

2

2

26

4

3

6

84

6

1

2

12

3

ORP Děčín celkem

8

15

61

18

1

2

0

3

0

0

0

0

2

2

26

4

3

6

84

6

1

2

12

3

Děčín

8

15

61

18*

1

2

0

3

0

0

0

0

1

1

16

2

3

6

84

6

1

2

12

2

Česká Kamenice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

10

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování
neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Pozn.:

* Kapacita 1 určena pro rodinné poradenství
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma
počet
služe
b

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

Odborné sociální
poradenství

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení

Kontaktní centra

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2021

počet
služe
b

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2021

§ 64

pro děti a mládež

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2021

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

2

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

20

2

0

0

0

0

ORP Děčín celkem

2

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

20

2

0

0

0

0

Děčín

2

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Česká Kamenice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

20

2

0

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a odborné
sociální poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

2

5

20

10

1

3

20

1

3

7

17

8

3

8

0

10

5

6

47

9

ORP Děčín celkem

2

5

20

10

1

3

20

1

3

7

17

8

3

8

0

10

5

6

47

9

Děčín

2

5

20

10

1

1

2

2

14

3

3

8

0

10

5

6

47

9

Česká Kamenice

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

3

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.:

1+2* 15+5*

* Kapacita 2 nezařazena do Základní sítě kraje.
** Kapacita 5 nezařazena do Základní sítě kraje.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a odborné
sociální poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

Region celkem

1

2

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

1

1

0

1

ORP Děčín celkem

1

2

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

1

1

0

1

Děčín

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

1

1

0

1

Česká Kamenice

1

2

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá kapacita
2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

2

31

39

0

0

0

0

0

0

1

8

16

1

11

16

ORP Děčín celkem

2

31

39

0

0

0

0

0

0

1

8

16

1

11

16

Děčín

2

31

39

0

0

0

0

0

0

1

8

16

1

11

11

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5*

pozn.: * volná kapacita je pro cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby závislé na návykových látkách jsou optimálně naplněny)
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství pro osoby v krizi, ohrožené sociálním vyloučením, ohrožené
návykovými látkami, užívající návykové látky, ohrožené zadlužením a předlužením imigranty, osoby
řešící vztahové problémy, problémy v manželství, výchovné problémy s dětmi, opatrovnické spory
apod. je poskytováno ve městě Děčíně. Terénní forma služby jednoho poskytovatele zasahuje
do spádových obcí a plánuje své rozšíření do České Kamenice, Benešova nad Ploučnicí a jejich
spádových obcí. V Děčíně jsou organizace poskytující finanční poradenství (problematika exekucí,
pomoc s jednání s exekutory, otázky dlužného výživného, atp.) Zároveň je v Děčíně jedna poradna
s akreditací pro poskytování podpory a pomoci při osobním oddlužení. Největší převis poptávky
nad nabídkou je v rodinné terapii, kde jsou velice dlouhé čekací doby. Kapacita odborného
sociálního poradenství pro osoby se zdravotním nebo duševním postižením odpovídá poptávce.
Nabídka odborného sociálního poradenství pro osoby ohrožené zadlužením a předlužením odpovídá
poptávce též díky využití kapacit z rozvojové sítě služeb.
§ 57 – Azylové domy
Služba je poskytována pouze ve městě Děčíně, což je pro klienty poměrně vhodné umístění
v souvislosti s hledáním práce. Je poskytována cílovým skupinám: muži, matky/otcové s dětmi.
Z uvedeného je patrné, že v regionu naprosto chybí lůžka pro ženy starší bez dětí.
Kapacita pro matky s dětmi a otce s dětmi se aktuálně jeví jako optimální, chybí však kapacita
pro rodiče s více než 4 dětmi. Navýšení by bylo vhodné pro samotné muže.
§ 58 – Domy na půl cesty
V regionu Děčínsko není žádný poskytovatel této služby, ale zájemci mohou využít domy na půl cesty
v jiných regionech po celé ČR. V Děčíně je o tuto službu poptávka zejména ze strany OSPOD
a pracovníků OSV. Tato poptávka je však nepravidelná a s největší pravděpodobností by nezajistila
optimální vytíženost dané služby. V případě potřeby této služby jsou využívány jiné typy SS.
§ 59 – Kontaktní centra
Uživatelům návykových látek a jejich blízkým slouží v regionu pouze jedna služba přímo v Děčíně.
Zařízení kombinuje dvě sociální služby – kontaktní centrum a terénní programy, přičemž se tým
pracovníků částečně prolíná. Klienti kontaktního centra mohou v jediném okamžiku využít možnosti
výměny injekčního materiálu, testování na HIV, HCV a HbsAq, drobného ošetření, poradenství,
sprchování, praní a sušení osobních věcí, potravinového servisu, vyhledávání práce na internetu
apod. Služba řeší otázku nedostatečné individuální kapacity a spolu s tím i nedostatečného
personálního obsazení, aby byl dostatečný prostor pro individuální sociální práci s klienty.
§ 60 – Krizová pomoc
Službu v regionu Děčínsko neposkytuje žádná organizace. Klienti mohou využít poskytovatele
se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou, terénní i ambulantní formu služby. Pobytová
služba je určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí.
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§ 61 – Nízkoprahová denní centra
Tato služba je poskytována v regionu ve dvou největších městech – v Děčíně a České Kamenici.
Kapacita v České Kamenici je plně využívána především v zimních měsících. Terénní forma služby
však v regionu zcela chybí, a to zejména v uvedených městech. Vzhledem k faktu, že velká část osob
bez přístřeší trpí psychickým onemocněním, které jim znesnadňuje kontakt se společností a sami
pomoc nevyhledávají, je nutná pomoc terénních pracovníků, kteří s nimi pracují v jejich přirozeném
prostředí.
§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Služby pracují s dětmi a mládeží ve věku 6–26 let ze sociálně vyloučených lokalit přímo v Děčíně
Podmoklech dále v městské části Boletice nad Labem a v Děčíně 1, v těsné blízkosti Děčína 3 (tato
služba má dobrou dostupnost z ostatních městských částí). Pouze jedna ze služeb má zatím
registrovánu i terénní formu poskytování. Od roku 2020 funguje NZDM i ve městě Česká Kamenice.
V menších městech jsou nabízeny jiné aktivity, a to především díky klubům, které vznikají převážně
při školách.
§ 63 – Noclehárny
Přímo v Děčíně je poskytována jediná služba v regionu a je určena dospělým mužům. Lůžka nejsou
celoročně plně využívána, ale v zimním období je kapacita nedostatečná. V regionu zcela chybí
noclehárna pro ženy. Situace je obdobná jako u azylových domů pro ženy. Je potřebné, aby v Děčíně
vznikla služba pro ženy.
§ 64 – Služby následné péče
Služby následné péče jsou v regionu Děčínsko poskytovány přímo v Děčíně a pracují s osobami
závislými na návykových látkách. Kapacita pobytové služby pro osoby závislé na návykových látkách
je dostačující.
U cílové skupiny osoby s chronickým duševním onemocněním je situace v regionu zcela odlišná.
Zařízení tohoto typu na Děčínsku zcela chybí. Klienti, kteří již nejsou indikováni pro zdravotnická
zařízení, ale stále ještě nejsou schopni samostatného života, se tak nemají kam uchýlit. Optimální
kapacitu pobytových i ambulantních služeb je třeba navýšit právě pro cílovou skupinu osoby
s chronickým duševním onemocněním.
§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tuto sociální službu poskytují v regionu 2 poskytovatelé. Služba je v regionu poskytována terénní a
ambulantní formou, a to v Děčíně a přilehlých obcích. Obě služby jsou vytížené, prozatím schopné
přijímat nové klienty. Jedna ze služeb, která dojíždí v rámci terénní formy i do města Česká Kamenice
a Benešova nad Ploučnicí je na „hraně“ svých kapacitních možností a není schopna určit, do kdy
bude moci nadále přijímat nové klienty. V loňském i současném roce byla podpora ve službách SAS
zaměřená zejména na oblasti péče o zdraví, podpora při distanční výuce – zajištění komunikace se
školou, podpora dětí při výuce a pomoc se zvládáním látky. Rodinám, které se vlivem situace dostali
do hmotné nouze byla zajišťována pomoc prostřednictvím potravinové banky. Jedna ze SAS se snaží
o zapojení do reformy péče o duševní zdraví dětí a adolescentů s potřebami v oblasti duševního
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zdraví (snaha o vytvoření mobilního týmu a propojení spolupráce s dalšími službami se zaměření na
péči o tuto cílovou skupinu).
§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Služba je v regionu poskytována ambulantní i terénní formou. Nabídka služeb v současnosti
uspokojuje poptávku. V regionu působí též zájmové spolky seniorů.
§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány v Děčíně a České Kamenici. Dílna v České Kamenici je
určena pro uživatele domova se zvláštním režimem, chráněného bydlení i uživatele z domácího
prostředí.
V současné době je evidována poptávka po službě pro osoby s vyšší mírou podpory a osoby
s kombinovaným postižením a specifickými potřebami (např. Autisté, lidé s kombinovaným
mentálním a duševním postižením případně s poruchami chování). Poptávka po službě se
s ohledem na probíhající transformaci pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením
a na rozvoj komunitních typů služeb péče – podpora samostatného bydlení a chráněné bydlení bude
stále zvyšovat. Dále je předpoklad, že v návaznosti na Reformu psychiatrické péče se bude zvyšovat
poptávka po službě ze strany osob s chronickým duševním onemocněním.
U této služby probíhá činnost zejména ve skupině.
§ 69 – Terénní programy
Terénní programy poskytují děčínské organizace, a to terénní programy pro osoby ohrožené
návykovými látkami a pro osoby ze sociálně vyloučených lokalit. Adiktologické terénní programy
fungují v Děčíně, České Kamenici, Jílovém, Benešově nad Ploučnicí a přilehlých obcích. Poskytuje je
pouze jediná organizace. V roce 2018 došlo k potřebnému kapacitnímu navýšení terénního
programu, které umožňuje působení dvou týmů pracovníků v terénu zároveň (v odlišných
lokalitách). Díky tomu je program zajišťován efektivněji z hlediska času i působnosti a lze jej rozšířit
dle potřeby také do malých obcí na Děčínsku. Ostatní terénní programy jsou poskytovány především
v Děčíně, v sociálně vyloučených lokalitách. V regionu Děčínsko je vysoký počet osob žijících
ve vyloučených lokalitách. Jsou to většinou osoby, kterým nevyhovují ambulantní služby, proto je
třeba poskytovat jim potřebné služby přímo v místě jejich bydliště. Terénní práci provádí také
oddělení sociální práce a služeb Magistrátu města Děčín.
K 1. 1. 2021 skončila působnost projektů financovaných z ESF, která se týkala i terénních programů,
a činnost tak ukončila jedna z organizací poskytující terénní program. Tímto však došlo ke snížení
kapacit ve městě Děčíně o 2 a snížení úvazků osob vykonávajících terénní práci o 5. Ostatní terénní
programy jsou plně vytížené a pokrytí regionu tak je s ohledem na množství vyloučených lokalit a
počtu osob ohrožených sociálním vyloučením zcela nedostatečné. Jedna organizace tak ve větší míře
zajišťuje výkon terénní práce pro celé město Děčín s kapacitou 4,5 úvazku. Ubylo množství terénních
sociálních pracovníků, ale množství osob potřebující pomoc terénní práce a požadavky a žádosti
(úřadů, organizací, OSPOD atd.) o spolupráci a pomoc při řešení problémů rodin a osob v jejich
domácnosti a terénu, značně přibývá.
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§ 70 – Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je poskytována v rámci regionu Děčínsko hlavně ve městě Děčín. Je
poskytována ambulantní a terénní formou. U všech služeb poptávka vysoce převyšuje nabídku.
Zároveň zde platí, stejně jako u sociálně terapeutických dílen, že poptávka po službě se s ohledem
na probíhající transformaci pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a rozvoj
komunitních služeb péče (podpora samostatného bydlení a chráněné bydlení) stále zvyšuje. Je
předpoklad, že v návaznosti na Reformu psychiatrické péče se bude zvyšovat poptávka po službě ze
strany osob s chronickým duševním onemocněním. Stejně jako u sociálně terapeutických dílen je
také evidována poptávka po službě pro osoby s vyšší mírou podpory a osoby s kombinovaným
postižením a specifickými potřebami (např. osoby s poruchou autistického spektra, osoby
s kombinovaným mentálním a duševním postižením případně s poruchami chování).
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REGION CHOMUTOVSKO
Region Chomutovsko je tvořen 2 správními obvody obcí s rozšířenou působností – SO ORP Chomutov
a SO ORP Kadaň.
V okrese Chomutov k datu 31. 3. 2021 je nezaměstnanost 5 799 osob, což činí podíl nezaměstnaných
osob 6,8 % ve věku od 15-64 let, z toho 7,5 % žen a 6,1 % mužů. Průměr v Ústeckém kraji činí 6,0 %,
průměr celé ČR je 4,2 % (zdroj: portál MPSV).
Vlivem nízké vzdělanostní úrovně obyvatel a vyšší míry nezaměstnanosti oproti celorepublikovému
průměru se v regionu nachází vysoké procento osob v exekuci – každý pátý občan regionu nese břímě
exekuce a na každého občana v exekuci připadá průměrně 5 exekucí. Dalšími problémy je zneužívání
návykových látek, koncentrace sociálně slabých obyvatel nejen z České republiky ve vybraných
lokalitách regionu, a tím riziko nárůstu a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit, narušení zdravých
vztahů v rodině i mimo ni. Na území Chomutovska se sociálně vyloučené lokality vyskytují ve městě
Chomutov a Jirkov. Na tomto území dle kvalifikovaných odhadů žije cca 9 000 Romů (z nichž cca 5 000
tvoří podíl sociálně vyloučených Romů).
Město Chomutov má platný Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov
2018–2021. Obec Vejprty má platný Strategický plán rozvoje města pro období 2020–2030.
V současné době je region přiměřeně saturován pobytovými sociálními službami, zaměřenými na
poskytování péče zejména o seniory, handicapované a chronicky nemocné klienty. V minulých letech
proběhla restrukturalizace v Domově sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o., která vedla ke vzniku 6
lůžek pro osoby s poruchami autistického spektra. Přestože došlo v regionu k mírnému navýšení
ambulantních a terénních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, konkrétně
pečovatelských služeb, stále kapacita nepokrývá potřebu. V souvislosti s reformou psychiatrické péče
a vznikem Centra duševního zdraví je od 1. 1. 2020 v Chomutově poskytováno chráněné bydlení pro
osoby s chronickým duševním onemocněním. U jedné z příspěvkových organizací Ústeckého kraje
došlo ke vzniku dvou lůžek v rámci reformy psychiatrické péče.
Výstupem komunitního plánování za ORP Chomutov je potřeba chráněného bydlení pro osoby s
mentálním, tělesným, kombinovaným postižením, vzešla potřeba odlehčovací služby pro osoby s
mentálním postižením a potřeba odlehčovacích služeb pro osoby v terminálním stádiu nemoci
spojenou s paliativní a hospicovou péčí, zároveň je třeba zajistit v regionu i terénní hospicovou péči.
Na území ORP Kadaň se do budoucna plánuje snižovat počty kapacit v Domovech pro seniory, ve
prospěch pobytových služeb určeným lidem s demencí.
V uplynulých letech došlo v regionu k rozšíření stávajících sociálních služeb a vzniku několika služeb
nových. Zejména se jedná o služby poskytované v přirozeném prostředí obyvatel pro podporu
přirozeného způsobu života a snižování dopadu sociálního vyloučení. K rozšíření došlo na základě
analýz jednotlivých lokalit realizovaných ve spolupráci s Odborem pro sociální začleňování (Agentura)
napříč celým ORP a plánováním služeb v rámci komunitních plánů – společný komunitní plán pro ORP
Kadaň a společný komunitní plán pro ORP Chomutov. Otázkou zůstává, jaká je budoucnost nově
zřízených služeb a nových kapacit stávajících služeb financovaných z evropských fondů. I přes
zmiňované rozšiřování se nedá říci, že kapacita stávajících služeb je dostačující a odpovídá poptávce a
potřebě obyvatel regionu Chomutovsko. Nedostatečná kapacita je zejména u poraden pro konkrétní
cílové skupiny či oblasti řešení – mezilidské vztahy a rodinné poradny, lokálně pak poradny pro cizince
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a oběti domácího násilí a v celém ORP terénní služby pro osoby se zdravotním postižením podporující
jejich sociální začlenění.
V regionu Chomutovska se zvyšuje procento lidí, kteří nemají nárok na výplatu starobního důchodu,
přestože dovršili důchodový věk, nemají kde bydlet nebo žijí na ulici. Žijí na okraji společnosti, s
přibývajícím věkem a vlivem stylu života dochází ke zhoršování jejich zdravotního stavu. Občas využívají
služby sociální prevence (noclehárny a azylové domy). Nedostatečně zajištěné jsou osoby s
psychiatrickými diagnózami, osoby závislé na alkoholu, drogách či jiných omamných látkách. Právě pro
tyto osoby je nedostatek míst k ubytování, problémem je ale i jejich způsob života, kdy sami nejeví
zájem svou situaci řešit a na jejich potřeby upozorňuje spíše jejich okolí. V posledních letech narůstá
potřeba zřízení pobytové služby pro osoby se specifickými potřebami tzv. „Přístav“ (Pobytové zařízení,
které slouží osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo
závislosti na návykových látkách.).
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CHOMUTOVSKO - PÉČE
Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování
§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma
počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

3

13

14

7

37

49

0

0

10

1

1

5

0

0

0

1

2

4

ORP Chomutov celkem

3

13

14

5

21

27

0

0

5

1

1

1

0

0

0

1

2

4

Chomutov

2

9

9

4

16

20

0

0

5

1

1

1

0

0

0

1

2

4

Jirkov

1

4

4

1

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Kadaň celkem

0

0

0

2

16

19

0

0

5

0

0

4

0

0

0

0

0

0

Kadaň

0

0

0

1

7

7

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Klášterec nad Ohří

0

0

0

1

9

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování
§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

Služby sociální péče pobytová
forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

3

38

43

0

0

0

7

349

348

6

553

553

4

275

301

5

67

79

ORP Chomutov celkem

1

30

30

0

0

0

2

76

75

2

260

260

2

118

134

1

11

23

Chomutov

0

0

0

0

0

0

1

28

25

1

166

166

1

38

38

1

11

11

Jirkov

1

30

30

0

0

0

1

48

50

1

94

94

1

80

80

0

0

5

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

7*

ORP Kadaň celkem

2

8

13

0

0

0

5

273

273

4

293

293

2

157

167

4

56

56

Kadaň

1

4

4

0

0

0

2

57

57

1

120

120

0

0

0

2***

18

18

Klášterec nad Ohří

1

4

4

0

0

0

0

0

0

1

113

113

0

0

0

1

10

10

Kovářská

0

0

0

0

0

0

1

55

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mašťov

0

0

0

0

0

0

1

8

8

1

42

42

1

20

20

0

0

0

Vejprty

0

0

0

0

0

0

1

153

153

1

18

18

1

137

137

1

28

28

Místo poskytování neurčeno

0

0

5**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

Pozn.:
* Kapacita pro Centrum duševního zdraví (Fokus Labe, z.ú.)
** Kapacita určena pro hospicová lůžka
*** 2 registrované služby: Naděje s 2 místy poskytování (Kadaň:10, Klášterec nad Ohří:10) a Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov p.o: 8
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§ 39 – Osobní asistence
Osobní asistenci poskytují na území Chomutovska celkem 3 poskytovatelé, z toho 2 se sídlem v
Chomutově a v Jirkově, třetím poskytovatelem má sídlo v Teplicích. Na venkově je služba Osobní
asistence méně dostupná, často bývá nahrazována sousedskou výpomocí. V současné době není
stávající kapacita dostatečná v celém ORP. Bude třeba rovnoměrně navyšovat kapacity terénních
služeb i osobní asistence v návaznosti na strategické cíle v oblasti plánování péče osobám žijícím
v jejich původním prostředí tak, aby pro ně služby byly časově i místně dostupné v celém regionu za
stejných podmínek ve městě i na vesnici. Stávající kapacita - nedostatečná.

§ 40 – Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je zajišťována na území měst Chomutov, Jirkov, Kadaň a Klášterec nad Ohří.
Nedostatek terénních služeb začíná být v regionu znát. Stávající kapacita pečovatelských služeb není
schopna pokrýt poptávku. Při uspokojování potřeb zájemců o službu mají přednost zájemci
požadující úkony zaměřené na oblast péče. Nákupy a úklidy jsou poskytovány přednostně klientům
závislým pouze na pomoci právě u oblasti úkonů péče. Narůstá potřeba pečovatelských služeb i
v menších obcích, kde je tento nedostatek kompenzován sousedskou výpomocí.
Průběžně stoupá počet zájemců o pečovatelskou službu, z čehož vyplývá potřeba navyšovat. V roce
2020 by mělo dojít k změnám v rozsahu poskytovaných služeb ve prospěch úkonů péče a času, ve
kterém bude možné službu čerpat, a to v celém ústeckém regionu. Cílem je zajistit rozsah a
dostupnost ve všech městech regionu. Důvodem je vyšší dožití populace a narůstající počet seniorů.
Stávající kapacita - nedostatečná.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
V současné době není služba na Chomutovsku poskytována ani vyžadována. V regionu jsou uživateli
využívány jiné terénní služby sociální péče (osobní asistence, pečovatelská služba) k pokrytí jejich
potřeb.
V současné době není o tuto službu zájem.

§ 44 – Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou poskytovány na území měst Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří a
Chomutov. Terénní formu služby provozuje v Chomutově jeden poskytovatel a pobytová forma je
poskytována v Jirkově, Kadani a Klášterci nad Ohří.
V případě restrukturalizace kapacit pobytových služeb v regionu Chomutovska lze oprávněně
předpokládat, že vznikne poptávka po terénních sociálních službách a spolu s vyšším počtem rodin
pečujících o osobu blízkou, naroste poptávka po možnosti využívat krátkodobé pobyty na
odlehčovacích službách. Lze předpokládat, že s podporou péče v domácím prostředí vzroste
potřeba pobytových služeb OS spojených s paliativní hospicovou péčí. Stávající kapacita nedostatečná.
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§ 45 – Centra denních služeb
V současné době není služba centra denních služeb v regionu Chomutovska poskytována, u
některých uživatelů v regionu může být pokrývána jinými druhy služeb s podobným rozsahem
základních činností. V regionu není zaznamenána poptávka po této službě. Z komunitních plánů
měst zatím nevyplývá potřeba tuto službu zavádět. V současné době není o tuto službu zájem.

§ 46 – Denní stacionáře
Na území Chomutovska je registrován jeden denní stacionář s kapacitou 10. Služba je určena pro
osoby od 17 let, je určena pro osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovaným postižením.
Stávající kapacita denního stacionáře odpovídá v současné době poptávce. Do budoucna bude
potřeba vzhledem demografickému vývoji a pracovnímu trhu tyto služby rozšířit, a to zejména pro
seniory a osoby s demencí.
Stávající kapacita - nedostatečná.

§ 47 – Týdenní stacionáře
V současné době není služba na Chomutovsku poskytována ani poptávána, není evidován ani žádný
neuspokojený zájemce o službu. Služba je poskytována v regionu Mostecka, dojezdová vzdálenost
pro potencionální zájemce není velká a nepředstavuje překážku. Z komunitních plánů měst
nevyplývá potřeba tyto služby zavádět. V současné době není o tuto službu zájem.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Na území Chomutovska je služba poskytována v sedmi domovech pro osoby se zdravotním
postižením. Služby jsou zajišťovány na území měst a obcí Chomutov, Jirkov, Kadaň, Kovářská,
Mašťov a Vejprty. Cílovou skupinou v regionu některých zařízení jsou děti s kombinovaným
postižením, zájem o jejich umístění v posledních letech klesá.
V posledních letech se zvyšuje potřeba služeb pro dospělé osoby a seniory se specifickými
potřebami, kam lze zařadit například chronická, progresivní a nevyléčitelná onemocnění centrálního
nervového systému. Samostatnou skupinu osob, pro které se špatně hledá odpovídající služba, jsou
osoby – pacienti z DIOPů s dlouhodobou intenzivní lékařskou péčí spontánně dýchajícím pacientům
s tracheostomií, u kterých došlo ke stabilizaci po závažných úrazech s poruchou vědomí, dále
stabilizovaní pacienti po neurochirurgických operacích a stavech po zástavě srdce, u nichž se
podařilo obnovit životní funkce, ale mají poškozeny mozkové buňky nedostatkem kyslíku. Pro tuto
cílovou skupinu je v regionu rovněž nedostatek míst v pobytových zařízeních. Do budoucna lze
předpokládat, že většina poskytovatelů bude v budoucnu optimalizovat kapacity lůžek v návaznosti
na povinnosti dodržovat karanténní opatření (jednolůžkové bytové jednotky).
Stávající kapacita - dostatečná.

§ 49 – Domovy pro seniory
Na území Chomutovska jsou v současné době poskytovány služby v šesti domovech pro seniory na
území měst: Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Mašťov a Vejprty.
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Současná klientela domovů pro seniory zahrnuje i klienty s různými stupni demence, kteří dříve či
později budou potřebovat zajistit jiné podmínky a prostředí vhodné pro péči. Současná kapacita
domovů pro seniory je optimální, lze ale předpokládat, že většina poskytovatelů bude v roce 2021
upravovat kapacity v návaznosti na lůžka potřebná k povinným karanténním a bariérovým
opatřením. Stávající kapacita - dostatečná.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
Na území Chomutovska je služba poskytována na území měst a obcí Chomutov, Jirkov, Mašťov a
Vejprty. Současná kapacita lůžek je nedostačující, nepokrývá aktuální potřebu zájemců o službu, a
to převážně u osob s problémovým chováním a psychiatrickými diagnózami. Tato skutečnost vyplývá
z údajů o počtech zájemců vedených v evidencích čekatelů. V poslední době dochází k prodlužování
věku obyvatel i v regionu Chomutovska. V návaznosti na zvyšující se věkovou hranici obyvatel
dochází k nárůstu onemocnění, která s sebou přinášejí funkční omezení spojená se ztrátou
poznávacích schopností. Tyto schopnosti se u všech cílových skupin domovů se zvláštním režimem
výrazně snižují. Navýšení kapacit je nutné i ve prospěch lůžek určených osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách a osobám s chronickým duševním
onemocněním, kteří vyžadují odlišné přístupy při poskytování péče. V ORP Chomutov i Kadaň není
současná kapacita dostačující. Do budoucna lze předpokládat, že většina poskytovatelů bude v roce
2021 snižovat kapacity lůžek v návaznosti na povinnosti dodržovat karanténní opatření. Vícelůžkové
pokoje budou muset být doplněny o místa, kde klient pobude po dobu karantény. Stávající kapacita
- nedostatečná.

§ 51 – Chráněné bydlení
Na území Chomutovska je poskytována služba na území města Chomutova, Kadaně a ve Vejprtech.
V návaznosti na transformaci narůstá potřeba volných míst v této službě. Komunitní plány měst
Chomutova, Jirkova, Kadaně i Klášterce počítají s potřebou podpory rozvoje služeb CHB v návaznosti
na snižování kapacit v Domovech pro osoby se zdravotním postižením. V současné době je kapacita
dostačující a rozvoj služeb by měl kopírovat postupné snižování kapacit v pobytových zařízeních.
Stávající kapacita - dostatečná.
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CHOMUTOVSKO – PREVENCE A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Základní síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

11

14

22

21

2

7

20

7

0

0

0

0

2

6

35

9

8

23

226

27

0

0

0

0

ORP Chomutov celkem

6

9

11

12

1

4

10

4

0

0

0

0

0

0

0

2

4

11

126

14

0

0

0

0

Chomutov

5

7

11

8

1

4

10

4

0

0

0

0

0

0

0

2

3

6

78

9

0

0

0

0

Jirkov

1

2

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

48

5

0

0

0

0

ORP Kadaň celkem

5

5

11

9

1

3

10

3

0

0

0

0

2

6

35

7

4

12

100

13

0

0

0

0

Kadaň

3

3

8

5

1

3

10

3

0

0

0

0

1

2

15

3

2

6

60

6

0

0

0

0

Klášterec nad Ohří

2

2

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

20

4

1

5

20

5

0

0

0

0

Vejprty

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Radonice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

20

1

0

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

3

4

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

12

2

1

1

14

3

0

0

0

0

ORP Chomutov celkem

3

4

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

12

2

1

1

14

3

0

0

0

0

Chomutov

2

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

12

2

1

1

14

3

0

0

0

0

Jirkov

1

2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn. : § 62 kapacita již není využívána. Jedná se o „pozůstatek“ projektu, který byl již ukončen 28.2.2021
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Základní síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

5

12

57

16

1

3

12

4

1

2

6

6

8

25

0

25

4

6

45

9

ORP Chomutov celkem

3

7

27

9

1

3

12

4

1

2

6

2

4

11

0

11

4

6

45

9

Chomutov

1

2

15

4

1

3

12

4

1

2

6

2

3

9**

0

9

4

6

45

9*

Jirkov

2

5

12

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

2

0

0

0

0

ORP Kadaň celkem

2

5

30

7

0

0

0

0

0

0

0

4

4

14

0

14

0

0

0

0

Kadaň

1

3

14

5

0

0

0

0

0

0

0

0

2

10

0

10

0

0

0

0

Klášterec nad Ohří

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

2

0

0

0

0

Vejprty

1

2

16

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

2

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: * Kapacita 4 pro Centrum duševního zdraví.

** Jeden poskytovatel poskytuje službu v Jirkově a v přilehlých obcích.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a odborné
sociální poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita

indiv.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

skup.

Region celkem

1

2

8

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

2

4

0

0

0

0

ORP Chomutov celkem

1

2

8

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

2

4

0

0

0

0

Chomutov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

2

4

0

0

0

0

Jirkov

1

2

8

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Základní síť kraje

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá kapacita
2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

3

95

145

0

0

0

0

0

1

3

28

40

0

0

0

ORP Chomutov celkem

2

55

105

0

0

0

0

0

1

1

10

22

0

0

0

Chomutov

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

Jirkov

2

55

55

0

0

0

0

0

0

1

10

10

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

ORP Kadaň celkem

1

40

40

0

0

0

0

0

0

2

18

18

0

0

0

Kadaň

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

8

8

0

0

0

Klášterec nad Ohří

1

40

40

0

0

0

0

0

0

1

10

10

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence, pobytová
forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá kapacita
2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

1

50

50

1

5

5

0

0

0

1

12

12

0

0

0

ORP Chomutov celkem

1

50

50

1

5

5

0

0

0

1

12

12

0

0

0

Chomutov

1

50

50

1

5

5

0

0

0

1

12

12

0

0

0
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Jedná se o sociální službu, která je v regionu poskytována v celkem široké škále nabídky činností. Ve
městech, obcích na Chomutovsku je nabízeno odborné sociální poradenství ve formě poraden pro
rodinu a mezilidské vztahy, ve formě dluhového poradenství, ve formě poradenství pro pozůstalé,
sociálně právní poradenství – pomoc při sepisování návrhů k soudu, pomoc při vyřizování sociálních
dávek, pomoc při řešení problémů spojených se závislostmi atp., dále například nabízí činnosti
směřující k cílové skupině zdravotně postižených osob. K cílovým skupinám patří osoby v krizi, oběti
domácího násilí, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením, osoby se
závislostmi, oběti násilí z nenávisti atd. K rozdělení kapacity na ambulantní a terénní dochází u typů
činností v rámci odborného sociálního poradenství, které někteří poskytovatelé nabízí i v terénu,
konkrétně například u cílové skupiny zdravotně postižených nebo dluhového poradenství. Zejména
dluhové poradenství je nabízeno také v sociálně vyloučených lokalitách v regionu. V předchozích
dvou letech se podařilo rozšířit kapacitu některých služeb v regionu či navýšit kapacitu služeb
stávajících. Kapacita je v ORP Chomutov v současně době naplněna více než dostatečně, a to díky
kapacitě v rozvojové síti, v níž zařazené projektové kapacity končí ke konci roku 2020 a je žádoucí
tyto služby zachovat (byť mají volné kapacity pro příjem další osob) s ohledem na cílovou skupinu –
osoby s dluhy. Nedostatečná je dlouhodobě kapacita poradenství zaměřeného na mezilidské vztahy
a rodinné poradenství, kde je potřeba navýšit kapacitu o 1 - rodinná poradna je v úzké součinnosti
s Centrem duševního zdraví a dalšími službami v oblasti reformy psychiatrické péče – z tohoto
důvodu je v rozvojových plánech poskytovatele rozšíření cílové skupiny o klienty s duševním
onemocněním. Za rok 2019 i 2020 má služba v Chomutově vysoký počet neuspokojených klientů
z kapacitních důvodů (čekací doba na odborné poradenství je cca 1 měsíc a stále se prodlužuje).
Poradna poskytuje své služby také klientům z Jirkova, Kadaně a Klášterce nad Ohří. V ORP Kadaň je
situace obdobná. Nabízené služby pokryjí dostatečně poptávku po službách, nicméně s ohledem na
vzrůstající poptávku po službách pro vybrané cílové skupiny je optimální kapacita nastavena
s rezervou oproti současnému stavu – jedná se o volnou kapacitu pro službu zaměřující se zejména
na osoby potýkající s bezdomovectvím a dalšími jevy spojenými se sociálním vyloučením, popřípadě
také cizince a oběti domácího násilí.
§ 57 – Azylové domy
Azylové bydlení realizují v regionu poskytovatelé z řad jak příspěvkových organizací měst, tak
neziskové organizace. Cílovou skupinou azylových domů na Chomutovsku jsou muži, ženy, matky
s dětmi, rodiny. V roce 2018 se podařilo navýšit kapacitu v regionu zřízením azylového domu
v Jirkově a v roce 2018 byla v Chomutově zřízena lůžka pro celé rodiny. Tím bylo dosaženo naplnění
optimální kapacity pro daný region.
§ 58 – Domy na půl cesty
Dlouhodobé aktivity vedoucí ke zřízení tohoto typu služby v regionu bylo v roce 2017 dosaženo.
Město Chomutov společně s vybraným poskytovatelem vytipovalo dvě bytové jednotky pro zřízení
této služby. Služba je v současné době zařazena do Rozvojové sítě kraje s kapacitou 4 pro osoby
ve věku 18 – 26 let, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy a pro osoby opouštějící výkon odnětí trestu svobody. Od ledna 2021
připravuje uvedený poskytovatel projekt na pokračování stávajícího projektu Bytů na půl cesty
s integrovanými tréninkovými pracovními místy.
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§ 59 – Kontaktní centra
Cílovou skupinou jsou osoby závislé na návykových látkách. K doplňkové nabídce těchto služeb patří
zejména poradenství pro rodiny uživatelů drog.
Kapacita služby pokrývá poptávku klientů. Je zřejmé, na základě poznatků z realizace terénních
programů, že dostupnost těchto služeb nedosáhne do všech oblastí regionu, nicméně řešením není
navýšení stávající kapacity, ale pokrytí regionu terénními programy.

§ 60 – Krizová pomoc
V regionu Chomutovsko v současné době není poskytována služba krizová pomoc. Klienti mohou
využít poskytovatele s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou,
terénní i ambulantní formu služby. Pobytová služba je určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi
po dobu max. 7 nocí.
Tato služba nebyla určena jako prioritní v komunitním plánování rozvoje sociálních služeb
ve městech regionu.
§ 61 – Nízkoprahová denní centra
V regionu Chomutovsko je v současné době péče o osoby bez přístřeší zajišťována nerovnoměrně.
V Chomutově se v roce 2019 podařilo zajistit prostory a financování na uvedený typ služby
s uvedením do provozu na začátku roku 2020. Kapacita tohoto zařízení odpovídá poptávce v dané
oblasti. Stěžejní do dalších let je udržet tuto službu v provozu. V ORP Kadaň je služba také zajištěna,
funguje v Klášterci nad Ohří a od ledna 2021 také v Kadani. V Kadani proběhla rekonstrukce objektu
Prunéřov č. p. 167 v rámci IROP č. 82. V objektu bylo vytvořeno zázemí pro službu Nízkoprahového
denního centra pro osoby bez přístřeší s okamžitou individuální kapacitou 2 a okamžitou skupinovou
kapacitou 15 osob.
§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Služba je na Chomutovsku poskytována cílové skupině od 6–26 let, každé zařízení má specificky
definované věkové rozmezí. Tuto činnost doplňují v rámci jiných forem pomoci mateřská centra
v regionu, dále pak téměř na všech školách působí školní kluby. Městská policie v regionu, spíše ve
větších městech, má své preventivní programy pro děti a mládež, stejně tak preventivní aktivity
neziskových organizací působících na základních a středních školách v celém regionu. V uplynulých
letech se podařilo navýšit kapacitu některých zařízení v oblastech, kde to bylo s ohledem na vysoký
počet osob z cílové skupiny žádoucí, a to ve vybraných lokalitách v Chomutově a v Kadani, posílena
byla také terénní forma služeb, a to v Kadani. V návaznosti na poptávku a potřebu najdeme tento
druh služby také v Klášterci nad Ohří. Optimální kapacita služby pro ORP Kadaň je zcela naplněna.
Dlouhodobě se jako nedostatečná jevila kapacita ve městě Jirkov, kde kapacita stávající služby
neodpovídala poptávce a ve vyloučené lokalitě Nové Ervěnice toto zařízení zcela chybělo, situace se
změnila od ledna 2021, kdy došlo k otevření nového NZDM právě v Ervěnicích. Obdobná situace jako
byla v Jirkově, je také v Chomutově, kde mezi priority města patří zřízení nízkoprahového zařízení na
velkých sídlištích z důvodu vysokého výskytu rizikových jevů u dětí a mládeže. Všechna NZDM v obci
Chomutov fungují také terénní formou a jsou schopny podchytit rizikové děti a mládež v lokalitách,
kde NZDM přímo nesídlí.
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§ 63 – Noclehárny
V regionu je služba poskytována v obcích Klášterec nad Ohří, Jirkov a Chomutov pro cílovou skupinu
mužů i žen. V Chomutově se v roce 2019 podařilo zajistit prostory a financování na uvedený typ
služby s uvedením do provozu na začátku roku 2020. Kapacita tohoto zařízení odpovídá poptávce
v dané oblasti. Stěžejní do dalších let je udržet tuto službu v provozu.
K zajištění komplexní péče o osoby bez domova je propojení se službou nízkoprahové denní centrum
nutností, z tohoto důvodu byla služba zřízena také v Kadani, kde došlo k rekonstrukci objektu
Prunéřov č. p. 167 v rámci IROP č. 82. V objektu bylo vytvořeno zázemí pro službu Noclehárny pro
osoby bez přístřeší s kapacitou 8 (6 mužů + 2 ženy). Potřeba této služby je tak v celém regionu
saturována.
§ 64 – Služby následné peče
V regionu Chomutovsko v současné době není poskytována služba následné péče. Tato služba
nebyla určena jako prioritní v komunitním plánování rozvoje sociálních služeb ve městech regionu.
§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou realizovány v ORP Kadaň i ORP Chomutov
ambulantní i terénní formou s převažující aktivitou v sociálně vyloučených lokalitách. Provozovatelé
služeb spolupracují s oddělením sociálně-právní ochrany dětí v regionu. Sociálně aktivizační služby
na Chomutovsku nabízí také fakultativní činnosti jako například příprava dětí a mládeže pro další
vzdělávání, individuální a skupinová práce se školními skupinami spojená s prevencí rizikového
chování, kariérové poradenství. I přes působení několika služeb v regionu převyšuje poptávka
stávající nabídku, zejména pak v ORP Chomutov.
§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
V Chomutově jsou činnosti služby nabízeny osobám se zdravotním postižením nebo zdravotním
postižením ohrožené bez ohledu na stupeň a typ postižení, ženy i muži od 19 do 64 let. Služba je
nabízena v ambulantní i terénní formě. Služba zajišťuje odbornou podporu, nácviku praktických
činností a prostřednictvím poskytování psychoterapeutických a ergoterapeutických služeb
podporuje klienty k návratu k aktivnímu životu a zařazení zpět do sociálního a pracovního prostředí.
Stávající kapacita služeb v regionu není dostačující a je potřeba její navýšení pro uvedenou cílovou
skupinu v ORP Chomutov.
§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Cílovou skupinou služby v regionu Chomutovsko jsou osoby s mentálním postižením, osoby se
zdravotním postižením ve věku od 16 let a osoby s duševním onemocněním.
Optimální kapacita služby sociálně terapeutické dílny v regionu Chomutovsko je dle statistických
údajů od poskytovatelů služeb nedostatečná. V ORP Chomutov je kapacita v tuto chvíli dostačující.
V ORP Kadaň je dlouhodobá snaha o zřízení uvedeného druhu služby vzhledem k vysoké poptávce
po službě, prozatím se však nepodařilo poskytování služby zavést.
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§ 69 – Terénní programy
Služby v regionu Chomutovsko jsou poskytovány širokému spektru cílových skupin – osoby
bez přístřeší, osoby se závislostí, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, rodiny s dětmi, děti a
mládež, osoby v krizi, etnické menšiny atd. V regionu je poskytována také služba s nadregionální
působností pro specifickou cílovou skupinu osoby komerčně zneužívané.
Terénní programy v posledních několika letech zvýšily intenzitu působení zejména v sociálně
vyloučených lokalitách. Často jsou terénní programy provázány s jiným typem služeb,
např. s kontaktními centry, azylovým domem, odborným sociálním poradenstvím.
I přes široké spektrum poskytovatelů a služeb je v současné době kapacita nedostačující, jelikož není
možné stávající kapacitou uspokojit potřeby jednotlivých cílových skupin v celém regionu. Z tohoto
důvodu je potřeba navýšit kapacitu v ORP Kadaň a to v Klášterci nad Ohří, kde je kapacita terénních
programů dlouhodobě podhodnocena. V ORP Chomutov služby svou kapacitou dosahují téměř
optimálních hodnot, nicméně v Chomutově a v Jirkově je stále volná kapacita 1, a to pro cílovou
skupinu osoby ohrožené sociálním vyloučením či pro další cílové skupiny, u nichž nebudou služby
schopny stávající kapacitou pokrýt poptávku.
§ 70 – Sociální rehabilitace
Poskytování uvedené služby je zajišťováno v ORP Chomutov poskytovateli v návaznosti na vznik
Centra duševního zdraví v Chomutově. Služba je poskytována terénní a ambulantní formou
pro cílovou skupinu osoby s psychózami, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby se
zdravotním postižením. Služby zajišťují péči o osoby z celého regionu Chomutovsko, a proto je
potřeba navýšit kapacitu z důvodu počtu odmítnutých zájemců o službu, které poskytovatelé evidují.
Kapacita bude průběžně navyšována v souvislosti se schválenou Strategií reformy psychiatrické péče
a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji. V rámci skupiny se její členové shodli na tom, že zejména
terénní forma služby je kapacitně poddimenzována a je třeba se zaměřit na její navýšení a rozvoj.
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REGION LITOMĚŘICKO
Region Litoměřicka se skládá z 3 správních obvodů obcí s rozšířenou působností – SO ORP Litoměřice,
SO ORP Lovosice a SO ORP Roudnice nad Labem.
V okrese Litoměřice k datu 31. 3. 2021 je nezaměstnanost 3 334 osob, což činí podíl nezaměstnaných
osob 4,2 % ve věku od 15-64 let, z toho 4,6 % žen a 3,8 % mužů. Průměr v Ústeckém kraji činí 6,0 %,
průměr celé ČR je 4,2 % (zdroj: portál MPSV).
Na území ORP je několik sociálně vyloučených lokalit. Dvě na území města Štětí s celkovým počtem
cca 200 osob (děti i dospělí). V Roudnici nad Labem se jedná o několik samostatných budov a část
sídliště s celkovým počtem cca 300 osob (dětí i dospělých), dále SVL v obci Straškov – Vodochody – 50
osob, Nové Dvory 40–50 osob a ubytovna v obci Brozany v současné době cca 50 osob.
Město Litoměřice má dobíhající 5. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2018-2020. Město
Lovosice má 4. Komunitní plán péče města a ORP Lovosice na roky 2019-2021. Městu Roudnice nad
Labem končí platnost Komunitního plánu sociálních služeb na období 2017-2020, nový Komunitní plán
je pro období 2021-2024. Vzhledem ke skutečnosti, že město Litoměřice již od roku 2004 komunitně
plánuje sociálních služby a služby související, má tento region velmi hustou síť sociálních služeb.
Nejvíce jich je zastoupeno ve městech Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem a jsou hojně
využívány i obyvateli okolních obcí.
Mezi službami sociální péče jsou zastoupeny především pečovatelská služba, domovy pro osoby se
zdravotním postižením, chráněné bydlení a domovy pro seniory. Dalšími službami jsou zastoupeny
denní stacionáře, odlehčovací služby a domovy se zvláštním režimem. V SO ORP Litoměřice dále působí
centra denních služeb, podpora samostatného bydlení a nově osobní asistence. Dlouhodobě
evidujeme neuspokojivou situaci v oblasti psychiatrické péče. Problém nacházíme i v nedostatku
lékařů psychiatrů, a s tím související dlouhé čekací doby pacientů. Pobytová zařízení pro seniory jsou
naplněná, většina se potýká s vyšší poptávkou, než mohou uspokojit a uchazeči čekají v pořadnících.
Nárůst zaznamenávají pečovatelské a odlehčovací služby v regionu, které pečují o klienty s potřebou
nižší míry podpory než v pobytových zařízeních. V regionu nejsou zmapovány potřeby osob se
sluchovým či zrakovým postižením.
Služby prevence působí zejména ve velkých městech. Menší obce jsou částečně pokryty terénními
programy a sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi, jejich kapacita ale není plně dostačující.
Obě služby přesouvají terénní práci do jednotlivých obcí dle aktuální situace. V terénu také nově působí
Dluhové poradenství, kapacita terénní služby není dostačující a nepokrývá celý region. Je také potřeba
posílit odborné rodinné poradenství, současná kapacita je pro celý region nedostatečná. V regionu sídlí
azylové domy pro rodiny s dětmi a domovy pro matky s dětmi. Dlouhodobě není řešena problematika
dostupného bydlení pro ohrožené rodiny i jednotlivce, to vede k velkému přetlaku u kapacit azylového
bydlení u rodin a samoživitelů s dětmi. Možnost návratu rodin z ubytoven a azylových domů do tzv.
běžného bydlení je velmi komplikovaná, azylové domy jsou přeplněné. Praxe ukazuje, že je potřeba
dát jednotlivým rodinám dlouhodobější intenzivní podporu přímo v místě bydliště, jeden rok na
azylovém domě nestačí. Situaci by pomohl vyřešit systém sociálního, nebo prostupného bydlení.
V posledních dvou letech zaznamenáváme také nedostatek kapacit praktiků i lékařů specialistů pro
osoby i celé rodiny žijící na okraji společnosti.
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LITOMĚŘICKO – PÉČE
Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

2

2

2

15

63

65

1

3

3

3

8

8

2

9

9

6

11

13

2**

2

2

8

32

34

1

3

3

1

2

2

2

9

9

4

8

10

Bohušovice nad Ohří

0

0

0

1

1*

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hoštka

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Litoměřice

2

2

2

1

16

18

0

0

0

1

2

2

1

7

7

3

7

7+2***

Velké Žernoseky

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Polepy

0

0

0

1

2*

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Štětí

0

0

0

1

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

Úštěk

0

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Terezín

0

0

0

1

2

2

1

3

3

0

0

0

1

2

2

0

0

0

2**

2

2

3

12

12

0

0

0

1

4

4

0

0

0

1

1

1

Čížkovice

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lovosice

0

0

0

2

11

11

0

0

0

1

4

4

0

0

0

1

1

1

2**

2

2

4

19

20

0

0

0

1

2

2

0

0

0

1

2

2

Roudnice nad Labem

0

0

0

3

18

18

0

0

0

1

2

2

0

0

0

1

2

2

Straškov – Vodochody

0

0

0

1

1*

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Region celkem
ORP Litoměřice celkem

ORP Lovosice celkem

ORP Roudnice n/L. celkem

Pozn.: * Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje. Z celkové registrované kapacity byla vydefinována potřebnost v regionu ve výši optimální individuální okamžité kapacity.
** Kapacity s celokrajskou působností, *** Kapacity určené pro osoby, které trpí poruchami kognitivních funkcí a opouštějí psychiatrickou nemocnici/léčebnu prostřednictvím CDZ a
potřebují nepřetržitou pomoc druhé osoby. Toto se týká klientů psychiatrických léčeben v rámci Reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče, pobytová
forma

§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním režimem

Chráněné bydlení

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

Region celkem

5

75

75

0

0

0

6

319

319

6

421

421

6

ORP Litoměřice celkem

4

22

22

0

0

0

4

200

200

3

248

248

2

Křešice

0

0

0

0

0

0

1

43

43

0

0

0

Litoměřice

2

14

14

0

0

0

1

5

5

2

203

Snědovice

0

0

0

0

0

0

1

75

75

0

Štětí

1

2

2

0

0

0

0

0

0

Terezín

1

6*

6

0

0

0

0

0

Skalice

0

0

0

0

0

0

1

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

ORP Lovosice celkem

1

53

53

0

0

Čížkovice

0

0

0

0

Chotěšov

0

0

0

Libochovice

0

0

Lovosice

1

Velemín

počet lůžek stávající

optimální individuální
okamžitá kapacita 2021

776
728
(395+331*+2***) (399+331*+2***)
380
362

počet služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

5

129

140

4

81

81

(31 + 331*)

(62+331*)

0

0

0

0

0

0

203

1

31 + 2*

31 + 2*

1+1****

62

62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

45*

45

1

329*(80+249)

329*(80+249)

2

19

19

77

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

2

119

119

1

109

109

3

182 + 2***

202 + 2***

2

36

47

0

0

1

56

56

0

0

0

1

53

53

0

0

0

0

0

0

1

63

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

109

109

1

44

44

0

0

0

30+23*

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1****

24

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

85 + 2***

85 + 2***

0

0

0

Třebenice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1****

12

12

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0
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ORP Roudnice n/Labem celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

64

64

2

182

192

1

12

12

Krabčice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

28

28

1

86

86

0

0

0

Roudnice nad Labem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

36

36

1

96

96

1

12

12

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

Pozn.: * Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje. Z celkové registrované kapacity byla vydefinována potřebnost v regionu ve výši optimální individuální okamžité kapacity.
** Kapacity s celokrajskou působností.
*** Kapacity určené pro osoby, které trpí poruchami kognitivních funkcí a opouštějí psychiatrickou nemocnici/léčebnu prostřednictvím CDZ a potřebují nepřetržitou pomoc druhé osoby.
Toto se týká klientů psychiatrických léčeben v rámci Reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji.
**** Jeden poskytovatel, 1 služba na 3 místech.
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§ 40 – Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je v regionu zastoupena na celém území. Služba je poskytována buď samotnými
městy či obcemi nebo neziskovými organizacemi. ORP Litoměřice eviduje pečovatelskou službu ve
městě Bohušovice nad Ohří, Hošťka, Litoměřice, Velké Žernoseky, Polepy, Štětí, Úštěk a Terezín. ORP
Lovosice eviduje pečovatelskou službu ve městě Čížkovice a Lovosice. ORP Roudnice nad Labem
eviduje pečovatelskou službu ve městě Roudnice nad Labem a Straškov-Vodochody. V ORP
Litoměřice (město Litoměřice) je služba poskytována na území města Litoměřice a do 15 km od
města, a to 7 dní v týdnu v čase od 7:00 – 21:00 hodin včetně víkendů a svátků. Pečovatelská služba
je sociální terénní služba, která napomáhá občanům setrvávat ve svých domovech a zachovat tak
vazby na své přirozené prostředí, na svou rodinu, své přátele a blízké. Jedná se o individuálně
poskytovanou službu, která pomáhá tomu, aby člověk mohl i nadále pobývat doma, kde je plně
adaptovaný. Tato služba je poskytována v domácnostech uživatelů. Osvědčila se jako jedna z
kvalitních možností v péči o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, osoby s
chronickým a zdravotním onemocněním a rodinám s dětmi, které se nacházejí v situaci, kdy jim
ubývá sil potřebných pro zajištění chodu své domácnosti a kteří by však zároveň rádi zůstali ve svém
domácím prostředí. Základním posláním pečovatelské služby je poskytování terénní sociální služby
a péče o osoby v přirozeném prostředí na základě jejich osobních potřeb s cílem dlouhodobého
setrvání v jejich domácím prostředí při zachování jejich soběstačnosti. Nabízí základní sociální úkony
poskytované dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., a fakultativní služby. Každému klientovi je sestaven
individuální plán, který popisuje princip poskytování sociální služby. Klientovi je přidělen klíčový
pracovník, jehož úkolem je přizpůsobit možnosti služby jeho potřebám a přáním. Individuální plán
je ušit na míru každému klientovi, mapuje situaci klienta, hájí jeho zájmy a je pravidelně
přehodnocován.

§ 39 – Osobní asistence
V rámci regionu Litoměřicko službu poskytuje pouze 1 poskytovatel. Osobní asistence je na celém
území zajišťována alternativou jiných obdobných služeb, jako např. odlehčovací terénní službou
či pečovatelskou službou nebo sociálními pracovníky na Městských úřadech. V posledním roce
narůstá v regionu poptávka po této službě, zejména u handicapovaných osob.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Podporu samostatného bydlení poskytuje pouze jeden poskytovatel v ORP Litoměřice, a to
nezisková organizace ve městě Terezín. Jedná se o terénní službu, která je poskytována v okruhu 20
km od Terezína, ale je žádoucí rozšíření dojezdové vzdálenosti až do 30 km, a to zejména do oblasti
Roudnicka, Úštěcka a Ústecka. Služba je poskytována přímo v bytech uživatelů (v bytech ve
vlastnictví či v pronájmu uživatele) a v okolí bydliště (například doprovody k lékaři, na nákup atp.)
Službu využívají lidé s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, kteří chtějí samostatně
bydlet a potřebují k tomu podporu. Kapacita služby je naplněna. Vzhledem k probíhající
transformaci a odchodu uživatelů z domovů sociální péče do chráněného bydlení je služba potřebná
jako návazná služba na chráněné bydlení pro lidi, kteří potřebují nižší podporu. Ti mohou přejít
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z chráněného bydlení a tím uvolnit místo v chráněných bytech a současně se lépe začlenit do běžné
společnosti. Je žádoucí rozšíření služby do oblasti Roudnicka a Lovosicka. Služba se potýká
s nedostatkem cenově dostupných nájemních bytů pro uživatele.
§ 44 – Odlehčovací služby
Odlehčovací terénní služba je poskytována na území Litoměřic a jejich spádových obcí a na území
Lovosic a jeho spádových obcí. Věková struktura okruhu osob: mladší děti (7 - 10 let), starší děti (11
- 15 let), dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let). Terénní služba je
poskytována pro osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, s jiným
zdravotním postižením, též s mentálním, tělesným, sluchovým, zdravotním, se zrakovým postižením
a pro seniory. Sociální služba je poskytována na území města Lovosice a jeho spádových obcí a na
území města Litoměřice. V Lovosicích je dále poskytována pobytová služba pro osoby ve věku
od 19 let s kombinovaným postižením, s tělesným, zdravotním a se zrakovým postižením, která
službu poskytuje klientům i mimo region Litoměřice, neboť ji využívají i klienti z dalších míst, např.
Duchcov, Most, Děčín, Ústí nad Labem, Louny, Praha, Slaný, Nový Bor.
V ORP Litoměřice ve Štětí je poskytována pobytová služba pro seniory a dále pro osoby s chronickým
onemocněním a zdravotním postižením ve věku od 19 let. V ORP Roudnice nad Labem je
poskytována terénní služba pro osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým
onemocněním, s jiným zdravotním postižením, s kombinovaným, mentálním, tělesným, sluchovým
a se zrakovým postižením ve věku od 18 let. Dále v Terezíně je poskytována pobytová odlehčovací
služba pro osoby od 55 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení a nemohou vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu
stavu využívat terénní nebo ambulantní formu služeb. V Litoměřicích jeden poskytovatel nabízí
odlehčovací službu ve formě terénní i pobytové hospicové péče pro osoby bez omezení věku, pro
osoby s chronickým onemocněním, s kombinovaným onemocněním, mentálním a se zdravotním
postižením. Druhý poskytovatel v Litoměřicích poskytuje též odlehčovací službu ve formě terénní
hospicové paliativní péče pro stejnou cílovou skupinu, kdy je v rozmezí 24 hodin denně poskytována
služba za účelem udržení těžce nemocných a umírajících v domácím prostředí a v rámci pobytové
služby se jedná o přechodné zajištění péče o dlouhodobě nemocného klienta a umožnění odpočinku
pečující osobě. Uživatelé využívají dlouhodobou i krátkodobou péči, kde je hlavním cílem odlehčit
pečující osobě. Jako fakultativní služby poskytují terénní služby dopravu klientům a dohledy
nad klienty.
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§ 45 – Centra denních služeb
Službu centrum denních služeb poskytují v regionu poskytovatelé v ORP Litoměřice. Jeden
v Litoměřicích a druhý na Terezínsku v Českých Kopistech. Službu v Litoměřicích využívají osoby ve
věku od 18 let do 64 let s mentálním, kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením. Převážná
většina zájemců o službu jsou lidé s mentálním postižením po ukončení školní docházky ve speciální
nebo praktické škole. Službu v Českých Kopistech mohou využívat i osoby od 15 let do 64 let
s chronickým duševním onemocněním. Cílem služby je posílit samostatnost a soběstačnost lidí
s postižením získáváním zkušeností s pracovní činností a trénováním sociálních dovedností. Služba
v Litoměřicích registruje z kapacitních důvodů větší počet zájemců, než je možné momentálně
uspokojit. Službu využívají nejen lidé z města Litoměřice, ale i z okolních obcí a Roudnicka. Služba
v Českých Kopistech má kapacitu dostačující. V Lovosicích ambulantní službu pro lidi se zdravotním
postižením zajišťují prostřednictvím jiných služeb. V ostatních městech tato služba není
poskytována.

§ 46 – Denní stacionáře
Služba je v regionu zajišťována ambulantní formou. V ORP Lovosice přímo v Lovosicích pro osoby s
chronickým onemocněním, s mentálním, tělesným a se zdravotním postižením ve věku od 18–64
let. V ORP Litoměřice ve Štětí pro osoby se zdravotním postižením ve věku od 19 let a seniory a v
Roudnici nad Labem pro osoby s chronickým duševním onemocněním, se sluchovým a zdravotním
postižením ve věku od 27 let a seniory. V Litoměřicích službu poskytují tři zařízení, jedno z nich pro
osoby s chronickým duševním onemocněním osobám ve věku od 50 let, zařízení není určeno pro
osoby s mentálním postižením a autismem. Další zařízení je určeno kromě chronického duševního
onemocnění, také pro osoby s potřebou včasné intervence, tj. v riziku rozvoje psychiatrického
onemocnění nebo s potřebou intenzivní podpory v období zhoršení stavu, ať již u nově vzniklých
akutních stavů či akutní dekompenzace chronických psychiatrických onemocnění s výjimkou
akutních intoxikací. Denní kapacita stacionáře je celkem 12 klientů. Třetí zařízení je určeno osobám
s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3–64 let. Denní kapacita celkem jsou 4 klienti.
Denní stacionář v Roudnici nad Labem a Litoměřicích zajišťuje i svoz uživatelů. Do denních stacionářů
jsou přijímáni klienti nejen z měst, ve kterých je služba poskytována, ale i z blízkého okolí.
Poskytovatel z Litoměřic má záměr poskytovat novou sociální službu denní stacionář pro cílovou
skupinu dětí ohrožených duševním onemocněním. V jednotlivých ORP Roudnice nad Labem, ORP
Lovosice a ORP Litoměřice by měla postupně vznikat Centra duševního zdraví pro děti. První takové
centrum funguje od října 2020 v Ústí nad Labem. V rámci centra postupně vznikne multifunkční tým
propojený na jednotlivé specialisty – psycholog, psychiatr, psychoterapeut. Provoz centra zaštítí dvě
sociální služby: sociální rehabilitace (terénní a ambulantní formy) a denní stacionář. Plánovaná
kapacita denního stacionáře je 2/10. Kapacita služby je vztažena k celému regionu, místo
poskytování zatím neurčeno. Základním cílem CDZ pro děti je předcházení hospitalizací dětí do
dětské léčebny, intenzivní práce s dítětem v jeho přirozeném prostředí, preventivní činnost v oblasti
osvěty duševního zdraví v rodinách, spolupráce se školami, OSPOD a dalšími specialisty.
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§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
V ORP Lovosice je služba poskytována v obci Čížkovice pro osoby s kombinovaným postižením,
s mentálním a se zdravotním postižením ve věku od 3 do 35 let a v obci Chotěšov pro osoby
s kombinovaným postižením a s mentálním postižením od 40 let věku.
V ORP Litoměřice je služba poskytována pro osoby s kombinovaným postižením a s tělesným
postižením ve věku od 18–80 let v obci Snědovice, dále pro osoby s kombinovaným a mentálním
postižením od 18 let věku v obci Skalice. Dále je služba poskytována v ORP Litoměřice pro osoby
s kombinovaným a mentálním postižením ve věku od 26–65 let v obci Křešice (služba není
poskytována imobilním osobám vzhledem k technickým možnostem budovy) a pro osoby s jiným
zdravotním postižením ve věku 55–65let v Litoměřicích. Některé domovy jsou provozovány ve
starších objektech, které mají určité, někdy i neodstranitelné bariéry. Jiné domovy s pozdějším
datem vzniku jsou provozovány v novějších, bezbariérových budovách. V rámci ORP Roudnice
nad Labem tato služba zastoupena není.

§ 49 – Domovy pro seniory
V regionu je pobytová služba domov pro seniory zastoupena v ORP Lovosice v obci Libochovice pro
seniory ve věku od 65 let, v ORP Roudnice nad Labem v obci Krabčice a přímo v Roudnici nad Labem.
V rámci ORP Litoměřice je služba poskytována ve čtyřech zařízeních, z nichž jedno má rozšířenou
působnost Ústecký kraj a Hlavní město Praha. Většinou se jedná o zařízení s vyšší kapacitou. Některé
domovy jsou provozovány ve starších objektech, které mají určité, někdy i neodstranitelné bariéry.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
Na území ORP Litoměřice působí celkem tři poskytovatelé, z nichž pouze jeden je určen pro cílovou
skupinu osob nad 19 let ohrožených závislostí nebo závislé na návykových látkách a dále pro osoby
s chronickým duševním onemocněním i kombinovaným postižením. Dvě zařízení ve městě Terezín
poskytují pobytové služby seniorům, kteří dosáhli věku 55 let a více a mají sníženou soběstačnost, z
důvodu postižení stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Již v současné době poskytujeme specializovanou
péči o klienty DZR, zejména s diagnózou různých typů demence, Parkinsonovou chorobou,
Hantingtonovou chorobou, Roztroušenou sklerózou. Třetí zařízení, jehož cílovou skupinou jsou
osoby ve věku nad 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké a Alzheimerovy
demence, je přímo v Litoměřicích. Zařízení není bezbariérové, proto činí kroky za účelem zajištění
odpovídajících prostor.
V ORP Roudnice nad Labem je poskytována sociální služba v Roudnici nad Labem pro seniory ve věku
od 65 let a v obci Krabčice pro osoby nad 50 let s chronicky duševním onemocněním. Podmínkou
přijetí do služby je diagnostikovaná Alzheimerova choroba či jiný typ demence.
V ORP Lovosice v obci Čížkovice je též poskytovaná služba pro osoby s chronickým duševním
onemocněním od 54 let věku, v obci Milešov pro osoby od 50 let věku a v obci Libochovice pro osoby
od 65 let. Tato služba je poskytována osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními
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typy demence, osoby trpící poruchami kognitivních funkcí a osoby opouštějící psychiatrické léčebny
v rámci CDZ a potřebují nepřetržitou pomoc druhé osoby.
Navrhované navýšení počtu o 50 lůžek je určeno pro osoby s chronickým duševním onemocněním
mimo stařecké a Alzheimerovy demence (zejména schizofrenie) a pro osoby, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách. Tato služba v rámci regionu zcela chybí.

§ 51 – Chráněné bydlení
Chráněné bydlení je v regionu poskytováno v ORP Roudnice n. L., ORP Litoměřice i ORP Lovosice.
Cílovou skupinou této pobytové služby jsou v převážné míře osoby s mentálním a kombinovaným
postižením, ale také lidé s chronickým duševním onemocněním. Poskytování služby je závislé na
dostupnosti nájemního bydlení, jehož nabídka je omezená, protože většina chráněných domácností
je v běžné bytové zástavbě. Na dvou místech je poskytováno chráněné bydlení komunitního typu
pro osoby s potřebou vyšší míry podpory. Poskytování této služby umožňuje žít lidem s postižením
život v běžném prostředí s potřebnou podporou v různých oblastech péče o sebe sama. Veřejnost
se skrze tuto službu přirozeně setkává s lidmi s postižením, což napomáhá společenské soudržnosti.
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LITOMĚŘICKO – PREVENCE A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

7

13

24

17

1

3

12

3

0

0

0

0

2

3

20

4

3

8

99

9

0

0

0

0

ORP Litoměřice celkem

5

10

16

11

1

3

12

3

0

0

0

0

1

1

5

1

1

2

24

2

0

0

0

0

Litoměřice

4

8

16

9*

1

3

12

3

0

0

0

0

1

1

5

1

1

2

24

2

0

0

0

0

Štětí

1

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Lovosice celkem

1

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

15

2

1

1

25

1

0

0

0

0

Lovosice

1

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

15

2

1

1

25

1

0

0

0

0

ORP Roudnice n/L. celkem

1

2

6

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

5

50

6

0

0

0

0

Roudnice nad Labem

1

2

6

5**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

5

50

6

0

0

0

0

Pozn.: * volná kapacita OSP v Litoměřicích je určena pro rodinné a partnerské poradenství, ** volná kapacita OSP v Roudnici je určena pro dluhové poradenství
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a odborné
sociální poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

5

13

57

15

2

4

23

4

6

11

54

11

7

14

17

14

4

9

45

13

ORP Litoměřice celkem

3

8

34

8

1

1

15

1

3

6

30

6

5

9

13

9

3

6

42

6

Litoměřice

2

5

22

5

1

1

15

1

2

3

20

3

4

7

13

7

3

6

42

6

Štětí

1

3

12

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

2

0

0

0

0

Terezín

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

10

3

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Lovosice celkem

1

2

8

3

1

3

8

3

2

3

14

3

1

1

4

1

0

0

0

0

Lovosice

1

2

8

3

1

3

8

3

2

3

14

3

1

1

4

1

0

0

0

0

ORP Roudnice nad Labem celkem

1

3

15

4

0

0

0

0

1

2

10

2

1

4

0

4

1

3

3

3

Roudnice nad Labem

1

3

15

4

0

0

0

0

1

2

10

2

1

4

0

4

1

3

3

3

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4*

Pozn.: *Volná kapacita 4 u SR je určena pro nové služby vznikající v rámci transformace psychiatrické péče – CDZ pro děti a mládež ohrožené duševním
Onemocněním.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Služby sociální prevence,
pobytová forma
počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

6

237

237

0

0

0

1

4

6

3

19

22

0

0

0

ORP Litoměřice celkem

3

138

100

0

0

0

0

0

0

2

9

9

0

0

0

Litoměřice

3

138

100

0

0

0

0

0

0

2

9

9

0

0

0

ORP Lovosice

1

24

24

0

0

0

0

0

0

1

10

10

0

0

0

Lovosice

1

24

24

0

0

0

0

0

0

1

10

10

0

0

0

ORP Roudnice nad Labem

2

75

75

0

0

0

1

4

4

0

0

3

0

0

0

Roudnice nad Labem

2

75

75

0

0

0

1

4

4

0

0

3

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

38**

0

0

0

0

0

2*

0

0

0

0

0

0

Pozn.: *volná kapacita 2 u krizové pomoci je určena pro Centrum duševního zdraví, **kapacita pro celý region, přednostně pro rodiny, matky
a otce s dětmi
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Služby poradenství jsou převážně soustředěny do největšího města regionu Litoměřic. Jedná se o
Poradenské centrum, na které se obrací osoby v krizi a rodiny s dětmi, které se ocitají v různých
nepříznivých situacích, které nezvládají řešit vlastními silami (převládá dluhová problematika) a
Manželskou a předmanželskou poradnu, která řeší jak problémy v partnerských a manželských
vztazích, tak i problematiku celé rodiny. Dále je to poradenství pro osoby s psychotickým
onemocněním. Specifickým zařízením, které poskytuje poradenské služby, je hospic, který zajišťuje
poradenství v oblasti paliativní péče. Poradenství pro osoby se zdravotním postižením je
poskytováno pouze na Roudnicku. Zde je také poskytována specializovaná služba - Poradna pro
rodiny, která je určena pro klienty s partnerskými, manželskými či rodinnými potížemi, s
problematikou rozvodovou či porozvodovou, s výchovnými problémy dětí, ale i s řadou dalších
vztahových či osobních nesnází.
Dluhovou problematiku jednotlivců i rodin pomáhají řešit také poradny v Lovosicích a Štětí.
Zvyšuje se potřeba poradenství pro rodiny s dětmi s výchovnými a jinými problémy v ORP Litoměřice
a ORP Lovosice. Je potřeba posílit poradenství manželské, předmanželské a rodinné. Narůstá
potřeba specializovaného poradenství v oblasti drogové problematiky v rámci celého regionu
Litoměřicko.

§ 57 – Azylové domy
Jedná se o významně zastoupenou a svým charakterem potřebnou sociální službu.
Azylový dům pro ženy je provozován ve všech ORP regionu. Služba azylového bydlení pro ženy je
často spojena se službou azylového domu pro matky s dětmi.
Na území regionu je v současné době služba azylového domu pro muže zajištěna v ORP Litoměřice
a v ORP Roudnice nad Labem. Kapacity obou azylových domů jsou plně využity po celý rok.
Azylové domy pro matky s dětmi fungují v ORP Litoměřice, ORP Lovosice a ORP Roudnice nad Labem.
Je potřeba pracovat i s cílovou skupinou nezletilých matek
Azylový dům pro rodiny s dětmi je zastoupen v ORP Litoměřice a v ORP Roudnice nad Labem.
Kapacita těchto služeb je vzhledem k situaci v regionu dostačující. Z hlediska provozu azylových
domů pro rodiny a matky s dětmi je důležité udržení možnosti plných úvazků pedagogických
pracovníků. Tato pozice se osvědčuje a je potřeba její posílení.
Narůstá počet seniorů bez domova, kteří ztrácí sebeobslužnost a nemohou proto zůstávat na
azylových domech. Tito lidé potom střídají nemocnici, ulici, noclehárnu a azylový dům dle
momentální zdravotní situace.
Dlouhodobě také není řešena problematika cílové skupiny seniorů s velmi nízkým příjmem, dále
osob s duševním onemocněním, které v důsledku nemoci přišli o bydlení i o stálý příjem a osob
dlouhodobě závislých na alkoholu nebo propuštěných po výkonu trestu. V praxi se setkáváme s tím,
že službu azylového domu dlouhodobě využívají lidé patřící do těchto cílových skupin, jejich situace
je často neřešitelná a potřeby vysoké a specifické. Situaci by pomohlo vyřešit specializované
pobytové zařízení, např. Domov se zvláštním režimem. Odhadovaná kapacita: 30 – 40 lůžek. Služba
by mohla pokrývat potřebnost více regionů.
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Stoupá počet klientek v Domově pro matky s dětmi s mentálním nebo psychiatrickým postižením.
Pro tyto ženy s dětmi chybí následná služba například ve formě chráněného bydlení, nebo sociálních
bytů s podporou sociální služby.
Na základě zkušeností z praxe zcela chybí dostupná odborná psychoterapeutická pomoc pro osoby,
které jsou klienty azylových domů. Stávající kapacita bezplatně dostupných psychologů nestačí
pokrýt poptávku. Poptávka po pobytové službě pro matky s dětmi (i vícečetné rodiny) převyšuje
nabídku a azylové domy mají plno neuspokojených žadatelů s dětmi. Velmi ohrožená je skupina
matek s dětmi, které opouštějí AD a matky s hraničním nebo nízkým intelektem.

§ 58 – Domy na půl cesty
Na Litoměřicku není služba poskytována. Zachování stávajícího stavu pro pokrytí potřebnosti služby
jsou kapacity v sousedních regionech dostačující.

§ 59 – Kontaktní centra
Služba kontaktního centra je poskytována pouze ve městě Litoměřice – okamžitá kapacita služby
jsou 3 klienti, při práci se skupinou 12 klientů. Tato kapacita vychází z 15 letých zkušeností s lidmi
závislými na drogách, kdy je klientela zařízení již ustálena a příjem nových uživatelů služby je
podobný počtu odchodů uživatelů ze služby. Tato kapacita je též ovlivněna možnostmi zařízení, a to
jak prostorovými, tak počty zaměstnanců. Kontaktní práce probíhá v kontaktní místnosti vždy za
přítomnosti 2 pracovníků. V daný okamžik může být přítomno v kontaktní místnosti až 10 uživatelů,
kontaktní práce může probíhat se všemi přítomnými klienty v jednom okamžiku, jde o předávání
informací, o poradenství a motivační program především v oblasti sociální a zdravotní, např.
v oblasti bezpečného sexu, bezpečnějšího užívání návykových látek, informace o zdravotních
komplikacích spojených s užíváním drog a o sociálních důsledcích spojeným se životním stylem
drogově závislého klienta.
Stávající nabídka stačí pokrýt současnou poptávku. Je potřebné zajistit provoz stávajících služeb.

§ 60 – Krizová pomoc
Krizová pomoc je určena pouze mužům ve věku od 18–64 let. Jedná se o pobytovou formu, ve které
klient čerpá sociální poradenství a ubytování na dobu max. 7 dnů, včetně poskytnutí stravy a sociálně
terapeutické činnosti. Cílem služby je stabilizace klientovy situace, její vyřešení nebo
zprostředkování navazující sociální služby.
Služba působí v ORP Roudnice, klienti jsou především z této oblasti. Službu využívají nárazově i
klienti z Litoměřicka nebo Lovosicka. Služba působí v objektu spolu s azylovým domem pro muže.
Krizová pomoc má smluvní spolupráci s externím psychologem. Stávající nabídka stačí pokrýt
současnou poptávku ze strany mužů, na zvážení zůstává potřebnost žen, matek s dětmi i celých
rodin.
Klienti mohou také využít poskytovatele se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou, terénní
i ambulantní formu služby. Pobytová služba je určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max.
7 nocí.
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§ 61 – Nízkoprahová denní centra
Služba nízkoprahového denního centra je poskytována v rámci ORP Litoměřice a ORP Lovosice.
V Litoměřicích denní centrum navazuje na službu noclehárny a je konektivitou službě azylového
domu pro muže. V Lovosicích služba navazuje na noclehárnu pro muže.
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.
Služba plní funkci místa prvního kontaktu, které nabízí uspokojení základních životních potřeb,
a následně zajišťuje a zprostředkovává služby podporující stabilizaci jedince a jeho návrat k běžnému
způsobu života.
Služba nízkoprahového denního centra je poskytována v rámci ORP Litoměřice a ORP Lovosice.
V Litoměřicích denní centrum navazuje na službu noclehárny a je konektivitou službě azylového
domu pro muže. V Lovosicích služba navazuje na noclehárnu pro muže.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Služba je z větší části kapacit poskytována ambulantní formou v obcích s rozšířenou působností.
Všechna zařízení mají ambulantní i terénní podobu.
Služby nízkoprahového zařízení se odlišují zaměřením dle věku cílové skupiny. Kapacita služeb je
ovlivněna především prostorovými možnostmi poskytovatelů. Dobrou praxí je zřizování těchto
služeb přímo v potřebné lokalitě, jakékoliv vzdálení služby od míst, kde se vyskytuje její cílová
skupina, vede k poklesu zájmu o službu a snížení počtu uživatelů. Své opodstatnění má dělení služby
podle věku dětí tak, aby věková struktura uživatelů byla pokud možno homogenní. Věkové struktuře
se zpravidla přizpůsobuje provozní doba zařízení.
V Roudnici nad Labem prostřednictvím cílené prezentace služby na základních, středních školách
a učilištích postupně dochází k nárůstu počtu klientů. Proto ponecháváme navýšení kapacity do roku
2022.
Ve Štětí funguje volnočasový klub, který částečně nahrazuje službu nízkoprahových klubů.

§ 63 – Noclehárny
Služba noclehárny pro muže je specifická svou nárazovou využívaností zejména při výrazných
výkyvech počasí. V regionu je služba poskytována v Litoměřicích a v Lovosicích.
Noclehárny jsou v regionu poskytovány vždy s propojením na další navazující služby. V Litoměřicích
je ve stejné budově s noclehárnou umístěno nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy a služba
azylového domu pro muže, v Lovosicích potom na noclehárnu navazuje nízkoprahové denní centrum
pro muže.
V Litoměřicích je v provozu první noclehárna pro ženy s kapacitou čtyř lůžek. Služba je poskytována
v rámci objektu azylového domu pro ženy a azylového domu pro rodiny s dětmi.
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§ 64 – Služby následné péče
Na Litoměřicku není služba poskytována. Zachování stávajícího stavu pro pokrytí potřebnosti služby
jsou kapacity v sousedních regionech dostačující.
§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Služba je poskytována v každém z větších měst regionu (Litoměřice, Roudnice nad Labem, Lovosice
a Štětí). V ORP Litoměřice se mohou o pomoc obrátit i rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
v obtížné situaci.
Všichni poskytovatelé zajišťují terénní i ambulantní formu služby, s klienty se pracuje individuálně i
skupinově dle potřeby a zakázky.
Současné kapacity pokrývají poptávku rodin, které žijí na území větších měst regionu. Na základě
spolupráce se sociálně-právní ochranou dětí ve všech ORP regionu byla zmapována potřebnost
menších obcí. V rámci řešení této problematiky je potřeba navýšit kapacity terénních forem služeb
a zaměřit se na pomoc a podporu v rodinách žijících na venkově a v malých městech regionu
zejména na Litoměřicku a Lovosicku.

§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené jsou v regionu poskytovány v ORP
Litoměřice a Lovosice. Nabídka služeb je velice rozdílná co do rozsahu, časové nabídky i cílové
skupiny.
Na Lovosicku je služba cílena na osoby se zdravotním postižením a seniory.
V Litoměřicích je služba cílena na osoby s chronickým duševním onemocněním, zejména osoby
s psychotickým a těžkým neurotickým onemocněním. S klienty se pracuje individuálně i skupinově.
Nedostatek je v rozmístění služeb. Většina služeb má lokální charakter. Jsou oblasti v regionu
Litoměřicka bez pokrytí, například Štětí, Libochovice a Lovosice.
Vzhledem k různosti cílových skupin i vzhledem k velmi rozdílné podobě poskytování uvedené služby
je velice obtížné doporučit optimální kapacitu poskytované služby.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Služba je poskytována v Litoměřicích, Lovosicích, Roudnici nad Labem a Terezíně. Cílovou skupinou
jsou vždy osoby s mentálním a kombinovaným postižením.
Činnosti jsou zaměřeny na dlouhodobou a pravidelnou podporu a nácviky pracovních dovedností
tak, aby si uživatel osvojil pracovní a sociální návyky.
Uživatelé přicházejí z celého regionu přímo z rodin, domovů pro osoby se zdravotním postižením
či chráněného bydlení. Kapacity jsou v daný okamžik dostatečné. Zcela chybí služby pro osoby
s poruchou autistického spektra a osoby s chronickým duševním onemocněním.

§ 69 – Terénní programy
Terénní programy jsou poskytovány v Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Lovosicích a Štětí.
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Podoba poskytování jednotlivých služeb se výrazně liší podle lokality. Terénní programy jsou
poskytovány v návaznosti na další služby, například u osob bez přístřeší na azylové domy,
nízkoprahová denní centra nebo kontaktní centrum.
Významným faktorem, který ovlivňuje kapacitu a možnosti služby je i velikost a dostupnost území,
které terénní pracovníci pokrývají. Programy ve vyloučených lokalitách na Roudnicku a Štětsku mají
území poskytování služby menší, počet klientů je ale výrazně vyšší. Problematika sociálního
vyloučení se z důvodu podnikatelských aktivit v oblasti komerčního ubytování částečně přesouvá
z větších do menších obcí, např. Terezín, Mlékojedy, Straškov-Vodochody.
Zcela specifickým je terénní program, který navazuje na služby kontaktního centra. Tyto programy
pokrývají prakticky celý region, ale vždy jen jeden den v týdnu v daném městě (Lovosice, Roudnice,
Litoměřice, Štětí a Úštěk/Hoštka).
Jedenkrát v měsíci vyjíždí terénní program K-centra na monitoring ORP vozidlem, díky tomu
se dostane do míst, která by v běžném terénu nemohla být pokryta.
Jeden z poskytovatelů se sídlem v Litoměřicích se věnuje specifické cílové skupině osob komerčně
zneužívaných, působnost programu je mimo region Litoměřicko, na Teplicku a Chomutovsku, ale je
započítána do celkové kapacity regionu.

§ 70 – Sociální rehabilitace
Služba sociální rehabilitace je v Litoměřicích poskytována pro cílovou skupinu osob se zdravotním
postižením a dále pro osoby s chronickým duševním onemocněním.
V Roudnici nad Labem je sociální rehabilitace určena především lidem s kombinovaným postižením.
Na základě zkušeností z praxe zcela chybí návazná odborná psychoterapeutická pomoc pro osoby
s mentálním postižením a osoby s chronickým duševním onemocněním. Stávající kapacita bezplatně
dostupných psychologů nestačí pokrýt poptávku.
V souvislosti se Strategií reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji,
s přenášením péče a podpory pro osoby s chronickým duševním onemocněním směrem z léčeben
do komunity, vznikají zvýšené nároky na služby v regionech. V OPR Litoměřicko vzniká Centrum
duševního zdraví (CDZ) – nový nízkoprahový pilíř pro poskytování zdravotně-sociálních služeb, který
bude poskytovat individualizovanou péči a koordinovat další dostupné služby s ohledem na potřeby
klientů v jejich přirozeném prostředí prostřednictvím multidisciplinárního týmu. V regionu
Litoměřicko již vznikl zárodek CDZ (nyní se zatím zaregistrovanou sociální částí, zdravotní část
postupně bude doplňována, nyní probíhá úzká spolupráce s PN Horní Beřkovice, kdy jejich
psychiatrické sestry vyjíždí do terénu a připojují se k sociálnímu týmu CDZ). Působnost týmu CDZ je
v rámci terénní práce celé ORP Litoměřicko – ve všech oblastech regionu.
Průběžně je plánováno navýšení okamžité individuální kapacity pro CDZ až na 9. V rámci této
kapacity je počítáno také s CDZ zaměřeným na pomoc dětem a mládeži ohroženým duševním
onemocněním. Předpokládaná kapacita služby CDZ pro děti a mládež je 4.
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REGION LOUNSKA
Region Lounsko se skládá ze 4 správních obvodů obcí s rozšířenou působností – SO ORP Louny, SO ORP
Žatec, SO ORP Podbořany.
V okrese Louny k datu 31. 3. 2021 je nezaměstnanost 3 610 osob, což činí podíl nezaměstnaných osob
6,0 % ve věku od 15-64 let, z toho 6,4 % žen a 5,6 % mužů. Průměr v Ústeckém kraji činí 6,0 %, průměr
celé ČR je 4,2 % (zdroj: portál MPSV).
V okrese Louny jsou sociálně vyloučené lokality v Lounech, v Žatci, v Podbořanech, v Cítolibech, Libyni
a v Postoloprtech.
Síťování je zajištěno plánováním sociálních služeb (komunitní plánování) v Lounech, Postoloprtech a
Žatci a dále kvalitní spoluprací jednotlivých aktérů v oblasti služeb sociální péče. Absentuje komunitní
plánování v Podbořanech, přesto ale i zde dochází k síťování služeb prostřednictvím komunikace
poskytovatelů. Město Louny má platný 4. Komunitní plán sociální péče na období 2017-2021. Město
Žatec má nový III. Komunitní plán sociálních služeb a prorodinných aktivit na období 2020–2023.
Postoloprty mají Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a prorodinných aktivit na období 2018–2022.
Podbořany zatím komunitní plán nemají.
Služby sociální péče jsou zastoupeny rovnoměrně, zejména v sídlech ORP se zajištěním pro širší okolí.
Celkový počet služeb doplňují poskytovatelé ve Vroutku, Petrohradě a Tuchořicích a dále v obcích
Měcholupy, Nové sedlo a Libočany. Obecně lze konstatovat, že služby z podstatné části pokrývají
místně i kapacitou potřeby cílových skupin. Pracuje se na navýšení pokrytí služby osobní asistence v
Žatci a připravuje se rozšíření časové nabídky poskytování pečovatelské služby v regionu, a to v souladu
s požadavky Ústeckého kraje. Nižší dostupnost, zejména terénních služeb sociální péče je zaznamenána
v okrajových částech regionu např. Podbořansko. V regionu narůstá poptávka po pobytových i
terénních službách sociální péče.
Služby odborného sociálního poradenství a sociální prevence jsou rovnoměrně zastoupeny na Lounsku
a Žatecku. Částečně je pokryta i oblast Podbořanska (poskytovateli z jiných regionů). Pro obyvatele
vzdálenějších obcí regionu mohou být některé služby hůře dostupné.
V regionu jsou stále nedostatečně zastoupeny služby pro některé cílové skupiny klientů, zejména osoby
ve věku 55+ s minimálními příjmy, rodiny s dětmi s vážnými výchovnými problémy, etyliky,
psychiatrické pacienty, s duševním onemocněním. Jako zásadní se jeví rovnoměrné zasíťování celého
regionu, doplnění sítě o chybějící poptávané služby a posílení kapacity vybraných služeb. Jedním
z problémů, se kterým se poskytovatelé potýkají, je nedostatek pracovníků, kteří by chtěli v sociálních
službách pracovat. Tento problém má za následek omezování některých potřebných služeb, případně
i zrušení bez náhrady.
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LOUNSKO – PÉČE
Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

2

6

13

6

43

50

1

2

12

2

3

4

0

0

0

2

6

6

ORP Louny

0

0

2

2

20

24

0

0

4

1

2

3

0

0

0

1

2

2

Louny

0

0

0

2

20

20

0

0

0

1

2

3

0

0

0

1

2

2

Místo poskytování neurčeno

0

0

2

0

0

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Žatec

2

6

10

3

19

21

1

2

6

1

1

1

0

0

0

1

4

4

Žatec

2

6

10

1

16

18

1

2

6

1

1

1

0

0

0

1

4

4

Libočany

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Měcholupy

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nové Sedlo

0

0

0

1

2*

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Podbořany

0

0

1

1

4

5

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Podbořany

0

0

0

1

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Blšany

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

1

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: * Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování
§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

Služby sociální péče pobytová
forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

3

18

23

1

10

10

2

76

78

3

284

284

4

144

204

3

13

23

ORP Louny

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

129

129

1

16

46

0

0

4

Louny

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

129

129

1

16

16

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

4

ORP Žatec

2

15

17

1

10

10

2

76

78

1

83

83

1

46

66

2

9

13

Žatec

1

3

3

1

10

10

1

18

18

1

83

83

1

46

46

2

7

11

Libočany

1

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuchořice

0

0

0

0

0

0

58

58

0

0

0

0

0

0

1

2

2

Místo poskytování neurčeno

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

ORP Podbořany

1

3

4

0

0

0

0

0

0

1

72

72

2

82

92

1

4

6

Petrohrad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

4

Podbořany

1

3

3

0

0

0

0

0

0

1

72

72

1

30

30

0

0

0

Vroutek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

52

52

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

2

0

0

1
0
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§ 39 – Osobní asistence
Osobní asistence je v rámci regionu poskytována v Žatci a nejbližším okolí dojezd cca 12 km. Služba
je poskytována 24 hodin. Služba není věkově ohraničená a dále rozšířena o osoby se zdravotním
postižením. V současné situaci je stav osobní asistence stabilní. Je dostatečně finančně zajištěna
zejména díky projektu POSOSUK 3 2020 – 2021, což dříve nebylo, a navyšuje měsíčně počet hodin
v přímé péči. Vzhledem k předpokladu, že od roku 2022 klesne finanční podpora, bude se muset
počet hodin přímé péče snižovat. Město Žatec službu dofinancovává, ale výše podpory není
dostačující. Zde může nastat problém s financováním této služby.

§ 40 – Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je co do počtu poskytovatelů nejpočetněji zastoupená sociální služba. Poskytují
ji z pozice registrovaných poskytovatelů ORP v regionu (Podbořany, Žatec, Louny), tak i některé další
obce (Nové Sedlo, Měcholupy), dále jeden neziskový subjekt. Cílovou skupinou jsou dominantně
senioři, dále pak osoby se zdravotním postižením. Je zaznamenán nárůst poptávky po službě v
souvislosti se stárnutím populace. V regionu jsou hojně zastoupeny také tzv. domy s pečovatelskou
službou, jedná se o 8 objektů s kapacitou převyšující 300 bytů. V souvislosti s požadavky Ústeckého
kraje dochází v regionu k rozšíření poskytování služby na celoroční provoz v časovém rozpětí 7,00 –
21,00 denně. Od roku 2023 plánuje registraci služby i Město Postoloprty.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Podpora samostatného bydlení je registrovaná v Žatci. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním
postižením a kombinovaným postižením. Jedná se o službu, která by pomohla řešit sociální
začleňování nejen zde uvedené cílové skupiny, ale také např. osob s psychiatrickými diagnózami.
V regionu Lounsko existuje nepřímá poptávka po této službě, vyplývající z potřeb uživatelů služeb.

§ 44 – Odlehčovací služby
Služba dostupná v celém regionu s akcenty na sídla ORP Louny, Žatec, Podbořany. Terénní formou v
okolí Loun a Postoloprt. Pobytovou a ambulantní formou pro osoby s mentálním i kombinovaným
postižením - Žatec, dále je poskytována pobytovou formou v obci Libočany – (1 km od Žatce) osobám
se zdravotním postižením, tělesným a kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním
onemocněním a chronickým onemocněním pro celý region a v Podbořanech, kde jsou cílovou
skupinou senioři.
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§ 45 – Centra denních služeb
Tato služba není v regionu zastoupena a komunitní plány ani aktuální záměry poskytovatelů služeb
nenasvědčují zájmu tuto službu v regionu provozovat. Často je tato služba suplována osobní
asistencí, odlehčovacími službami nebo některým ze „stacionářů“.

§ 46 – Denní stacionáře
Denní stacionáře jsou provozovány v Žatci a v Lounech, v obou případech je cílová skupina osoby
s mentálním a kombinovaným postižením.

§ 47 – Týdenní stacionáře
Tuto službu v rámci regionu poskytuje pouze jeden poskytovatel v Žatci, a to pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Služba je v regionu zastoupena jedním poskytovatelem v Žatci a jedním v Tuchořicích, v obou
případech jsou cílovou skupinou osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením.
Prioritou je zvyšování kvality poskytovaných služeb, zajištění prostupnosti služby pro uživatele
k dalším službám.

§ 49 – Domovy pro seniory
Zastoupení této služby koresponduje s ORP v regionu, domovy pro seniory jsou v Žatci, Lounech
a Podbořanech. Domovy zajišťují služby i pro další obce regionu. Kapacita je aktuálně
vyhodnocována jako nedostatečná vzhledem k potřebám regionu – zvyšuje se počet žádostí a
prodlužují se lhůty v přijímání klientů.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
V regionu Lounsko je služba poskytována ve Vroutku, Žatci, Lounech a Podbořanech. Kapacita lůžek
je obsazena převážně uživateli z regionu a jedná se o cílovou skupinu seniorů trpících stařeckou
demencí a Alzheimerovou chorobou. Všichni poskytovatelé evidují neuspokojené žádosti o
poskytnutí služby.
V regionu existuje také konkrétní poptávka (cca 20 míst) po službě pro cílovou skupinu osob
s alkoholovými typy demencí.
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§ 51 – Chráněné bydlení
Služba je v rámci regionu poskytována v Žatci a to pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením a v Petrohradě pro chronicky duševně nemocné.
V Žatci existuje přímá poptávka po této službě, vyplývající z potřeb uživatelů služeb. Tato
skutečnost vychází i z působení Fokusu Labe ambulantní formou a tím může docházet k propojení
se zaměstnáváním dlouhodobě duševně nemocných osob. V Tuchořicích by mohlo dojít k navýšení
kapacity CHB z řad klientů DOZP.
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LOUNSKO – PREVENCE A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence
a odborné sociální
poradenství, ambulantní
a terénní forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

7

11

22

12

1

3

6

4

1

1

5

1

0

0

0

0

0

2

18

2

0

0

0

0

ORP Louny celkem

3

5

8

6

0

0

0

0

1

1

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Louny

3

5

8

6

0

0

0

0

1

1

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Podbořany celkem

2

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Podbořany

2

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Žatec celkem

2

4

14

4

1

3

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

18

2

0

0

0

0

Žatec

2

4

14

4

1

3

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nezařazeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

18

2

0

0

0

0

Pozn. U § 62 NZDM stále trvá požadavek na menší děti
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence
a odborné sociální
poradenství, ambulantní
a terénní forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region Lounsko celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

5

35

5

0

0

0

0

ORP Louny celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

20

2

0

0

0

0

Postoloprty

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

20

2

0

0

0

0

ORP Žatec celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

15

3

0

0

0

0

Žatec

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

15

3

0

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

Region Lounska celkem

5

9

34

12

4

9

49

9

2

6

33

6

2

3

10

3

2

4

15

13

ORP Louny celkem

3

4

14

4

2

4

43

4

1

3

15

3

1

1

10

1

1

1

5

1

Louny

2

3

9

3

2

4

43

4

1

3

15

3

0

0

0

0

1

1

5

1

Postoloprty

1

1

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

10

1

0

0

0

0

ORP Podbořany celkem

0

0

0

0

1

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

5

6

Petrohrad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

5

2

Podbořany

0

0

0

0

1

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Žatec celkem

2

5

20

8

1

3

6

3

1

3

18

3

1

2

0

2

1

3

10

4

Žatec

2

5*

20

8

1

3

6

3

1

3

18

3

1

2

0

2

1**

3

10

4

Pozn.:*Poskytovatel se sídlem v Žatci pokrývá i region Podbořanska, ** Poskytovatel se sídlem v Žatci pokrývá celý region Lounska
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

ORP Louny celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Postoloprty

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Základní síť kraje

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

4

87

105

0

0

0

1

1

1

0

0

10

0

0

0

0

0

0

ORP Louny celkem

2

31

31

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

Louny

2

31

31

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

ORP Podbořany celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Žatec celkem

2

56

74

0

0

0

1

1

1

0

0

6

0

0

0

0

0

0

Žatec

2

56

74

0

0

0

1

1

1

0

0

6

0

0

0

0

0

0
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Služba je v regionu poskytována pro poměrně rozsáhlou skupinu osob, které se ocitly v krizi
z důvodu nepříznivé sociální situace, kterou bez podpory služby nejsou schopni řešit, popř. jsou
ohrožené sociálním vyloučením. Rozsáhlou cílovou skupinou jsou osoby v krizi, dále také senioři a
osoby se zdravotním postižením. Poskytovatelé nabízejí rovněž doplňkové aktivity, např. půjčovnu
pomůcek, senior taxi, prodej náhradních součástek a drobnou údržbu pomůcek, výdej potravinové
pomoci, podporu osobám pečujícím apod. V roce 2019 ukončil poskytování služby 1 poskytovatel,
vzhledem k potřebnosti služby budeme hledat pro cílovou skupinu /rodiny v krizi/ nového
poskytovatele. Protože poradenstvím lze předcházet mnohem závažnějším sociálním problémům
klientů, doporučuje pracovní skupina zachovat stávající kapacity v regionu.

§ 55 – Telefonická krizová pomoc
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které
se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou
přechodně nemohou řešit vlastními silami. Jedná se o nejrychlejší způsob kontaktu s odborníkem
při řešení náročné či krizové situace. Služba v regionu registrována samostatně není. Je zajištěna
dvěma poskytovateli s nadregionální působností se sídlem v Mostě a v Ústí nad Labem. Obě služby
fungují v nepřetržitém 24 h. provozu včetně víkendů a svátků.

§ 56 – Tlumočnické služby
Služba určena pro osoby neslyšící komunikující znakovým jazykem. Služba je zajištěna ambulantní i
terénní formou na detašovaném pracovišti poskytovatele s celokrajskou působností. Služba je na
horní hranici své kapacity, problémem pro rozšíření kapacity je nedostatek tlumočníků znakového
jazyka.

§ 57 – Azylové domy
Azylové domy pro muže jsou v Lounech a v Žatci. Dále funguje v Žatci azylový dům pro matky, rodiny
s dětmi, které se ocitly v bytové krizi. V Lounech je provozován azylový dům pro ženy, pro osoby
v krizi (oběti násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi, které ztratily bydlení)
s kapacitou 9 lůžek. Dále registruje skupina požadavek na navýšení kapacity pro cílovou skupinu
rodin s dětmi v krizi o 14lůžek. V Podbořanech tato služba není provozována žádným
poskytovatelem. Zájemci o službu z této lokality jsou odkazováni do Žatce, příp. do jiných regionů.
Jeden poskytovatel realizuje projekt Hausing first na podporu bydlení pro rodiny s dětmi.

§ 58 – Domy na půl cesty
Na Lounsku není služba poskytována. Zachování stávajícího stavu, pro pokrytí potřebnosti služby
jsou kapacity v sousedních regionech dostačující.
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§ 59 – Kontaktní centra
Služba je v regionu registrována jako ambulantní se sídlem v Žatci, ale pokrývá celý region Lounska.
Zájemci o službu často vyhledávají pomoc i mimo region (např. pracoviště v Mostě vykazuje zájemce
z regionu Lounska a naopak). Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené návykovými látkami a osoby
závislé na návykových látkách starší 15 let. Služba je určena též abstinujícím osobám, jejich rodinným
příslušníkům či jiným blízkým osobám. Dlouhodobě avizována potřeba zvýšení kapacity o 1.

§ 60 – Krizová pomoc
V Lounech je klientům nabízena ambulantní forma služby v detašovaném pracovišti poskytovatele
s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem. V Žatci je avizováno zrušení krizového lůžka
z důvodu dlouhodobého nevyužívání. Klienti mohou využít také poskytovatele se sídlem v Ústí nad
Labem, který nabízí pobytovou, terénní i ambulantní formu služby. Pobytová služba je určena pro
jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí.

§ 60 a – Intervenční centra
V Lounech je klientům nabízena ambulantní forma služby v detašovaném pracovišti poskytovatele
s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem. Službu v případě potřeby využívají i klienti ze
Žatecka (využívají prostory OSV Žatec).

§ 61 - Nízkoprahová denní centra
Služba není v regionu Lounsko samostatně registrovaná.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Žatci bylo obnoveno jiným poskytovatelem. Je třeba
přemýšlet nad udržením služby i po skončení projektu. Služba je poskytována v Postoloprtech.
V Lounech je absence nízkoprahového centra kompenzována jinými aktivitami při městské
knihovně. Městská knihovna projevila zájem o zahájení činnosti nízkoprahového zařízení pro děti.
V Podbořanech služba zastoupena není, službu částečně nahrazují aktivitami Domů dětí a mládeže.
Dle názoru členů pracovní skupiny to však není ideální řešení. Služba má volnou kapacitu.

§ 63 – Noclehárny
Služba v regionu Lounsko samostatně registrována není. Klientům (mužům i ženám) je v případě
zájmu doporučována služba v okolí (Most, Lovosice, Praha). Potřeba služby je dlouhodobě avizována
z Lounska 10 lůžek, v ORP Žatec 6 lůžek.

§ 64 – Služby následné péče
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Aktuálně není registrován žádný poskytovatel pro region Lounsko. V regionu není evidována přímá
poptávka.

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Aktuálně je služba dostupná v celém regionu Lounsko. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi v tíživé
sociální situaci, kterou rodiče nedokážou sami řešit. Jako problematická se jeví i nadále pracovní
doba SAS (do 16.00 hod.), a to z důvodu intenzivnější práce s celým rodinným systémem apod.
V ORP Žatec byla potřeba navýšení kapacity přehodnocena a aktuálně dostačuje.
Služba je vnímána jako významný nástroj pomoci pracovníkům SPOD a především jako prevence
razantních opatření ze strany SPOD (umístění dětí do náhradní rodinné péče, dětského domova,
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, výchovného ústavu), proto pracovní skupina
pravidelně sleduje její kapacity.

§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Služba je dostupná uživatelům z celého regionu. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním
postižením a senioři. Velmi aktivní jsou v regionu Senior kluby a řada dalších nestátních neziskových
organizací, které svou nabídkou vhodně doplňují registrované sociální služby.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
V regionu je služba pokryta dvěma sociálně terapeutickými dílnami v Lounech a v Žatci. Cílovou
skupinou jsou osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením od 16–64 let.

§ 69 – Terénní programy
V Lounech ukončil službu 1 poskytovatel, o službu nebyl zájem. Na Postoloprtsku je služba
poskytována pro osoby ohrožené a závislé na návykových látkách poskytovatelem registrovaným
v Ústí nad Labem. Další poskytovatel se zaměřením na osoby ohrožené závislostí a závislé na
návykových látkách, které se vyhýbají institucionální péči, má službu registrovanou v Mostě,
zahrnuje však i oblast Lounska. Dle informací OSV, poskytovatelů sociálních služeb a výstupů KP je
kapacita v ORP Louny dostačující.
V ORP Žatec zajišťuje službu jeden poskytovatel pro poměrně širokou cílovou skupinu osob bez
přístřeší, osob ohrožených závislostí nebo závislých na návykových látkách, osob v krizi, osob ve
vyloučených lokalitách a osob vedoucí rizikový způsob života. Pro osoby ohrožené závislostí a osoby
závislých na návykových látkách, které se vyhýbají institucionální péči, zajišťuje službu poskytovatel
registrovaný v Mostě. Nově byla registrována služba poskytovateli s celostátní působností,
zaměřená na pomoc osobám žijícím ve vyloučených lokalitách Žatce. Aktuální potřeba navýšení
kapacity dle informací OSV, výstupů KP a pracovní skupiny nebyla shledána.
V Podbořanech, které avizovaly potřebu zasíťování pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí
nebo závislých na návykových látkách, je služba zajištěna poskytovatelem s registrací v regionu
Chomutov.
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§ 70 – Sociální rehabilitace
V regionu jsou zaregistrováni dva poskytovatelé sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob
s chronickým duševním onemocněním. Ambulantní formou je poskytována sociální rehabilitace
v PL Petrohrad, kde rozšířili službu o terénní formu s přesahem do regionu Chomutov. V Žatci je
registrována služba ambulantní a terénní poskytovatelem s celokrajnou působností a s rozsahem na
celý region Lounska. Aktuálně je požadavek na navýšení kapacity v Lounech i v Žatci. Na
Podbořansku byl požadavek vyřešen v roce 2020.
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REGION MOSTECKO
Region Mostecko se skládá z 2 správních obvodů obcí s rozšířenou působností – SO ORP Most a SO ORP
Litvínov.
V okrese Most k datu 31. 3. 2021 je nezaměstnanost 5 618 osob, což činí podíl nezaměstnaných osob
7,4 % ve věku od 15-64 let, z toho 8,2 % žen a 6,6 % mužů. Průměr v Ústeckém kraji činí 6,0 %, průměr
celé ČR je 4,2 % (zdroj: portál MPSV). Okres Most patří dlouhodobě mezi nejvíce postižené okresy celé
republiky. Především v ORP Litvínov je vysoká dlouhodobá nezaměstnanost, nízká kvalifikační úroveň
obyvatel, zadluženost obyvatel spojená s nízkou finanční gramotností, závislost na sociálních dávkách,
bytová problematika a drogová problematika (rodiče závislí na drogách) velkým problémem.
Na území SO ORP Most a Litvínov je v současné době identifikováno celkem 11 sociálně vyloučených
lokalit. Z nich 6 se nachází na území města Most (Chanov, Stovky, M. G. Dobnera, K. H. Borovského,
Javorová, Sedmistovky) a 2 v Obrnicích (Malé Sídliště, Velké Sídliště) a 3 v Litvínově (sídliště Janov).
Celkový počet obyvatel, který žije na území (či v blízkosti) sociálně vyloučených lokalit, lze odhadovat
na více jak 13 000 osob.
Města mají zmapovánu celou sociální oblast, v rámci komunitního plánování probíhá spolupráce i
s ostatními aktéry. Město Most má platný IV. Komunitní plán sociálních služeb a navazujících služeb
pro region Mostecka 2019–2022. Město Litvínov v současné době nemá aktualizovaný Komunitní plán
rozvoje sociálních služeb, platnost předchozího byla pro období 2016-2018. Rozvoj sociálních služeb se
v Litvínově řídí Strategickým plánem sociálního začleňování na roky 2018 – 2021, Tematickým akčním
plánem pro Janov 2019 – 2022 a Tematickým akčním plánem pro Litvínov pro oblast zadlužení a
zaměstnanosti 2020 – 2022.

Na území SO ORP Most a Litvínov jsou poskytovány téměř všechny druhy sociálních služeb.
Nedostatečně jsou zajištěny služby: podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení se sídlem v ORP
Most, sociálně terapeutické dílny v ORP Most a domovy se zvláštním režimem. Tyto služby by bylo
vhodné rozvíjet, ale nedaří se zajistit jejich poskytovatele z důvodu neexistujícího financování. Z
komunitního plánu sociálních služeb pro region Mostecka na období 2019-2022 dále vyplývá potřeba
zajištění nových služeb: domov se zvláštním režimem pro osoby s duálními diagnózami, a to nejen pro
muže, ale i ženy, azylový dům pro rodiny s dětmi, terénní práce pro osoby s duševním onemocněním,
sociální služby ambulantní i pobytové pro osoby do 15 let řešící závislosti, pracovní poradenství,
tréninková pracovní místa včetně tréninkových bytů, terapeutická péče. Dále chybí odlehčovací služby,
mobilní hospicová péče. Naopak se podařilo zajistit a stabilizovat službu Azylovým dům pro rodiny a
rozvíjí se práce s osobami s duševním onemocněním díky zřízenému Centru duševního zdraví, která
vznikají v rámci transformace psychiatrické péče.
V regionu dlouhodobě probíhá transformace velkokapacitního zařízení, což se promítá v postupném
navyšování kapacit služby chráněného bydlení především v ORP Litvínov, a tím dochází ke snižování
kapacity služby DOZP.
V ORP Litvínov je problémem kvalita a kapacita poskytovaných sociálních služeb ve vyloučené lokalitě
sídliště Janov, jedná se především o Nízkoprahové služby NZDM pro děti a dospívající s větší kapacitou
a terénní formou, Volnočasové centrum pro matky s dětmi – mateřské centrum, předškolní klub,
odborné sociální poradenství pro cílovou skupinu osob se závislostí na návykových látkách.
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MOSTECKO – PÉČE
Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

3

11

15

6

46

46

0

0

11

1

2

2

0

0

0

3

6

11

ORP Most celkem

3

11

15

3

34

37

0

0

5

0

0

0

0

0

0

3

6

6

Most

3

11

15

3

34

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

6

6

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Litvínov celkem

0

0

0

3

12

9

0

0

6

1

2

2

0

0

0

0

0

5

Litvínov

0

0

0

1

6*

6

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Lom

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meziboří

0

0

0

1

6

3

0

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn. *Krušnohorská poliklinika přebírá část kapacity z Města Lom, tj. 2
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
pobytová forma

§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby
se zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

2

13

ORP Most celkem

1

Most

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapac1ta
2021

15

0

0

10

10

0

1

10

10

ORP Litvínov celkem

1

3

Litvínov

0

Meziboří
Nová Ves v Horách

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

0

4

172

0

0

1

0

0

0

5

0

0

0

0

0

1

3

5

0

0

0

172

7

629

629

5

231

6

6

3

404

404

2

1

6

6

3

404

404

0

3

166

166

4

229

0

0

1

114

114

2

0

0

0

1

2

2

0

0

0

1

50

50

Pozn. *Kapacita není zařazena v Základní síti

**Potřebnost pro DZR v Mostě bude 15 lůžek pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním
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počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

256

2

75

80

33+96*

154**

0

0

5

2

33+96*

154**

0

0

5

229

3

102

102

2

75

75

137

137

2

54

54

1

14

14

2

88

88

1

48

48

1

61

61

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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§ 39 – Osobní asistence
Jedná se o terénní sociální službu, která je v regionu poskytována jen v ORP Most. Za pomoci
osobního asistenta mohou uživatelé vykonávat všechny své běžné činnosti života, které by dělali
sami, pokud by jim v tom nebránila zhoršená sociální či zdravotní situace. Činnost služby je zaměřena
na pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. O tuto službu je ze strany klientů zájem, avšak z důvodu
nedostatečného personálního zajištění a finanční náročnosti nemůže být v současné době poptávka
plně uspokojena. Uživatelé jsou často odkazováni na pečovatelskou službu. Služba je poskytována
bez časového omezení v přirozeném sociálním prostředí klientů. Službu v ORP Most poskytují 2
organizace se sídlem v Mostě a 2 organizace se sídlem v Ústí nad Labem a v Teplicích, které mají
nadregionální působnost. Tuto službu často supluje pečovatelská služba nebo domácí komplexní
péče. V ORP Litvínov tato služba zcela chybí.

§ 40 – Pečovatelská služba
Tato terénní služba je na Mostecku poskytována jak ze strany města Mostu, Litvínova a Meziboří,
tak i neziskovými a soukromými organizacemi v celém ORP Most a ORP Litvínov. V přilehlých obcích
je využitelnost nízká, převládá zde většinou vzájemná „sousedská výpomoc“. Od roku 2019, kdy byl
připravován IV. Komunitní plán města Mostu, do jehož realizace se zapojily mostecké obce, narůstá
požadavek na rozšíření pečovatelské služby i do těchto obcí. Rozšíření služby v okolních obcích ORP
Most zajišťuje především Oblastní charita Most, která navýšila v roce 2020 svou kapacitu služby.
V současnosti je služba v přilehlých obcích využívána přibližně 5 % celkového objemu kapacity
pečovatelské služby. Službu využívají především senioři, kteří se z důvodu nemoci či věku nedokážou
sami postarat o svou osobu či domácnost. Díky této službě mohou co nejdéle setrvat ve svém
přirozeném sociálním prostředí. Cílovou skupinou služby jsou osoby ve věku od 18 let s chronickým
onemocněním či zdravotním postižením a dále senioři. V celém regionu Mostecka je služba velice
dobře dostupná. Nejvíce je využívaná pro pomoc se zajištěním stravy, pomoc s nákupy, s běžným
úklidem a při osobní hygieně. Je poskytována i uživatelům v sociálně vyloučených lokalitách, kteří
splňují podmínky cílových skupin a nachází se v tíživé sociální situaci. Vzhledem ke stárnutí populace
je předpoklad dalšího rozvoje této služby a zachování kapacity s možností navýšení dle momentální
individuální potřebnosti.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
V celém regionu Mostecka není v současné době žádný poskytovatel poskytující tuto sociální službu.
Tato služba nebyla určena jako prioritní v komunitním plánování rozvoje sociálních služeb
ve městech regionu.
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§ 44 – Odlehčovací služby
Tato služba je poskytována ambulantní a pobytovou formou v Meziboří a pobytovou a terénní
formou v Mostě. Odlehčovací služba je stále hojně využívána zejména ze strany pečujících rodin
po celý rok. Nejvíce, když pečující osoba onemocní nebo jde na plánovanou operaci, potřebuje
dovolenou, maluje nebo renovuje byt. Kapacita služby je v současné době dostačující není potřeba
dále službu navyšovat.

§ 45 – Centra denních služeb
V regionu Mostecko v současné době není tato služba poskytována. Tato služba nebyla určena jako
prioritní v komunitním plánování rozvoje sociálních služeb ve městech regionu.

§ 46 – Denní stacionáře
Tato ambulantní sociální služba je poskytována pouze v ORP Most, na území ORP Litvínov tato služba
zcela chybí. Kapacita denního stacionáře v ORP Litvínov bude odpovídat aktuální poptávce, kterou
lze, na základě realizovaného dotazníkového šetření předpokládat.
V ORP Most poskytují sociální službu Denní stacionář tři zařízení, každé z nich zaměřuje službu na
jinou cílovou skupinu - děti a mladiství se zdravotním postižením od 1 do 17 let, osoby se zdravotním
postižením a s ukončenou školní docházkou od 18 do 54 let a osoby se zdravotním postižením
a senioři ve věku od 55 let. Nejvíce je služba využívána dětskými klienty a handicapovanými občany
s bydlištěm v ORP Most.
Cílem služby je zvyšování kvality života klientů s těžkým stupněm závislosti, podpora rozvoje,
udržování a upevňování jejich schopností, dovedností a návyků, smysluplné trávení času klientů a
jejich maximální možné začlenění do běžného osobního i společenského života. Klientům od 18 let
je formou fakultativní služby nabídnut odvoz do /ze zařízení, od ledna 2018 mohou klienti k odvozu
využít také Taxík Maxík.

§ 47 – Týdenní stacionáře
Tato služba zcela chybí v celém regionu Mostecka. V ORP Litvínov byla poskytována do konce roku
2015, kdy byla ukončena z důvodu nulové poptávky ze strany klientů.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Tato pobytová služba je poskytována v Mostě, Litvínově, Meziboří a na Nové Vsi v Horách. Služba je
poskytována nepřetržitě, cílovou skupinou jsou uživatelé s různým stupněm mentálního,
zdravotního postižení a osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením.
V regionu poskytují službu dvě velkokapacitní zařízení, a to všem osobám z celého regionu, které
patří do cílové skupiny bez ohledu na trvalé bydliště.
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DSS Litvínov v návaznosti na Transformační plán pokračuje v postupném snižování počtu klientů
služby DOZP ve velké budově na Zátiší, proto se počátkem roku 2021 přestěhovalo 18 klientů
do nového objektu Pod Lesem v Litvínově, kde jim bude poskytována služba formou komunitního
bydlení. Služba v původní budově poskytuje od října roku 2018 podporu i klientům
se zdravotním postižením (bez mentálního postižení), imobilním s potřebou 24 hodinové podpory.
V současné době je touto cílovou skupinou naplněno 6 míst. Služba DOZP v DSS Meziboří snížila
v roce 2020 kapacitu o 2 místa. Důvodem byl postupný útlum této služby a následné navýšením
kapacity služby DZR tohoto poskytovatele (v návaznosti na priority AP).

§ 49 – Domovy pro seniory
Na Mostecku je tato pobytová služba rovnoměrně rozmístěna v Mostě, Litvínově a Meziboří.
Vzhledem k stále se zvyšujícímu zhoršování zdravotního stavu uživatelů služby, např. Alzheimerova
nemoc a jiné typy demence i vyšší míře poptávky po této službě, vzniklo v roce 2016 nové
samostatné oddělení domova se zvláštním režimem v 1. patře současného domova pro seniory
v Meziboří, v roce 2020 vzniklo v Mostě Alzheimer Centrum, čímž došlo ke snížení kapacity služby
DpS. V současné době jsou domovy pro seniory součástí celků organizací poskytovaných další
sociální služby, např. domovy se zvláštním režimem nebo domovy pro osoby se zdravotním
postižením. Počet zájemců o tuto službu se vzhledem k dostupnosti sítě snižuje. Naopak přibývající
poptávka právě po domovech se zvláštním režimem je uspokojována. Uživatelům domovů pro
seniory je nabízená široká škála společenských aktivit (kulturní, sportovní, výlety, rekreace aj.)
Volnočasové aktivity jsou nabízeny s cílem, co nejdéle zachovat schopnosti a dovednosti klientů
a s cílem zpříjemnit pobyt v domovech pro seniory. V současné době je nabídka služby plně
dostačující.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
Tuto pobytovou službu poskytují v rámci regionu Mostecko poskytovatelé v Mostě, Litvínově a
Meziboří. Služby Domovy se zvláštním režimem jsou v současné době umístěny v jednom objektu
s jinou službou, např. Domovy pro seniory nebo Domovy pro osoby se zdravotním postižením.
Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Naprostá většina uživatelů je
z Mostecka a nejbližšího okolí, přestože si žádost do zařízení mohou podat žadatelé z celé ČR.
V lednu 2020 vznikl nový soukromý poskytovatel v Mostě. Ze zkušeností poskytovatelů v regionu
vyplývá, že současná kapacita této služby nemůže uspokojit požadavky zájemců o službu, tj. osoby
s etylickou demencí či s chronickým duševním onemocněním typu schizofrenie, s organickým
psychosyndromem apod. Je proto nutné, i v návaznosti na priority Ústeckého kraje, podporovat
vznik nových kapacit této služby.
Od 1. 1. 2020 byla v Meziboří a následně od 1. 1. 2021 v Litvínově, v příspěvkových organizacích
vytvořena místa pro osoby trpící poruchami kognitivních funkcí, které opouštějí po dlouhodobých
hospitalizacích psychiatrické nemocnice/léčebny a v důsledku svého onemocnění nejsou schopni
aktuálně vést samostatný život bez nepřetržité podpory a pomoci. Zároveň jsou v rámci Reformy
psychiatrické péče v Ústeckém kraji ve spolupráci s Týmy/Centry duševního zdraví, s příslušným
zdravotnickým zařízením a pobytovou službou připravováni na přechod do sociálních služeb, protože
jejich zdravotní stav již nevyžaduje nepřetržitou lékařskou péči. Tuto pobytovou službu poskytují
v rámci regionu Mostecko poskytovatelé v Mostě, Litvínově a Meziboří. Služby Domovy se zvláštním
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režimem jsou v současné době umístěny v jednom objektu s jinou službou, např. Domovy pro
seniory nebo Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Uživatelé jsou ubytováni
v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Naprostá většina uživatelů je z Mostecka a nejbližšího
okolí, přestože si žádost do zařízení mohou podat žadatelé z celé ČR.

§ 51 – Chráněné bydlení
Služba je v regionu Mostecko zajišťována dvěma poskytovateli, v městech Meziboří a Litvínov.
V Meziboří je služba poskytována formou skupinovou a individuální. Skupinová forma je zajišťována
v hlavní budově poskytovatele sociální služby a forma individuální v bytech a domech v běžné
občanské zástavbě města Meziboří. Skupinová forma chráněného bydlení je určena pro osoby
s lehkým, středním mentálním postižením či dlouhodobým duševním onemocněním ve věku od 19
do 64 let, které potřebují dohled jiné fyzické osoby. Individuální forma chráněného bydlení je rovněž
určena pro osoby s lehkým, středním mentálním postižením či dlouhodobým duševním
onemocněním ve věku od 19 do 64 let, které nejprve využívali skupinové chráněné bydlení, a u
kterých došlo ke zlepšení sociálních dovedností do té míry, že zvládají individuální bydlení.
V Litvínově je sociální služba chráněné bydlení poskytována v bytech v běžné občanské zástavbě a
cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 19 do 64 let s lehkým, středním mentálním postižením nebo
kombinovaným postižením. Služba chráněné bydlení umožňuje uživatelům žít v samostatných
domácnostech v blízkosti základních veřejných služeb.
Sociální služba chráněné bydlení zcela chybí v ORP Most.
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MOSTECKO – PREVENCE A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 37

§ 40

§ 60

§ 61

§62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

11

24

27

1

4

4

1

1

1

1

1

1

8

17

17

1

12

1

ORP Most celkem

7

11

3

1

4

4

1

1

1

1

1

1

7

14

14

1

12

1

ORP Litvínov celkem

2

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

3

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

2*

10

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn. * Služba poskytována v ORP Most a v ORP Litvínov (registrace)
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 37

§ 40

§ 60

§ 61

§62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Most celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Litvínov celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

Region celkem

6

23

57

23

1

2

35

2

2

5

14

6

7

25

11

25

3

7

16

7

ORP Most celkem

2

8

13

8

1

2

35

2

0

0

0

3

3

9

6

9

1

2

4

2

ORP Litvínov celkem

2

7

12

7

0

0

0

0

2

5

14

3

3

7

5

7

1

2

2

2

2*

8

32

8

0

0

0

0

0

0

0

0

1

9

0

9

1*

3

10

3

Místo poskytování neurčeno

Pozn.: * Služba poskytována v ORP Most a v ORP Litvínov (1 registrace).
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

Region celkem

1

2

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Most celkem

1

2

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Litvínov celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: §65 kapacita již není využívána. Jedná se o „pozůstatek“ projektu, který byl již ukončen 28. 2. 2021.

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

3

104

134

2

11

11

0

0

3

1

10

13*

0

0

0

0

0

0

ORP Most celkem

3

104

134

2

11

11

0

0

3

1

10

13*

0

0

0

0

0

0

ORP Litvínov celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: §63 od 1. 1. 2021 je v registru uvedeno 12 lůžek (10 lůžek pro muže a 2 lůžka pro ženy. Nově vzniklá lůžka pro ženy však nebyla do Základní sítě zařazena (a to přes několikaletou deklaraci
vysoké potřebnosti služby. Optimální kapacita je dokonce 13 lůžek (a to v poměru 10 lůžek muži a 3 lůžka ženy).
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2019

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2019

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2019

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2019

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2019

Region celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Most celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Litvínov celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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počet služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Služba odborného sociálního poradenství je v regionu poskytována v široké nabídce. Poskytuje ji
celkem 11 subjektů.
Region Mostecka je charakterizován především výskytem sociálně vyloučených lokalit, ve kterých
dochází ke kumulaci sociálně-patologických jevů (závislosti, dluhy, nezaměstnanost, migrace a příliv
nepřizpůsobivých a sociálně slabých obyvatel). V souvislosti s danou problematikou regionu je
odborné poradenství zaměřeno na pomoc a podporu rodinám (občanská poradna, poradenství v
oblasti bytové politiky, minimální právní poradenství, dluhové poradenství) na podporu osob
ohrožených rizikovým chováním (závislosti na návykových látkách, alkoholu, gamblerství apod.).
Služby se zaměřují i na poradenství pro osoby s onkologickým a jiným závažným onemocněním nebo
na osoby ohrožené domácím násilím.
V ORP Most jsou služby odborného poradenství poskytovány v široké nabídce druhů těchto služeb
jak pro město Most, tak i přilehlou obec Obrnice.
Přestože je nabídka této služby v Mostě velmi široká, není dostatečně pokryta poptávka po
akreditovaném dluhovém poradenství, které vzhledem k velkému počtu předlužených osob v
regionu, nezvládá dostatečně rychle reagovat na rostoucí poptávku.
V ORP Litvínov jsou služby poskytovány v dostatečných kapacitách od mnoha různých poskytovatelů
služeb. Z okolních obcí jsme nezaznamenali potřebu vzniku odborných poraden. S ohledem na
rozsáhlost drogové problematiky v sociálně vyloučené lokalitě Janov zde v provozu sociální služba
Mostu k naději – Sociální protidrogová poradna. Poradenství v oblasti bydlení je do roku 2022
řešeno projektem z OPZ Podpora osob žijících v SVL Janov v přístupu k bydlení.
§ 57 – Azylové domy
S ohledem na složení obyvatel v regionu, počtu sociálně vyloučených lokalit, výskytu sociálněpatologických jevů a zvyšujícímu se počtu domácího násilí, je velmi častým jevem ztráta bydlení.
Proto je tato služba požadována a počet lůžek nedostatečný v celém regionu. V tuto chvíli službu
poskytují 2 subjekty. V Mostě se nachází Azylový dům pro muže, Azylový dům pro rodiny i Azylový
dům pro ženy a matky s dětmi. Azylový dům pro matky byl v letech 2020 – 2021 financován
prostřednictvím evropského projektu POSOSUK 3 a od 1. 1. 2022 se vrací zpět do Základní sítě.
V ORP Most je služba poskytována pro matky s dětmi a pro muže zvlášť. Od 01. 01. 2018 zde funguje
sociální služba pro rodiny s dětmi. Díky ní se v případě, že se kompletní rodina dostane do nepříznivé
životní situace a dojde ke ztrátě bydlení, není nutné rodiny v případě umístění rozdělit, čímž se
předchází negativním vlivům, jako jsou např. nekompletnost rodiny, vyšší výdaje, negativní vliv na
děti, zvýšená administrativa na úřadech v případě výplaty dávek sociální péče a dávek státní sociální
podpory. Po zahájení této služby se ukázalo, že tato kapacita je pro region nedostačující a je potřeba
ji navýšit min o 20 – 30 lůžek. Od 1. 1. 2021 došlo k přeřazení služby z rozvojové do Základní sítě (se
stávající kapacitou 20 lůžek).
V ORP Litvínov tato služba zcela chybí a se zřízením služby se nepočítá. Pro osoby bez přístřeší jsou
využívány služby provozované v Mostě.
Ze spolupráce KÚ ÚK a OSPOD vzešla poptávka po rozšíření této služby i na nezletilé dívky a matky s
dětmi. Oba poskytovatelé vyšli vstříc a upravili věkovou hranici své cílové skupiny na 17 let (v rámci
K srdci klíč došlo k úpravě věkové hranice v rámci služby DPC § 58).
Azylové domy se potýkají především s chybějícím návazným dostupným sociálním bydlením a klienti
tak setrvávají ve službách mnohem déle, než je nezbytně nutné.
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§ 58 – Domy na půl cesty
V regionu poskytují službu 2 subjekty. Tato služba je tedy poskytována pouze v ORP Most. Nabídka
této služby je uspokojivá. V ORP Litvínov není tato služba poskytována. Poptávka ani potřeba po této
službě zatím není registrována.
§ 59 – Kontaktní centra
Službu poskytuje pouze 1 subjekt. Cílovou skupinou jsou osoby závislé na návykových látkách,
alkoholu a patologické hráčství. Služba je poskytována na území města Mostu. V návaznosti na tuto
službu slouží také nabídka služeb poradenství pro rodiny osob se závislostním chováním.
Aktuální kapacita služby pokrývá poptávku klientů, zejména na Mostecku. Poptávka po službě v ORP
Litvínov byla řešena zřízením odborné poradny v rámci § 37.

§ 60 – Krizová pomoc
Služba poskytována jedním subjektem, a to ambulantní formou, jedná se o krizovou poradnu v
Mostě. V rámci pobytové formy mohou klienti využít poskytovatele se sídlem v Ústí nad Labem,
který nabízí pobytovou, terénní i ambulantní formu služby. Pobytová služba je určena pro
jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí. Nicméně pro osoby nacházející se v akutní krizi či
pro oběti domácího násilí je pobytová forma poskytovaná až v Ústí nad Labem nedostupná. Je
potřeba zřídit pobytovou část služby přímo v regionu a to alespoň v rozsahu 3 lůžek. Obětmi DN jsou
převážně matky s dětmi, pro které je přesun do Ústí logisticky i finančně velmi náročný, děti mají
zpravidla v místě bydliště školu atd.
§ 61 – Nízkoprahová denní centra
V regionu Mostecko je služba poskytována pouze na území ORP Most jedním poskytovatelem.
Kapacita služby je dostatečná. Zatím není evidována větší míra potřebnosti a navyšování kapacit není
v plánu ani jednoho ORP v regionu.
§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Služba je v regionu poskytována pro cílovou skupinu dětí ve věku od 6 do 26 let.
Celkem 8 zařízení provozuje 5 subjektů. 5 z těchto zařízení se nachází v Mostě (z toho 1 v lokalitě
Chanov), 2 zařízení jsou v provozu v Obrnicích a 1 zařízení je provozováno v Litvínově.
Služba je velmi vyhledávaná a potřebná v souvislosti s výskytem velkého počtu sociálně vyloučených
lokalit v celém regionu, s tím souvisí i vysoký počet dětí žijící v těchto lokalitách, které jsou ohroženy
rizikovým způsobem života. Služba nabízí vzdělávací aktivity, preventivní služby, poradenství, a to
vše by mělo vést ke snížení a předcházení rizikového stylu života dětí a mladistvých a minimalizuje
faktory rizikového způsobu chování. Vedle tohoto druhu služby jsou v regionu nabízeny i jiné
alternativy trávení volného času v podobě mateřských center, volnočasových klubů v rámci
základních škol, nízkoprahové zařízení Městské policie v Janově, knihovny, základní umělecká škola
a také sportovní kluby. Kapacita služby je v tuto chvíli dostatečná.
Na činnost NZDM Domino navazují také volnočasové aktivity pro děti v zařízení Městské policie
Litvínov Jaklík a v Centru pro děti Oblastní charity Most Janováček.
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Ve službách nyní zaznamenali problematiku školáků ze SVL, kteří jsou silně zasaženi pandemií
Covid19 zejména v kontextu nedostupnosti distanční online výuky a malé podpory ze strany rodiny.
Po odeznění pandemie bude velmi složité děti opět motivovat ke vzdělávání a mezery ve výuce
doplnit. Je potřeba zaměřit se na spolupráci služby se školou.
§ 63 – Noclehárny
V rámci regionu funguje pouze jedna noclehárna. Od 1. 1. 2021 byla v rámci této služby
zaregistrována 2 lůžka pro ženy, která vznikla rekonstrukcí budovy v roce 2020. Optimální by však
byla kapacita 3 lůžek pro ženy. Jednalo se o velmi chybějící službu. I přes dlouhodobou deklaraci
potřebnosti uváděnou v AP nejsou nově zřízená lůžka pro ženy zařazeny do Základní sítě. V Litvínově
není potřeba zřízení této služby vnímána. Město sanuje službu městskou ubytovnou, která není plně
využita, jsou zde volné kapacity v případě ubytování. Prostory jsou zrekonstruované a působí zde
sociální pracovníci obce.
§ 64 – Služby následné péče
Službu poskytuje v regionu 1 subjekt v ORP Most. Jsou využívány lidmi abstinujícími od závislostního
chování (drogy, alkohol, patologické hráčství) při podpoře své abstinence, často ve spolupráci se
svou rodinou či jinými jim blízkými osobami. Jde hlavně o závislé osoby, které se po léčbě vracejí do
svého původního prostředí z důvodů rodinných vazeb a pracovního vztahu, nebo se vracejí po
výkonu trestu k rodině a ve vazbě absolvovali program na specializovaném oddělení, nebo osoby,
které kontrolovaně abstinují už alespoň tři měsíce. Služby využívají také klienti z Litvínova a nevzniká
potřeba vytvoření stejné služby v ORP Litvínov.
§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Službu poskytuje 5 poskytovatelů s celkem 6 registrovanými službami. Tato služba je poskytována v
ORP Most a v ORP Litvínov poskytovány ambulantní i terénní formou. Nabídka této sociální služby
pokrývá poptávku a potřebu v celém regionu Mostecka. Je však potřeba se zaměřit na rozložení
těchto kapacit v regionu. Zdá se, že některé lokality (např. centrum Mostu) jsou předimenzované,
jiné (např. sídliště Chanov) naopak poddimenzované.
§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Službu poskytuje pouze 1 poskytovatel se zaměřením na osoby se sluchovým postižením v ORP
Most. Tato služba není pro seniory poskytována v ORP Most a ORP Litvínov.
V regionu Mostecko v současné době není potřeba po tomto druhu služby ze strany ani jednoho
ORP. Přestože v celém regionu se nacházejí sociálně vyloučené lokality, kde dochází často k výskytu
sociálně patologických jevů, migraci obyvatel, stále narůstající kriminalitě a nedostatku kapacit
jiných služeb, které by napomohly řešit napětí a problémy místních obyvatel, jsou dnes ohroženou
skupinou senioři žijící v těchto lokalitách. Poptávka po takto specifické službě je minimální, potřeby
seniorů a osob se zdravotním postižením řeší převážně sociální pracovníci obce.
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§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutická dílna se nachází v ORP Litvínov, kde službu nabízí 2 poskytovatelé. Přičemž
jedna je určená pro osoby s mentálním postižením pro cílovou skupinu od 18 do 64 let věku. Služba
je poskytována ve formě kavárny již na dvou místech v Janově a přímo v centru Litvínova. Klienti
pracují v kavárně a mají zde možnost se naučit komunikačním, sociálním, pracovním a hygienickým
návykům. Na začátku poskytování byli klienti pouze ze zařízení sociální péče a v současné době
službu využívají i klienti z celého regionu, tedy i klienti žijící v domácnostech. Druhá služba je určena
pro osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním
postižením ve věkové skupině 19–64 let. Mezi základní činnosti služby patří pomoc při osobní
hygieně, nácvik stolování v jídelně, příprava pokrmu v kuchyňce, nácvik dovedností pro zvládání
péče o vlastní osobu, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků, a to
především činností v keramické dílně, nácvikem výtvarných technik atd. Služba byla zřízena
především pro osoby po absolvování povinné školní docházky, které nemají další uplatnění a
zůstávají izolované v domácím prostřední. V současné době je kapacita služby dostatečná.
§ 69 – Terénní programy
Službu poskytuje 6 poskytovatelů.
Poskytování služeb terénních programů sehrává důležitou roli v rámci celého regionu Mostecka a to
z důvodu, že služba obsáhne široké spektrum cílových skupin a tak sehrává klíčovou roli pro klienty,
kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Důležitou roli sehrává služba zejména v drogovém terénu a při
práci s jednotlivci v řešení tíživých životních situací napříč celým regionem. V Litvínově jsou
posilovány kapacity terénních programů pomocí projektu OPZ ovšem se specifickým zaměřením na
oblast bydlení.

§ 70 – Sociální rehabilitace
Služba je poskytována v rámci celého regionu 3 poskytovateli. Dvě služby se zaměřují se na osoby se
zdravotním hendikepem. V ORP Most jsou kapacity optimální. V ORP Litvínov je kapacita
nedostatečné vykrytá, Jeden z poskytovatelů v Mostě dlouhodobě sleduje poptávku po službě, za
účelem potřeby navýšení individuální kapacity a úvazku.
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REGION ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK
Region Šluknovského výběžku (severní část okresu Děčín) se skládá z 2 správních obvodů obcí
s rozšířenou působností – SO ORP Rumburk a SO ORP Varnsdorf.
V regionu se objevuje vysoký počet obyvatel, kteří jsou sociálně, ekonomicky, prostorově, kulturně a
symbolicky vyloučeni nebo jim vyloučení hrozí. Problémem regionu zůstává vysoká nezaměstnanost, z
toho vyplývající nízké příjmy a vysoká zadluženost osob a následný vznik sociálně vyloučených lokalit.
Průvodním jevem se stává špatné zapojování obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit do běžného
života (vzdělávání, zaměstnání, bydlení), růst patologických jevů (jako např. vysoká kriminalita zneužívání seniorů a osob s handicapem, závislost na alkoholu a drogách, trestná činnost dětí a
mladistvých aj.).
Na území Šluknovského výběžku se sociálně vyloučené lokality vyskytují v obcích Rumburk, Staré
Křečany, Krásná Lípa, Jiříkov, Varnsdorf. Na území ORP Rumburk a Varnsdorf žije dle kvalifikovaných
odhadů cca 6 000 Romů (z nichž cca polovinu tvoří podíl sociálně vyloučených Romů).
Pro region Šluknovského výběžku je v platnosti Komunitní plánování sociálních služeb na Šluknovsku
pro období 2019–2023.
Oblast regionu Šluknovska má existující hustou síť poskytovatelů sociálních služeb. Služby z oblasti
sociální prevence a poradenství jsou v menší míře dostupné na území ORP Varnsdorf. ORP Rumburk je
v tomto ohledu zasíťován dostatečně. Dochází k postupnému nárůstu klientů s duševním
onemocněním, pro které není v regionu dostupná sociální služba. Zvyšuje se počet osob bez přístřeší,
seniorů s nízkým příjmem, osob s handicapem bez přístřeší, kteří mají v anamnéze závislost na
návykových látkách. Všechny tyto skupiny osob poptávají službu spojenou s možností bydlení,
například formou chráněného bydlení nebo nízkonákladového a sociálního bydlení.
Pobytová zařízení se potýkají s nedostatkem personálního zajištění v přímé péči a častou migrací těchto
zaměstnanců. Na odliv pracovníků má vliv možnost zaměstnání v SRN a také nízká ochota vykonávat
přímou práci s lidmi. V rámci praxe sociálních pracovníků na obcích je zaznamenána vzrůstající potřeba
rozvoje služeb v oblasti domovů se zvláštním režimem pro osoby s duševní poruchou a duálními
diagnózami.
Sociální služby v oblasti péče a prevence se potýkaly s přítomností pandemie COVID - 19. O náročnosti
tohoto
stále
trvajícího
období
nelze
pochybovat.
Toto
období
se
neslo
ve vyrovnání se s nařízenými restrikcemi a pravidly, které sociální služby dodržovaly v zájmu snížení
nákazy mezi ohroženými obyvateli. V mnoha případech se činnost sociálních služeb po nějaký čas zcela
zastavila.
Služby péče se potýkaly s problémy v oblasti personálního zabezpečení poskytované služby, zajištění a
zabezpečení provozu organizace, zajišťování ochranných pomůcek. Dopady této situace měly i na
samotné uživatele služeb, a to především v období izolace a omezení sociálních kontaktů. Mnoho
seniorů nevidělo své příbuzné několik měsíců. Obrazovky mobilů a počítačů sice přináší menší útěchu,
ale osobní kontakt však nahradit nemůže.
Domácí zajištění péče se ukázala v době pandemie jako velmi vhodná forma a riziko nákazy při
dodržování všechny hygienické doporučení je několikanásobně nižší než v sociálních zařízeních pro
seniory. Mnohé dopady především v oblasti služeb prevence nás teprve čekají.
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Novou výzvou v oblasti služeb sociální péče je transformace terénní pečovatelské služby, které patří
k prioritám komunitního plánování na základě potřeb v regionu. Sociální služby vidí transformaci služby
tímto směrem jako důležitou součást zajištění péče o cílovou skupinu v regionu a je službami vnímána
jako legitimní i nutná potřeba. Obavy poskytovatelů jsou převážně v oblasti financování. Veškeré
změny v nárůstu kapacit budou realizované od roku 2021 a v následujících letech. Transformace se
dotýká i služby osobní asistence, která v regionu pracuje v rámci terénu i se specifickou cílovou
skupinou, kterou jsou osoby s Parkinsonovou chorobou. Další rozvoj této služby je velmi žádoucí,
jelikož zde je vyšší poptávka a služba nestačí reagovat. Z tohoto důvodu poskytovatel v ORP Rumburk
snížil kapacitu v sociální rehabilitaci ve prospěch navýšení kapacity v osobní asistenci. Od roku 2021
služba osobní asistence s rozsahem poskytování pro Šluknovský výběžek rozšiřuje významně své
kapacity, a to i vzhledem k tomu, že dojde k ukončení pečovatelské služby na území města Krásná Lípa.
Zanikající služba přechází pod službu osobní asistence. V regionu se systematicky dokončuje nebo
realizuje transformace velkokapacitního zařízení, což se promítalo v navýšení kapacit v oblasti
chráněného bydlení především v ORP Rumburk. Zajištění psychiatrických klientů služby vidí především
v rozvoji služby typu chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení. Tato potřeba vystupuje i v
rámci služeb sociální prevence. V oblasti služby denního stacionáře a pobytové odlehčovací služby v
ORP Rumburk ustoupil možný poskytovatel od tohoto záměru. Přesto záměr týdenního stacionáře je
stále aktuální a nyní jsou přislíbené finanční prostředky ze strany EU fondů. Velkou obavu v regionu
budí nestabilní zdravotní péče, nedostatek odborných lékařů, a toto se dotýká všech obyvatel bez
ohledu na věk. Situace by se mohla zlepšit převzetím Rumburské nemocnice nebo zlepšit vyřešením
lepší dopravní infrastrukturu do větších měst a Libereckého kraje.
Taktéž je třeba zvyšovat povědomí o charakteru sociálních služeb u zdravotnického personálu, mnohdy
mají zkreslené informace o možnostech zajištění klienta v domácím prostředí. Region pro poskytování
sociální služby je náročný svojí velkou rozlohou území, náročností na dojezdy, časové a dopravní
náklady.
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ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK – PÉČE
Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

4

11

20

7

19

27

3

10

21

0

0

3

0

0

0

0

0

2

ORP Rumburk celkem

4

11

20

6

13

19

3

10

16

0

0

3

0

0

0

0

0

2

Jiříkov

1

2

4

1

5

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Krásná Lípa

1

4

8

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rumburk

1

2

4

0

0

1

1

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Šluknov

0

0

1

2

3*

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Velký Šenov

0

0

0

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dolní Poustevna

0

0

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vilémov

1

3

3

1

1*

1

1

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

1

0

0

5

0

0

3

0

0

0

0

0

2

ORP Varnsdorf celkem

0

0

0

1

6

8

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Varnsdorf

0

0

0

1

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jiřetín

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: * Kapacita 1 nezařazena do Základní sítě kraje. Kapacity v OA a PS jsou navýšeny tak, aby mohly reagovat na případnou transformaci v těchto službách. PSB – volná kapacita 5 není aktuální, ale počítá se
s restrukturalizací AD Jiřetín, sv. Vincent, kapacitu chtějí ponechat
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,

§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

pobytová forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

Region celkem

0

0

4

0

0

14

1

64

64

2

87

87

5

388

390

2

65

82

ORP Rumburk celkem

0

0

4

0

0

14

1

64

64

2

87

87

4

320

340

2

65

78

Jiříkov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

17

17

2

176

176

0

0

0

Krásná Lípa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

95

95

0

0

0

Lipová

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

49

49

0

0

0

Rumburk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1***

29

40

Staré Křečany

0

0

0

0

0

0

1***

52

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Šluknov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

70

70

0

0

0

1***

32

32

Velký Šenov

0

0

0

0

0

0

1***

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dolní Poustevna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

4

Vilémov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

4*

0

0

14*

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

2

ORP Varnsdorf celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

68

50

0

0

4

Chřibská

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

25+43**

25**

0

0

0

Varnsdorf

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

4

Pozn.: * bez poskytovatele (v procesu)
**kapacita 43 není zařazena v Základní sítě kraje (stejný poskytovatel), využívá i jiný kraj.
Volná kapacita DZR v ORP Varnsdorf do budoucna je snahou zařízení Chřibská použit v případě souhlasu KÚÚK v rámci transformace psychiatrických léčeben.
*** DOZP a CHB změny jsou vyvolané sloučením dvou příspěvkových organizací kraje, DOZP a CHB jeden poskytovatel na 2 místech

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje
§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

Služby sociální péče, pobytová
forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

10

10

0

0

0

ORP Rumburk celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Varnsdorf celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

10

10

0

0

0

Chřibská

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

10

10

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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§ 39 – Osobní asistence
Služba osobní asistence je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení v přirozeném
prostředí osob. Zájem o službu osobní asistence roste. Je snahou poskytovatelů, aby další rozvoj byl
v souladu s transformací a potřebami Ústeckého kraje, která je prozatím doporučována, a do
budoucna požadována v rámci sociálních služeb osobní asistence a pečovatelská služba.
Zaznamenáváme v průběhu minulých let k navyšování kapacit v našem regionu, která byla
způsobena poptávkou po službě nebo transformací jiných služeb na osobní asistenci. Od roku 2021
dochází k navýšení kapacit ve službě Krásná Lípa, kdy došlo k ukončení registrace této služby v Krásná
Lípě. Volné kapacity přešly pod osobní asistenci.
Služba osobní asistence pracuje v rámci terénu i se specifickou cílovou skupinou, kterou jsou osoby
s Parkinsonovou chorobou. Požadavek na navýšení kapacit adekvátní vzhledem ke zvyšující se
potřebě v regionu. Region pro poskytování sociální služby je náročný svojí velkou rozlohou území,
náročností na dojezdy, časové a dopravní náklady.

§ 40 – Pečovatelská služba
Transformace pečovatelské služby je nezbytnou součástí budoucích let vzhledem k prioritám
komunitního plánování na základě potřeb v regionu. PS umožňuje svým klientům setrvat v jejich
přirozeném domácím prostředí, doplňuje péči neformálních pečujících osob a podporuje je při
pochopení potřeb uživatelů. Podporu uživatele ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a
udržení běžných vazeb v komunitě. Optimální transformace PS je zajištění služby pro všechny cílové
skupiny uvedené v zákoně o sociálních službách a časová dotace služby je v rozsahu od 7:00 – 21:00.
Cílem je taktéž sjednocení poskytování služby, tak aby tento rozsah byl realizovaný po celém
Ústeckém kraji, a tímto bude zajištěna garance dostupnosti služby. V tomto období se řada služeb
snaží o řešení této transformace. Rozvoj poskytované služby je vnímána jako důležitou součástí
zajištění péče o cílovou skupinu. Obavy poskytovatelů jsou převážně v oblasti financování (zvýšení
nákladů na provozní i personální zajištění). Veškeré změny v nárůstu kapacit budou realizované
průběžně. Je pravděpodobné, že někteří poskytovatelé pečovatelské služby nepůjdou směrem
transformace i přesto, že záměr je z etického velmi kladně přijímán.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Služba má terénní charakter a je poskytována v bytech uživatelů. Je velmi efektivní, náklady na
bydlení si hradí uživatel. Asistence probíhají na základě dohody většinou v bytě uživatele, ale také
v místní komunitě. Uživatelé služby bydlí ve svých bytech v lokalitě Šluknovska – Rumburk, Vilémov,
Dolní Poustevna.
Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, převažují uživatelé s mentálním postižením,
kteří opouštějí domovy pro osoby se zdravotním postižením.
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V poslední době také přibývají lidé s duševním onemocněním, jejichž počet narůstá, přičemž tito
klienti vyžadují specifickou podporu. Podpora samostatného bydlení v oblasti pomoci lidem
s chronickým duševním onemocněním napomáhá v jejich stabilizaci a rozvoj této služby taktéž
snižuje riziko sociálního vydělení ze společenských struktur a je v zájmu uživatelů směr navyšování
kapacit v této oblasti podporovat. Rozvoj služby se týká především ORP Rumburk. Tato potřeba
zapracována do priorit na rok 2021 – cíl trvá.

§ 44 – Odlehčovací služby
Odlehčovací službu není poskytována v našem regionu v žádné formě. Jediný poskytovatel
transformoval službu na osobní asistence, aby rychleji uspokojoval poptávku. Pobytová forma se
zatím v regionu neposkytuje. V ORP Rumburk jeden poskytovatel sociální služby má záměr na
základě poptávky realizovat pobytové odlehčovací služby. S vývojem situace tyto plány
přehodnocuje.

§ 45 – Centra denních služeb
V současné době není služba v regionu poskytována. U některých klientů může být pokrývána jiným
druhem služby s podobným rozsahem činnosti.

§ 46 – Denní stacionáře
Služba není v regionu zastoupena, i když služba velmi dobře napomáhá procesu transformace.

§ 47 – Týdenní stacionáře
Služba není v regionu zastoupena. V ORP Rumburk má dlouhodobě jeden poskytovatel služby zájem
reagovat zajištění této služby. V současné době se jedná o realizaci projektu, který se zaměřuje na
rekonstrukci objektu, který má sloužit jako místo pro poskytování služby týdenní stacionář. Tento
záměr je součástí priorit stanovené na rok 2021. Je pravděpodobné, že k rekonstrukci objektu dojde
a plánuje se, že by služba mohla být registrována v roce 2022-2023.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Šluknovský výběžek se stal v historii regionem, ve kterém se silně koncentrovaly právě služby sociální
péče, resp. bývalé ústavy sociální péče. Na Šluknovsku tuto službu nabízí a poskytuje několik zařízení.
V procesu transformace je snahou snižovat lůžkovou kapacitu ve prospěch služby chráněného
bydlení dle aktuálních možností. V roce 2021 došlo ke sloučení dvou velkých příspěvkových
organizací, které současně poskytují službu chráněné bydlení.
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§ 49 – Domovy pro seniory
Tato služba má s ohledem na předpokládaný demografický vývoj ve Šluknovském výběžku velmi
významnou úlohu. Spádovost současných domovů je výrazně širší než pouze z Ústeckého kraje.
V Rumburku například tato služba zcela chybí a stejně tak ve městě Varnsdorf. Kapacity u
zavedených zařízení se výrazně navyšovat nebudou, naopak v roce 2021 došlo ke snížení kapacity o
6 lůžek z důvodu rekonstrukce zařízení, která zvýší kvalitu zázemí pro klienty. Jinak současný stav je
optimální pro Jiříkov a Šluknov.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
Tuto službu poskytuje v rámci regionu několik poskytovatelů. Služba je v některých případech
poskytována společně se službou domova pro seniory nebo domova pro osoby se zdravotním
postižením.
Služby při péči jsou poskytovány rozdílným cílovým skupinám. Kapacita služby v porovnání se situací
v kraji převyšuje běžnou průměrnou kapacitu kraje, ale limity některých zařízení nedovolují získat
potřebnou službu pro specifickou a komplikovanou cílovou skupinu. Kapacitu je nutné rozšířit
s důrazem na těžko umístitelnou cílovou skupinu lidí (osoby s psychiatrickými diagnózami,
specifickým kombinovaným postižením a osoby v seniorském věku trpící závislostí na alkoholu
apod.) Změny v kapacitách (i kdyby byly žádoucí) nebyly realizovány. V současné době pobytové
zařízení v ORP Varnsdorf chce reagovat na transformaci psychiatrických léčeben a pokusit se o
navýšení kapacit pro tuto cílovou skupinu a současně pro osoby s Huntingtonovou chorobou, kterou
ovšem mají záměr řešit nadregionální síti.

§ 51 – Chráněné bydlení
Poskytovatelé služby vlastní chráněné byty, které jsou situovány ve větších městech regionu
(ve Varnsdorfu, Rumburku, Šluknově a dále v Dolní Poustevně). Chráněné bydlení je běžně
považováno za nejlepší možnost, jak poskytovat službu osobám s duševním onemocněním, pokud
nemohou žít v rodinném prostředí. Služba má individuální charakter a nastavuje se podle
skutečných potřeb jejích uživatelů. Cílem služby je umožnit uživatelům v maximální možné míře
začlenit se do společenského a pracovního života, rozvíjet vzdělání a dovednosti uživatelů. Potřeba
nárůstu kapacit v ORP Rumburk je plánována na rok 2022. V roce 2021 došlo ke sloučení dvou
velkých zařízení Domov Brtníky, p. o. a Domova Bez Hranic Rumburk, které jsou příspěvkové
organizace Ústeckého kraje a které poskytují současně službu chráněného bydlení.
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ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK – PREVENCE A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
ind
iv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

2

2

0

5

1

2

6

2

1

1

5

2

0

0

0

0

6

13

149

20

0

0

0

0

ORP Rumburk celkem

2

2

0

4

1

2

6

2

1

1

5

2

0

0

0

0

5

10

119

16

0

0

0

0

Krásná Lípa

1*

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

35

5

0

0

0

0

Rumburk

1*

1

0

2

1

2

6

2

1***

1

5

2

0

0

0

0

2**

3

44

7

0

0

0

0

Šluknov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

40

4

0

0

0

0

Jiříkov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Varnsdorf celkem

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

30

4

0

0

0

0

Varnsdorf

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

30

4

0

0

0

0

Pozn.:

* Služby mají působnost i v ORP Varnsdorf.
** Kapacita i pro město Jiříkov.
*** Služba poskytována ve 3 regionech

110

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2021

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

1

3

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Varnsdorf celkem

1

3

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Varnsdorf

1

3

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2019

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2019

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2019

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2019

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2019

Region celkem

3

112

128

0

0

0

0

0

0

1

9

15

0

0

ORP Rumburk celkem

1

22

33

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

Rumburk

1

22

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Varnsdorf celkem

2

90

95

0

0

0

0

0

0

1

Dolní Podluží

1

22

27

0

0

0

0

0

0

Jiřetín pod Jedlovou

1

68

68

0

0

0

0

0

0

112

počet služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2019

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

9

9

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a odborné
sociální poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

stávající okamžitá
kapacita

Region celkem

4

11

23

16

1

2

5

3

4

14

41

19

5

13

15

17

2

11

13

13

ORP Rumburk celkem

3

9

17

13

1

2

5

3

4

14

41

17

3

10

15

15

2

11

13

13

Krásná Lípa

1

5

8

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

5

2

0

0

0

0

Mikulášovice

0

0

0

0

1

2

5

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dolní Poustevna

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4*

25

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Rumburk

1

1

5

1

0

0

0

0

1

3

9

4

2

9

2

11

13

13 °

0

1

3

4

4

0

0

0

0

1**

6

4

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

4***

0

0

0

0

ORP Varnsdorf celkem

1

2

6

3

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

0

2

0

0

0

0

Jiřetín pod Jedlovou

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dolní Podluží

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Varnsdorf

1

2

6

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3+6* 10 *

Pozn.:
* Služba § 67 je poskytována také ve Šluknově a Horní Poustevně, kapacita 4 nezařazena do Základní sítě kraje. Služba § 69 kapacita 6 nezařazena do Základní sítě kraje
***Kapacita 1 je plánována pro drogový terén. ** Služba je poskytována také ve Šluknově, Vilémově a Horní Poustevně. ° Kapacita 2 vyčleněna pro CDZ a REHAB
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2019

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2019

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2019
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Služba odborného sociálního poradenství je zřízena poskytovateli na území města Rumburk a Krásná
Lípa a Varnsdorf. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou. V dojezdovém režimu je
poskytována na celém území Šluknovského výběžku.
Poskytovatelé služby poskytují odborné poradenství v širokém spektru. Obsahem práce poraden je
především odborné sociální poradenství v oblasti finanční, pracovní a vztahové.
Poradna v Krásné Lípě je zapojena v programu podpory obětí trestné činnosti. Poradenství poskytuje
v dojezdové formě i v ostatních částech výběžku. Poradny v Rumburku a Krásné Lípě spolupracují
s Asociací občanských poraden. Jejich cílovou skupinou jsou sociálně znevýhodněné osoby v obtížné
životní situaci. V oboru adiktologie působí poradny ve Varnsdorfu a Rumburku. Obě poradny poskytují
své služby ambulantní i terénní formou.
Pracuje se s uživateli návykových látek – nelegálních návykových látek (pervitin, THC, heroin apod.),
ale také s konzumenty alkoholu, osobami nadužívající psychofarmaka. Služby se zaměřují i na práci
s osobami ohroženými rizikovým hraním nebo sázením. Do adiktologické péče je zahrnuta také práce
s blízkými osobami uživatelů.

§ 57 – Azylové domy
Služba azylových domů je poskytována v Rumburku, v Jiřetíně pod Jedlovou a v Dolním Podluží. V
regionu je také šest komerčních ubytoven s celkovou kapacitou 250 lůžek.
V Rumburku je služba poskytována pro muže, ženy i rodiče s dětmi. V současné době poskytuje
služby převážně rodičům s dětmi. Situaci jednotlivců v regionu částečně řeší ubytovny, které jsou
často spojeny se sociálně vyloučenými lokalitami. Spojení cílových skupin, rodiče s dětmi a
jednotlivci v jednom objektu, není ideální s ohledem na nezletilé děti, které jsou v objektu
ubytované. Kapacita zařízení je v průběhu roku obsazena.
Poskytovatel v Jiřetíně pod Jedlovou poskytuje sociální služby pro cílovou skupinu „matky s dětmi s
handicapem“, s působností celorepublikovou. Pobyt v tomto azylovém domě je dlouhodobý. Z
tohoto důvodu plánuje v budoucnu poskytovatel službu koncipovat jiným způsobem, například
formou chráněných bytů nebo pobytové formy sociální rehabilitace.
Poskytovatel v Dolním Podluží, poskytuje služby pro 8 rodičů s dětmi. Orientuje se na osoby s
handicapem.
V regionu je stále poptávka po azylových domech pro „rodiče s dětmi“ bez handicapu pro Rumburk,
Šluknov, Varnsdorf, kteří odcházejí z oblastí sociálně vyloučených lokalit. Poptávka částečně vyplývá
z nedostupnosti nízkonákladového bydlení pro tyto rodiny.
V azylovém domě se nacházejí senioři, osoby se zdravotním postižením, kteří nemají navazující
službu tak, aby mohli azylový dům důstojně opustit.

§ 58 – Domy na půl cesty
V regionu není žádný registrovaný poskytovatel. Obsahově je tato služba v současné době
zastoupena službou Azylový dům v Rumburku, který v současné době běžně poskytuje služby
osobám/jednotlivcům do věku 26 let. Rozvoj této služby nebyl, vzhledem ke změnám v plánované
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novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zahrnut do priorit. Poptávka po této službě
nebyla zjištěna.

§ 59 – Kontaktní centra
Tuto službu v regionu poskytuje jeden poskytovatel. Zaměřuje se na poskytování sociálních služeb
problémovým uživatelům drog. K doplňkové nabídce těchto služeb patří zejména poradenství pro
rodiny uživatelů drog. Poskytovatel v případě, že se uživatel rozhodne pro řešení své situace,
poskytne odbornou terapeutickou intervenci. Služby jsou poskytovány bezplatně. Zařízení je
začleněné do systému služeb poskytujících sekundární a terciární prevenci drogových závislostí. Při
kontaktu se zařízením má klient možnost vystupovat anonymně. Služba je doplněna terénním
programem.
Kapacita služby pokrývá poptávku klientů.

§ 60 – Krizová pomoc
V regionu mohou klienti využít detašované pracoviště v Rumburku poskytovatele s celokrajskou
působností se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou, terénní i ambulantní formu služby.
Pobytová služba je určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí. Vzhledem
k dopravní obslužnosti v současné době je doprava do služby v daném místě pro obyvatele
Šluknovského výběžku problematická. Služba je proto minimálně využívaná.

§ 61 – Nízkoprahová denní centra
V regionu nenabízí tuto sociální službu žádný registrovaný poskytovatel. Služba zcela chybí. Oficiální
požadavek na vznik této služby vzešel od zástupců MěÚ Rumburk. Služba by se měla kromě
základních činností orientovat na monitoring osob bez přístřeší, které z různých důvodů narušují
soužití a nejsou schopny pobývat na ubytovně, v azylovém domě nebo jiné službě. Tyto osoby se
soustředí v centru Rumburku.
Poptávka po této službě je popsána v rámci služby noclehárna. Vzhledem k plánovaným změnám
druhů služeb v chystané novele Zákona o sociálních službách, nebyla tato poptávka zahrnuta do
priorit.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Tato služba je poskytována v Rumburku, Varnsdorfu, Krásné Lípě, Šluknově a detašovaně v Jiříkově.
Služba je poskytována dětem a mládeži ve věku 6–26 let. Činnost registrovaných služeb je většinou
dlouholetá. Služby jsou zřízeny v místech aktuální potřeby.
Byla identifikována potřeba vzniku zařízení ve Varnsdorfu v místech, kde se v odpoledních a
večerních hodinách soustřeďuje „problematická“ mládež.
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Kapacita služby v Krásné Lípě je dlouhodobě řešena nízkokvalifikovaným pracovníkem na
dotovaném místě z ÚP. Poskytovatel cítí potřebu navýšení kapacity vzhledem k rozrůstajícímu se
počtu dětí v okolí v souvislosti se změnou lokalit v ORP Varnsdorf a Rumburk.
Všichni poskytovatelé v současné době poskytují službu ambulantně i terénně.
Pro zajištění kvalitního poskytování sociální služby v nízkoprahových zařízeních je nutné navýšit
stávající personální kapacity tak, aby byla zajištěna možnost individuální práce s klientem.
Při větším počtu pracovníků je možné rozšířit otevírací dobu do večerních hodin, čímž se zvýší
dostupnost a efektivnost služby.

§ 63 – Noclehárny
Službu poskytuje pouze poskytovatel, který působí na území Varnsdorfu. V Rumburku je přespávání
osob bez přístřeší řešeno náhradním způsobem, tzv. „krizovým přespáváním“, které je domlouváno
individuálně. Nejedná se o sociální službu. Provoz krizového přespávání je domlouván v zimních
měsících, a to dle personálních kapacit Městského úřadu Rumburk a prostorových možností
ubytoven v okolí. Kontinuita poskytování této služby v zimních měsících proto není zajištěna. Osoby
bez přístřeší, ohrožené újmou na životě a zdraví během zimních měsíců, jsou opakovaně účelově
umisťovány v nemocni, LDN, azylovém domě. Poskytovatel ve Varnsdorfu je pro cílovou skupinu
osob z Varnsdorfu. Poskytuje 9 lůžek. Tato noclehárna přijímá ženy sporadicky.
Počet osob bez přístřeší narůstá. Osoby bez přístřeší přespávají v opuštěných budovách. Z tohoto
důvodu je nutné zajistit sociální službu pro tyto osoby v Rumburku. Potřeba vyplývá z praxe
pracovníků sociálních služeb a ze statistických dat o osobách bez domova. K zajištění komplexní péče
je plánováno propojení se službou nízkoprahové denní centrum.

§ 64 – Služby následné péče
V regionu není žádný registrovaný poskytovatel. Oficiální vznesená poptávka není.
§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tato služba je v regionu poskytována čtyřmi poskytovateli a to formou terénní a ambulantní.
Poskytovatelé sídlí v Krásné Lípě, Rumburku, Šluknově a ve Varnsdorfu. Vzájemně se liší pouze
lokalitou poskytování služby. Služba je v regionu doplňována, případně zastupována, terénními
pracovníky obcí. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi sociálně vyloučené nebo vyloučením
ohrožené (dlouhodobě nezaměstnaní a závislí na dávkách hmotné nouze, rodiny zadlužené,
negramotné, vícečetné, s minimální schopností hájit svá práva a oprávněné zájmy), které nejsou
schopny zajistit základní materiální a psychosociální potřeby dítěte/dětí.
V regionu dochází k vnitřní migraci osob ohrožených sociálním vyloučením a tím ke ztrátě kontaktu
se službou, je nutné zajistit pokrytí službou na celém území Šluknovska tak, aby práce s rodinami
mohla kontinuálně pokračovat. Do regionu také přicházejí nové rodiny.
V minulém období došlo ke zřízení nového poskytovatele ve Varnsdorfu a k rozšíření kapacity
poskytovatelů v Krásné Lípě a ve Šluknově. Plánované navýšení kapacity nebylo vyčerpáno. Zda
navýšení kapacity bude dostačující, se ukáže v následujícím období.
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§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
V regionu službu poskytuje jeden poskytovatel, sídlí v Mikulášovicích. Služba je využívána. Kapacita
je naplněna. Službu využívají osoby s vyšší mírou závislosti a osoby seniorského věku, které jsou
svým věkem, případně handicapem, ohroženi sociálním vyloučením. Službu využívají poskytovatelé
sociálních služeb. Vzhledem k transformačním tendencím v regionu je možné očekávat nárůst
poptávky po této službě.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Tato služba je poskytována v Rumburku, Šluknově a Dolní Poustevně. Všichni poskytovatelé se
specializují na cílovou skupinu osob s mentálním postižením, ale službu poskytují také lidem
s kombinovaným nebo jen tělesným handicapem. V regionu je velká koncentrace pobytových
zařízení, ze které vyplývá velký zájem o službu jako doplňující a navazující službu na služby domovů
pro osoby se zdravotním postižením. Služba je využívána i osobami žijícími v běžných rodinách.
Služba nabízí uživatelům nácvik potřebných pracovních dovedností, dojíždění, kontakt s přirozeným
prostředím. Kromě tradičních ručních prací (tkaní, šití, vyšívání, háčkování, pletení apod.), probíhají
v dílnách i další pracovní činnosti (výroba dřevěných výrobků, ručního papíru, batika, odlévání svíček
a mýdel, keramických výrobků, nácvik vaření a pečení apod.). Poskytovatel ve Šluknově v rámci
provozu zároveň zaměstnává také osoby se změněnou pracovní schopností a plní dodavatelské
zakázky pro komerční podniky v regionu. Služba zcela chybí na území ORP Varnsdorf. Vzhledem
k tomu, že v Jiřetíně a v Dolním Podluží se v rámci sociální služby azylové domy, koncentrují matky
s handicapem, je žádoucí vznik této služby také v této lokalitě. Služby v ORP Rumburk jsou pro tyto
osoby nevyužitelná vzhledem k možnosti dojezdu do služby.
Poptávka po této službě bude narůstat vlivem postupného vytváření sítě služeb pro cílovou skupinu
osob s duševním onemocněním.

§ 69 – Terénní programy
Tato služba je v regionu poskytována poskytovateli sídlícími v Rumburku, Krásné Lípě, Varnsdorfu,
Šluknově. Poskytovatelé se zaměřují na osoby v nepříznivé sociální situaci, etnické menšiny, osoby
bez přístřeší, osoby v krizi, v sociálně vyloučených lokalitách a osoby vedoucí rizikový způsob života.
Služba je dostupná po celém území ORP Rumburk. Obsahem práce v rámci této služby je nejčastěji
snaha odvrátit riziko ztráty bydlení, hledání nového bydlení při absenci bydlení, zadlužení, pomoc
při zajištění nárokových dávek, hledání zaměstnání, zajištění služeb pro psychiatrického klienta.
Jeden poskytovatel se orientuje na cílovou skupinu osob se závislostí. Kapacita služeb je v
současnosti naplněna.
V minulém období byla vznesena poptávka po této službě v souvislosti se změnou obsahu práce v
nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a poskytováním této služby terénní formou.
Nárůst kapacity služby terénní programy pro cílovou skupinu osob dětí a mladistvých se jeví jako
žádoucí.
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Ve Šluknově vlivem rostoucího počtu nových rodin došlo ke zhoršení vnímaného pocitu bezpečí
občanů Šluknova, kdy tento pocit je vázán především na problematickou mládež na ulicích.

§ 70 – Sociální rehabilitace
V regionu Šluknovska tuto službu poskytují dva poskytovatelé v Rumburku, kteří pracují s osobami
se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, sluchovým, duševním i kombinovaným). První
poskytovatel má zaregistrovanou terénní i ambulantní formu a v rámci služby poskytuje tyto
programy: denní centrum, tréninkový byt, zaměstnávání a tým pro duševní zdraví, který pracuje
s lidmi s psychiatrickým onemocněním. Druhý poskytovatel také poskytuje službu ambulantní a
terénní formou a orientuje se na podporu osob v přirozeném prostředí.
Na Šluknovsku je vysoký počet uživatelů „institucionálních služeb“ s mentálním nebo duševním
postižením, kteří v rámci procesu transformace budou opouštět ústavní zařízení. Počty osob
s duševním onemocněním v regionu nadále stoupají.
V regionu není poskytovatel, který by se cíleně věnoval pouze osobám s duševním onemocněním ve
spojitosti například se závislostí, kterým je nutné poskytovat službu speciálně školeným týmem.
V rámci reformy psychiatrické péče bude potřeba u tréninkových bytů rozšířit formu poskytování
sociální služby na pobytovou. Přechod z institucionálně zabezpečeného bydlení přímo do podpory
samostatného bydlení nebo chráněného bydlení je složitý, dlouhodobý proces, kdy je nutné
trénovat vše, co život mimo instituci znamená, včetně být večer a v noci doma sám. Pobytová forma
umožní, ještě než je ukončena smlouva s institucí, vyzkoušet si vše, co by v budoucnu, již bez
možnosti vrátit se zpět, mohlo být problém.
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REGION TEPLICKO
Region Teplicko se skládá z 2 správních obvodů obcí s rozšířenou působností – SO ORP Teplice a SO
ORP Bílina.
V okrese Teplice k datu 31. 3. 2021 je nezaměstnanost 4 594 osob, což činí podíl nezaměstnaných osob
5,2 % ve věku od 15-64 let, z toho 5,8 % žen a 4,7 % mužů. Průměr v Ústeckém kraji činí 6,0 %, průměr
celé ČR je 4,2 % (zdroj: portál MPSV). Na Teplicku lze doložit zvýšený výskyt sociálně negativních až
sociálně patologických jevů, jako např. rozvodovost, a s tím související počet neúplných a
rozpadávajících se rodin, ale také toxikomanie, a s ní související kriminalita, které přispívají ke
zvyšování podílu lidí na hranici a mnohdy za hranicí chudoby, velký počet osob zadlužených
(předlužených), zatížených vícečetnými exekucemi, zvýšený podíl osob bez přístřeší, často s poruchami
chování nebo kombinací zdravotních potíží, které se v důsledku závislosti na alkoholu či drogách stávají
invalidními a vyžadují pomoc druhé osoby. Nadprůměrný je podíl dětí a mládeže vyrůstající v sociálně
narušeném prostředí. Mezi problémy, které jsou navázány nejen na sociálně vyloučené, patří zejména
užívání a výroba návykových látek, a s tím spojená trestná činnost. Problematický je také způsob a
možnosti bydlení těchto osob a jejich vysoká zadluženost.
Na území SO ORP Teplice a Bílina jsou vyloučené lokality v obcích Bílina, Hostomice, Duchcov, Osek,
Dubí, Krupka a Teplice. Celkem v nich žije 3 800–4 500 obyvatel převážně romské komunity.
Města, která mají zpracované komunitní plány, je v rámci možností aktualizují a podporují jejich
naplňování. V současné době je stále platný Komunitní plán sociálních služeb a služeb jim blízkých
Statutárního města Teplice na období 2016–2020, nový Komunitní plán pro období 2021-2025 je
v návrhu. Město Bílina má Komunitní plán sociálních služeb ORP Bílina 2020-2022.
Vzhledem ke zvýšenému výskytu sociálně negativních jevů chybějí nebo jsou poskytovány
v nedostatečné kapacitě, případně nerovnoměrně rozloženy, služby sociální prevence jako jsou azylové
domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, terénní programy či krizová lůžka.
Lze konstatovat, že v regionu je poměrně ustálená síť poskytovatelů sociálních služeb. Kapacitně
převažují pobytové služby, které jsou poskytovány jako služby domovy pro seniory, domovy se
zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením třemi zásadními poskytovateli
ve spádové oblasti ORP Teplice. Ostatní menší poskytovatelé pak zajišťují další služby, které jsou
rozmístěny na území celého regionu. K mírnému navýšení kapacit dochází v pečovatelských službách
Bílina a Krupka, kde je po nich velká poptávka. V ORP Bílina není zřízeno žádné pobytové zařízení,
nabídka ostatních sociálních služeb je zde málo rozvinutá. Již dlouho se město snaží získat partnera pro
rozšíření nabídky sociálních služeb. V současné době město Bílina spolu s Hornickou nemocnicí Bílina
plánuje v horizontu cca 3 let v objektu Hornické nemocnice vystavět zcela nové lůžkové zařízení
sociálních služeb, které by odpovídalo současným ubytovacím trendům kapacitami: DPS 50 lůžek, DZR
25 lůžek, odl. sl. 5 lůžek, DS 10 lůžek, hospicová péče 3 ž 5 lůžek. V regionu stále trvá potřeba navýšit
kapacitu služby DZR a to pro cílové skupiny vyléčených etyliků a pro osoby chronickým duševním
onemocněním. V roce 2020 přijala Rada Ústeckého kraje usnesení o vybudování lůžkového pavilonu
pro tyto cílové skupiny, a to formou nízkonákladové stavby. K její výstavbě by mělo dojít na pozemcích
domova Na Výšině v Dubí. Kapacita tohoto zařízení se plánuje 12 až 24 lůžek. Pro tyto cílové skupiny je
zde již delší dobu blokována kapacita cca 50 míst a zařízení pro tyto cílové skupiny v regionu citelně
chybí. V rámci Reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji došlo k vyčleněním 2 míst v rámci PDSS
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Dubí – Teplice u služby DZR. Tato místa byla obsazena klienty z psychiatrické léčebny Beřkovice a po
dobu 2 let bude v rámci projektu reformy psychiatrické péče prováděn monitoring sloužící pro ověření
možnosti plošného zařazení těchto klientů do služby DZR v zařízeních sociálních služeb. Dlouhodobě se
v regionu ukazuje potřeba rozšířit či vybudovat nová místa v DPS pro cílovou skupinu osob, které jsou
trvale upoutány na lůžko. Vzhledem ke zvyšujícímu se věku klientů nastupujících do této služby je
mnohem větší podíl klientů zcela imobilních. Zde je nevětší převis neuspokojené poptávky a celkově
se jedná o neuspokojenou kapacitu silně přes 100 klientů, kteří jsou zařazení do pořadníku.
Restrukturalizace služeb v regionu je tématem i pro následující plánované období. V zásadě jde o to,
aby se našel vhodný poskytovatel sociálních služeb, který by vybudoval službu právě pro tyto cílové
skupiny. Vzhledem k opatřením nastaveným v rámci pandemie COVID-19, je situace v sociálních
službách částečně paralyzována díky nutnosti dodržovat opatření nastolená Ministerstvem
zdravotnictví, ale vzhledem k rozsahu testování a průběhu očkování probíhajícího v celé společnosti je
předpoklad, že v roce 2022 se vrátí život do zažitých kolejí a proces plánování sociálních služeb bude
opět fungovat bez omezení.
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TEPLICKO – PÉČE
Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

2

4

4

4

42

53

1

3

3

1

3

3

0

0

0

3

18

23

ORP Teplice celkem

2

4

4

3

31

36

1

3

3

1

3

3

0

0

0

3

18

18

Teplice

2

4

4

2

21

21

1

3

3

1

3

3

0

0

0

1

7

7

Proboštov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

3

Krupka

0

0

0

1

10

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

8

8

ORP Bílina celkem

0

0

0

1

11

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Město Bílina

0

0

0

1

11

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování
§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním
postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

Služby sociální péče
pobytová forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

1

14

14

2

19

19

2

85

85

3

269

269

4

330

380

3

25

25

ORP Teplice celkem

1

14

14

2

19

19

2

85

85

3

269

269

4

330

380

3

25

25

Teplice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

12

12

2

16

16

Proboštov

1

14

14

1

14

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dubí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

32

32

1

26

26

0

0

0

Bystřany

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

100

100

1

97

97

0

0

0

Háj u Duchcova

0

0

0

1

5

5

1

73

73

0

0

0

0

0

0

1

9

9

Krupka

0

0

0

0

0

0

1

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dubí a Teplice *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

137

137

1

195

195

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

ORP Bílina celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.:* Kapacita služeb je poskytována pro Teplice i Dubí.
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§ 39 – Osobní asistence
Na Teplicku je tato služba prozatím poskytována pouze v ORP Teplice. Přínosem této služby je, že
může klientům zajistit setrvání v přirozeném domácím prostředí.
Problémem stále zůstává zneužívání PNP, kdy v některých případech, kdy pečují o člena své rodiny
příbuzní, je příspěvek na péči zneužíván ve prospěch rodiny. Mezi obyvateli stále zájem o službu
osobní asistence roste. Ne sice nijak dramaticky, ale nárůst je patrný. Využívat ji chtějí lidé chronicky
nemocní a osoby se zdravotním postižením, což odpovídá pojetí této služby. V poslední době mají
o tuto službu rovněž zájem klienti, kteří opouštějí ústavní zařízení v rámci integrace do běžného
života. Přesto je na této úrovni její kapacita doposud postačující.

§ 40 – Pečovatelská služba
Tato služba je v regionu Teplice významnou sociální službou. V roli poskytovatelů této služby
doplňují neziskové organizace města. Ve dvou případech zajišťují tuto službu sama města. Ta
zároveň provozují i domy s pečovatelskou službou. Kromě registrovaných sociálních služeb je péče
o seniory zejména v menších obcích regionu často zajišťována zaměstnanci obcí, kteří vypomáhají,
např. s donáškou oběda, nákupy, vyřízením pochůzek, doprovody k lékařům atp. Prováděným
průzkumem bylo zjištěno, že kapacita pro samotné město Teplice je dostatečná a v současné době
si nikdo nepožádal o její navýšení. Nyní je možné na základě žádosti klienta posunout dobu
poskytované péče až do 21:00 hodin. Tento nový způsob poskytování umožňuje poskytovat ještě
vyšší míru podpory a mnozí klienti toho i využili.
Praxe zaznamenala zvýšenou poptávku po této službě, a to v místech poskytování Bílina a Krupka,
proto navrhujeme pro rok 2022 navýšit kapacitu jak v Bílině, tak i v Krupce. Navrhujeme navýšení
vždy o dva úvazky na službu. Jde o navýšení počtu úvazků u služeb, které jsou již zařazeny v Základní
síti kraje, a o jejich služby je trvale rostoucí zájem.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Na Teplicku je tato služba poskytována pouze v Teplicích. Jde o terénní službu, která je poskytována
převážně v bytech uživatelů a je velmi efektivní. Podpora probíhá na základě dohody. Asistent
poskytuje podporu ve všech oblastech, které souvisejí s bydlením a běžným životem, pracuje na
základě individuálních potřeb uživatele, podle individuálního plánu. Jeden asistent se může starat o
4–8 uživatelů. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením. Poptávka po této službě se
drží stále na stejné úrovni. Do jisté míry je možné, že povědomost veřejnosti o této službě není
dostatečná. Proto je možné, že se doposud tato služba jeví jako dostačující.

§ 44 – Odlehčovací služby
V regionu je poskytována služba jak formou pobytovou, tak i ambulantní a terénní. Tato služba, není
veřejností kontinuálně využívána, a proto je pro poskytovatele jen těžko financovatelná. Nejvíce ji
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ovlivňuje nedostatečné povědomí veřejnosti o možnosti využít tuto službu. S ohledem na index
dobré praxe je zde prostor pro navýšení kapacit ve všech formách poskytování této služby.
Vzhledem k tomu, že pobytové odlehčovací služby jsou přínosnou alternativou pro běžně
poskytované pobytové sociální služby, je do budoucna žádoucí najít možnost kombinace této
sociální služby se zdravotní péčí s a poskytováním dlouhodobé péče, snad to bude možné po úpravě
Zákona o sociálních službách.

§ 45 – Centra denních služeb
Na Teplicku není tato služba poskytována. Dle indexu dobré praxe byla tato služba vyhodnocena
jako nedostatečně zajištěná, ale poptávka po ní není. Poptávka po této službě v regionu pominula,
proto žádný poskytovatel tuto službu nenabízí, neboť je ztrátová.

§ 46 – Denní stacionáře
Význam této služby spočívá především v tom, že nabídne lidem, kteří jsou stále soběstační
potřebnou míru podpory o svou osobu. Krom toho jde o službu, která částečně nahrazuje
institucionální péči. Praxe ukazuje, že při vhodném zacílení této služby na klientelu se stejnými
potřebami, pak tuto službu využívají i klienti s poměrně vysokou mírou podpory.
V regionu je služba poskytována ve městech Teplice, Proboštov a Krupka. V poslední době se vyskytla
potřeba této služby pro cílovou skupinu klientů s poruchou autistického spektra, jichž stále přibývá.
Jednomu z poskytovatelů této služby se podařilo vybudovat stacionář ve městě Krupka, což výrazně
posílilo její dostupnost, přesto se v regionu se i nadále jeví potřeba vybudovat další denní stacionář
právě pro osoby s poruchou autistického spektra, případně rozšířit některé stávající zařízení. V
regionu je po této službě stále poptávka. V Krupce a Bílině je ověřená potřeba navýšení této služby.
Kapacity stacionářů pro ostatní cílové skupiny jsou téměř dostačující.

§ 47 – Týdenní stacionáře
V regionu Teplicko zajišťují tuto službu dva poskytovatelé, a to v Proboštově a v Háji u Duchcova.
Ti nabízí tuto službu osobám se zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že tato služba
dlouhodobě nevykazuje potřebu jejího navýšení, jeví se její kapacita jako optimální.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Tato služba je zajišťována v regionu Teplicko jedním poskytovatelem a to v obci Háj u Duchcova.
Vzhledem k současným transformačním trendům zařízení se hledají možnosti jak umožnit převod
klientů s nižší mírou podpory do služby chráněného bydlení či podpory samostatného bydlení. Tato
služba se dlouhodobě jeví jako velmi vytížená a je ze strany klientů vyhledávaná. V loňském roce
zřídil domov DOZP Háj - Nová Ves v horách službu v obci Krupka, službu pro osoby do 26 let, které
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trpí mentální poruchou ve spojení s výchovnými problémy s kapacitou 12 míst. Objekt je umístěn v
samostatném objektu. Služba v regionu dlouhodobě chyběla a je velmi potřebná.

§ 49 – Domovy pro seniory
V regionu Teplicko zajišťují službu tři poskytovatelé a to v místech Teplice, Dubí a Bystřany. Cílovou
skupinu služby tvoří převážně senioři a osoby s různými typy sociálních a zdravotních problémů. Dvě
zařízení poskytují tuto službu v souběhu se službou domova se zvláštním režimem. Spádovost
současných domovů nepřesahuje hranice regionu víc než je obvyklé. Kapacita této služby je po
úpravě změny kapacit u jednotlivých cílových skupin seniorů optimální. Spíše se ukazuje, že vnitřní
členění služby se bude muset uzpůsobit pro cílovou skupinu velmi starých seniorů, kteří potřebují
velkou míru podpory a často jsou trvale upoutáni na lůžko. Zde je převis žádostí v desítkách, ne-li
stovkách neuspokojených žadatelů. Jinak se kapacita této služby jeví jako optimální, ale je třeba se
ve skupině klientů DPS zaměřit na výše zmíněnou cílovou skupinu. To sebou ponese jiné uspořádání
pokojů a hlavně navýšení pečujícího personálu.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
V regionu Teplicko zajišťují tuto službu poskytovatelé ve městech Teplice, Dubí a Bystřany. Kapacita
u této je celkem odpovídající poptávce, spíše se setkáváme s tím, že do služby se hlásí stále těžší
klientela. Nicméně faktem, se kterým se musí počítat je to, že i přes navýšení kapacity právě u této
služby, zůstává poptávka po tomto druhu služby stále neuspokojená. Cílovou skupinou těchto služeb
jsou zejména senioři trpící některou z forem demence. U této služby plánováno s optimální
individuální kapacitou 50 míst pro klienty trpící chronickým duševním onemocněním a pro zaléčené
osoby s některou z forem závislosti, u nichž není doposud určeno místo jejich poskytování. Tato
služba v regionu dlouhodobě chybí a do budoucna se počítá s vybudováním pavilonu pro tuto cílovou
skupinu v areálu domova Na Výšině v Dubí. Investiční záměr je schválen s kapacitou 12.

§ 51 – Chráněné bydlení
Služba je v regionu poskytována ve městech Teplice, Háj u Duchcova a Osek. S ohledem na počet
uživatelů „ústavních služeb“ na Teplicku je zřejmé, že počet lůžek u této služby není nijak vysoký,
přesto se nastavená kapacita jeví jako dostačující. V průběhu roku 2020 se projevila mírná potřeba
navýšení této služby, která byla uspokojena. Došlo k tomu převodem míst z jiné služby ve prospěch
služby chráněného bydlení. Služba je žádoucí neboť má výrazný transformační potenciál.
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TEPLICKO – PREVENCE A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence
a odborné sociální
poradenství, ambulantní
a terénní forma

počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

Služby následné péče

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

8

8

0

10

1

4

10

4

0

0

0

0

1

1

10

1

6

16

185

32

0

0

0

0

ORP Teplice celkem

8

8

0

10

1

4

10

4

0

0

0

0

1

1

10

1

4

10

100

24

0

0

0

0

Dubí

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

30

1

0

0

0

0

Duchcov

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

30

4

0

0

0

0

Krupka

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

20

4

0

0

0

0

Osek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teplice

6

6

0

6

1

4

10

4

0

0

0

0

1

1

10

1

1

1

20

6

0

0

0

0

Místo poskytování
neurčeno

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

ORP Bílina celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

6

85

8

0

0

0

0

Bílina

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

6

85

8

0

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

7

21

102

32

3

4

75

5

5

7

48

14

4

8

2

18

4

11

39

12

ORP Teplice celkem

6

19

102

30

3

4

75

5

5

7

48

14

3

5

2

15

4

11

39

12

Bystřany

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dubí

1

4

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

4

0

0

0

0

Duchcov

1

2

14

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

1

0

0

0

0

Háj u Duchcova

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

10

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Krupka

2

8

42

8

0

0

0

0

1

3

21

3

0

0

0

0

1

3

0

3

Teplice

2

5

40

11

3

4

75

4

1

1

17

1

1

2

0

7

3

8

39

9

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

5

0

0

0

1

0

0

0

7

0

0

0

3

0

0

0

0

ORP Bílina celkem

1

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

0

3

0

0

0

0

Bílina

1

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

3

0

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

4

107

117

1

4

4

0

0

0

1

5

65

0

0

0

0

0

0

ORP Teplice celkem

4

107

117

1

4

4

0

0

0

1

5

65

0

0

0

0

0

0

Duchcov

1

30

30

0

0

0

0

0

0

1

5

5

0

0

0

0

0

0

Košťany

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Krupka

1

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Osek

2

57

57

1

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teplice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

ORP Bílina celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2021

§ 37 – Odborné sociální poradenství
Organizace poskytují služby osobám se zdravotním postižením, chronickým duševním
onemocněním, seniorům, imigrantům a azylantům, obětem domácího násilí a trestné činnosti,
osobám komerčně zneužívaným, osobám ohroženým nelátkovou závislostí a osobám v krizi,
osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osobám,
žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, etnickým menšinám především ve městech Teplice a
Duchcov. Lidem se sluchovým postižením je k dispozici služba online tlumočení. Jako chybějící je
identifikována návazná bezplatná psychiatrická a psychologická pomoc pro osoby, které ji potřebují
a chybějící odborné sociální poradenství (dluhová poradna, dávky, reklamace), např. v sociálně
vyloučené lokalitě v Krupce. Odborné sociální poradenství v Duchcově poskytuje i dluhové
poradenství. Zároveň roste počet uživatelů, kteří mají zájem o dluhové poradenství včetně podávání
návrhů na oddlužení u poskytovatele této služby v Teplicích, který je pro oddlužení veden jako
akreditovaná osoba.

§ 57 – Azylové domy
Služba je poskytována bez ohledu na okres či kraj, ze kterého uživatel pochází. Azylové domy
poskytují základní činnosti, a to zejména ubytování, pomoc při zajištění stravy – poskytnutí
podmínek pro samostatnou přípravu stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí. Azylové domy plní funkci reintegračních zařízení, ubytovávají a
pomáhají hledat další uplatnění či zakotvení sociálně slabých v běžném životě. Tato pomoc je určena
lidem, kteří se ocitají na ulici a nemají možnost jiného ubytování či trvalého bydlení. Jedná se
zejména o bezdomovce, lidi vracející se z výkonu trestu, ale také o lidi, kteří ztratili domov z důvodu
rozvodu, dědictví či odmítnutí vlastní rodinou. Tito lidé neumí řešit problémy, které s sebou ztráta
domova přináší, a tak vyhledávají možnost azylového bydlení. Zaměstnanci azylových domů
uživatelům poskytují péči formou pomoci vyřízení dávek hmotné nouze, komunikují s úřady, soudy
atd. Pomáhají uživatelům se sociálním začleňováním či návratem a setrváním na trhu práce. Na
Teplicku jsou 2 azylové domy pro matky s dětmi a 2 azylové domy pro muže a ženy. V zařízeních pro
jednotlivce ve dvoulůžkových pokojích lze ubytovat i manželský pár, druha a družku, sourozence.
Věková kategorie klientů v těchto azylových domů je od 18 do 80 let. Početnou skupinu uživatelů
tvoří senioři bez příjmů. Ve městě Teplice je poptávka po azylovém domě pro rodiny s dětmi.

§ 58 – Domy na půl cesty
Zařízení tohoto typu je provozováno v regionu Teplicko pouze v Oseku. Nabídka služby je limitována
kapacitou služby a poptávka je zřejmě pokryta stávajícími zařízeními v Ústeckém kraji. Pro zajištění
potřeb dané cílové skupiny, tj. dívky a chlapci do 26 let odcházejících z dětských domovů, by bylo
vhodné vytvoření systému prostupného, příp. sociálního bydlení.
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§ 59 – Kontaktní centra
Jedná se o nízkoprahové zařízení umístěné v oblasti Teplice-Trnovany s velkou koncentrací
rizikových skupin, které poskytuje služby včasné a krizové intervence, poradenství, zdravotní
a sociální pomoc osobám s nízkou motivací k léčbě a služby harm reduction. Teplicko je jednou
z oblastí, kde je užívání drog v rámci ČR i Ústeckého kraje nejvíce rozšířené. Specifikem je vysoký
podíl nitrožilních uživatelů opiátů, osob bez přístřeší a osob romské národnosti s mnoha sociálními
problémy. Stále přibývá mladších klientů experimentujících s pervitinem. Kontaktní centrum
se zaměřuje na poskytování služeb uživatelům drog, kteří akceptují pouze nízkoprahové
terapeutické a pomocné služby. Cílovými skupinami jsou lidé s drogami experimentující, příležitostní
uživatelé, pravidelní a problémoví uživatelé, rodiče a osoby uživatelům blízké. Cílem kontaktního
centra je zejména ochrana společnosti před negativními důsledky užívání drog. Kontaktní centrum
se zaměřuje i na ambulantní léčbu a zprostředkování rezidenční léčby pro osoby užívající legální i
nelegální drogy a osoby vykazující znaky závislostního chování (gambling apod.)

§ 60 – Krizová pomoc
Tato služba bohužel není v rámci regionu přímo poskytována, ačkoliv je její potřebnost zjevná.
Někteří klienti mohou využít poskytovatele se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou,
terénní i ambulantní formu služby. Pobytová služba je určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi
po dobu max. 7 nocí.

§ 61 – Nízkoprahová denní centra
Služba je poskytována jedním poskytovatelem přímo ve městě Teplice – Řetenice. Služba v provozu
od roku 2020, dosavadní provoz ukazuje na maximální vytíženost služby. Dosavadní provoz prokázal
nastavení personálního zajištění dle základní sítě jako nedostatečný. Nejeví se jako vhodné snižování
kapacit, a to jak skupinové, tak individuální. Spíše naopak, bylo by vhodné uvažovat nad rozšířením
individuální kapacity služby, vzhledem k potřebám uživatelů služby. Posláním služby je spolupodílet
se na sociálním začleňování lidí v nouzi a mírnit tak rizika vyplývající z nepříznivé sociální situace,
která je důvodem či směřuje k sociálnímu vyloučení. Služba představuje stabilní zázemí pro podporu
životní změny klientů. Díky poskytované sociální práci, nabídce základní materiální a potravinové
pomoci, hygienickému servisu služba cílí na motivaci ke změně v životě a ke zmírnění dopadů na
zdraví a kvalitu života lidí na ulici, čímž může zmírnit potřebu zajistit si tyto statky společensky
nevhodným jednáním. Dané může pomoci k lepšímu soužití lidí bez domova s majoritou. Služba je
určená osobám starším 18 let, které se ocitli těžké životní situaci, která je spojená s možnou či již
faktickou ztrátou bydlení.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Tato zařízení jsou poskytovateli provozována jako sociální služba v rizikových oblastech měst
Duchcov, Dubí, Krupka a Bílina. Vzhledem k tomu, že v regionu Teplicko dochází k velké koncentraci
osob, které se nacházejí v obtížné sociální situaci a žijí v lokalitě s prvky sociálního vyloučení, lze
navýšení stávající kapacity považovat i nadále za žádoucí. Prostřednictvím těchto zařízení je dětem
a mládeži poskytován prostor pro smysluplné trávení volného času. Děti a mládež dostávají podporu
při vzdělávání, výběru vhodného vzdělání, případně zaměstnání. Učí se novým dovednostem a
návykům. Pracovníci působí preventivně, poskytují informace, které slouží ke snížení rizik
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souvisejících s potencionálně ohrožujícím způsobem života a tím zlepšení kvality života. Dalšími cíli
služeb jsou podporovat děti a mládež při zvládnutí obtížných situací a motivovat je k aktivnímu
přístupu.

§ 63 – Noclehárny
Tato služba je poskytována na Teplicku ve městě Duchcov. Není vymezena pouze pro muže
či pro ženy. Existuje poptávka i v jiných městech, ale nabídka chybí. Problémem klientů noclehárny
je alkohol a závislost na omamných látkách. Jako navazující služby mohou využívat služeb azylových
domů nebo ubytoven. Problémem ale je, nechuť spolupracovat a přizpůsobit se podmínkám služeb.
Bude snahou rozšířit kapacitu služeb přímo ve městě Teplice.

§ 64 – Služby následné péče
Služby následné péče nejsou v regionu Teplicko poskytovány. Poptávka po službě od cílové skupiny
osob závislých na návykových látkách je pokryta poskytovateli v rámci jiných regionů Ústeckého
kraje. U cílové skupiny osob s chronickým duševním onemocněním zařízení s těmito službami chybí
a poptávku by také mohl pokrýt poskytovatel společný pro celý Ústecký kraj.

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Služby jsou poskytovány ambulantní i terénní formou. Převažující cílovou skupinou jsou rodiny s
dětmi ohrožené sociálním vyloučením. V těchto lokalitách jsou většinou také tyto služby
poskytovány. Zaměřují se na stabilizaci rodinného prostředí a zázemí. Hlavním cílem je zachování
nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí prostřednictvím vyhledávání, motivace,
poskytování sociální pomoci a poradenství rodinám s dětmi v obtížné životní (sociální) situaci, která
je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Smyslem poskytovaných služeb je pomoci
rodině s problémy, které není schopna sama překonat a tyto problémy mají negativní vliv na
prostředí rodiny a vývoj dítěte, s cílem zachování nebo obnovení funkcí rodiny. Důraz je kladen na
dlouhodobou a intenzivní spolupráci s rodinou, individuální sociální pomoc a poradenství při
uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, na prohlubování rodičovských schopností
a dovedností. Vzhledem k probíhající transformaci psychiatrické péče je v rámci této sociální služby
vhodné uvažovat nad budováním multidisciplinárních týmů, které by byly schopny reagovat na
psychické obtíže dětí v rodinách s cílem preventivně působit v této oblasti a předcházet tak
sociálnímu vyloučení i v tomto směru. Volné kapacity je s ohledem na dané nezbytné zachovat a
dobře zvažovat jejich rozmístění v rámci regionu.

§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Službu nabízejí jednotliví poskytovatelé jako volnočasové, zájmové a vzdělávací aktivity pro svoji
primární cílovou skupinu s cílem podpořit uživatele při vytváření a rozvíjení sociálních vztahů,
při osobním rozvoji a organizaci volného času. Cílové skupiny jsou kromě seniorů rozdělené i podle
převažujícího zdravotního znevýhodnění uživatelů. Formou kurzů jazyků, cvičení na overballu,
nácviku dovedností, kroužků, turistických klubů obdobné aktivity nabízejí i četné kluby seniorů, které
působí prakticky ve všech větších městech a obcích regionu.
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§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Služba je poskytována v Teplicích, Úpořinách, Oseku, Háji u Duchcova a Krupce. Převažující cílovou
skupinu tvoří osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které i po absolvování povinného
vzdělávání nenašly z důvodu svého zdravotního postižení pracovní uplatnění. Uživateli služeb jsou
však i lidé po úrazech či cévní mozkové příhodě. Další cílovou skupinou jsou osoby s chronickým
duševním onemocněním. Nejen z důvodu transformace psychiatrické péče v ČR bude docházet
k potřebě navýšení kapacit ve službách sociálně terapeutických dílen.

§ 69 – Terénní programy
V regionu poskytují služby i poskytovatelé, kteří mají sídlo v jiném regionu. Poskytované služby se liší
především cílovou skupinou, pro kterou jsou určené. První skupinou jsou osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových látkách, lidé s drogami experimentující, příležitostní uživatelé, pravidelní
a problémoví uživatelé, často se jedná o osoby bez přístřeší. Těmto osobám jsou poskytovány
zejména služby harm reduction, a zdravotní, sociální a právní poradenství, krizová intervence apod.
Další skupinu tvoří uživatelé – osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, ale i v ostatních obcích
a městech (Teplice, Proboštov, Novosedlice, Jeníkov, Košťany, Bílina, Duchcov, Dubí, Krupka,
Kostomlaty pod Milešovkou, Světec, Ledvice, Hostomice a Osek. Jedná se zejména o osoby, jejichž
socioekonomická situace je spojená s chudobou, a jsou tak primárně ohrožení ztrátou bydlení. Často
se potýkají s psychickými obtížemi. Prostřednictvím služby dochází k vyhledávání, aktivizaci,
motivaci, pomoci a podpoře klientů, vše s ohledem na jejich možnosti a potřeby. Podpora a pomoc
se zaměřuje na to, aby klienti uměli identifikovat náročnou životní situaci, s pomocí pracovníka se v
ní zorientovali a našli možnosti jejího řešení a v budoucnu ji ideálně dokázali řešit vlastními silami.
Stávající nastavené kapacity služeb v ORP Teplice je nezbytné ponechat a usilovat o jejich naplnění,
neboť zhoršující se socioekonomická situace u řady jednotlivců zvyšuje poptávku po tomto typu
služeb, které jsou aktuálně poskytovány v nedostatečném rozsahu.

§ 70 – Sociální rehabilitace
Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, mentálním postižením a chronickým
duševním onemocněním. Pro osoby se sluchovým postižením z Teplicka poskytují tuto službu i
poskytovatelé v jiných okresech. V souvislosti s transformací psychiatrické péče v ČR bylo zřízeno
Centrum duševního zdraví Teplice, jedná se o terénní formu sociální služby, která je poskytována dle
potřeb uživatelů ve městech Teplice a Bílina, včetně jejich spádových obcí v cílové skupině osob
s chronickým duševním onemocněním. Problémem zůstávají chybějící návazné služby, tj.
nízkoprahová denní centra, noclehárny, chráněné bydlení apod., které by mohly poptávku po službě
navýšit. Přínosem by mohlo být poskytování této služby pro další cílové skupiny např. specifickou
cílovou skupinu osob dlouhodobě nezaměstnaných bez zdravotního postižení, ovšem ohrožených
sociálním vyloučením nebo osoby s duševním onemocněním, kterým stávající služby nejsou schopné
své služby poskytnout.
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REGION ÚSTECKO
Ústecký region se skládá z 1 správního obvodu obce s rozšířenou působností – SO ORP Ústí nad Labem.
V okrese Ústí nad Labem k datu 31. 3. 2021 je nezaměstnanost 5 057 osob, což činí podíl
nezaměstnaných osob 6,3 % ve věku od 15-64 let, z toho 6,3 % žen a 6,2 % mužů. Průměr v Ústeckém
kraji činí 6,0 %, průměr celé ČR je 4,2 % (zdroj: portál MPSV). V regionu jsou zastoupeni obyvatelé v
národnostní menšině, kteří nemají dlouhodobou vazbu k regionu, kde žijí a vyznačují se nízkou
vzdělanostní úrovní, nízkým sociálním statusem a pozicí na trhu práce. Tato situace vyústila vznikem
mnoha sociálně vyloučených lokalit.
Na území Ústecka se sociálně vyloučené lokality vyskytují v obcích Trmice, Předlice, Krásné Březno,
Mojžíř, Neštěmice a Střekov. Na území ORP Ústí nad Labem žije dle kvalifikovaných odhadů cca 25 000
Romů, z nichž cca polovinu tvoří podíl sociálně vyloučených Romů.
Aktivní plánování rozvoje sociálních služeb v regionu probíhá ve Statutárním městě Ústí nad Labem.
V roce 2018 byl městem Ústí nad Labem vypracován 6. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem na
období 2018–2021. Tento dokument určuje směr rozvoje sociálních a souvisejících služeb a programů
na území obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem.
Krajské město nabízí širokou škálu sociálních služeb s působností v celém jeho správním obvodu.
Některé služby však v regionu nejsou zajištěny v dostatečné kapacitě. Na Ústecku není žádný
poskytovatel pobytové odlehčovací služby a zájemci se tedy musí obracet na poskytovatele v jiných
regionech.
Na Ústecku stoupá procento osob s poruchami chování, u kterých v důsledku závislosti na alkoholu či
drogách dochází k invaliditě a závislosti na pomoci druhé osoby. Problematické je u těchto osob
dostupné bydlení, ve kterém by jim mohla být poskytována v počátcích rozvoje onemocnění jen
terénní služba.
V oblasti péče se do popředí dostává stoupající počet těch, kteří vykazují nejrůznější psychické
alternace, mnohdy způsobené civilizačními chorobami nebo způsobem života. U seniorů výrazně
narůstá výskyt různých druhů demencí, které se budou díky prodlužujícímu se věku v daném čase
násobit. V důsledku toho, že stále větší počet osob se zdravotním postižením či seniorů chce co nejdéle
setrvat ve svém domácím prostředí a také proto, že kapacita pobytových služeb není v regionu, se
zvyšuje poptávka po terénních sociálních službách – osobní asistenci a pečovatelské službě. Potřebné
je pravidelné navyšování kapacit v oblasti služeb pro osoby s poruchami autistického spektra. V rámci
transformace psychiatrické péče vzniklo Centrum duševního zdraví, které nabízí množství služeb pro
osoby s chronickým duševním onemocněním.
V oblasti služeb prevence je v souvislosti s pandemií významně zvýšeno riziko dalšího rozšíření sociálně
vyloučených rodin a osob, které nedokáží sami bez pomoci překonat důsledky dopadu dlouhodobě
obtížné sociální situace. Navyšují se požadavky zejména ve službách odborného sociálního
poradenství, sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Chybějící jsou stále multidisciplinární
týmy pro děti s psychiatrickými diagnózami, které by s dětmi a jejich rodinným prostředím pracovaly
již v začátku potíží, nabízely by včasná řešení a propojovaly by sociální, zdravotní služby a práci
školských zařízení.
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ÚSTECKO – PÉČE
Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

4

23

28

4

36

50

3

6

9

1

2

2

1

3

3

2

18

27

ORP Ústí nad Labem

4

23

28

4

36

50

3

6

9

1

2

2

1

3

3

2

18

27

Ústí nad Labem

4

7+2*+14**

23

2

33

40

2

5

5

1

2

2

1

3

3

2

18

18

Velké Březno

0

0

0

1

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Libouchec

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trmice

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

5

0

0

7

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Pozn.: * Kapacita 2 nezařazena do Základní sítě kraje, ** Služba poskytována celokrajsky.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
pobytová forma

§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby
se zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy
se zvláštním režimem

Chráněné bydlení

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region Ústecko celkem

0

0

10

0

0

0

4

80

97

7

783

822

5

206

206

4

72

113

ORP Ústí nad Labem

0

0

10

0

0

0

4

80

97

7

783

822

5

206

206

4

72

113

Ústí nad Labem

0

0

0

0

0

0

3

56

56

5

706

706

3

90

90

4

72

113*

Chabařovice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

12

12

1

23

23

0

0

0

Chlumec

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

65

65

0

0

0

0

0

0

Trmice

0

0

0

0

0

0

1

24

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Velké Březno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

93

93

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

10

0

0

0

0

0

17

0

0

39

0

0

0

0

0

0

Pozn.: *z kapacity 113 je 18 lůžek plánováno pro Centrum duševního zdraví.
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§ 39 – Osobní asistence
Poptávka po osobní asistenci se v současnosti stále zvyšuje v důsledku toho, že stále větší počet osob
se zdravotním postižením či seniorů chce setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Služba je zajištěna
zejména na území města Ústí nad Labem a v přilehlých obcích s dojezdovou vzdáleností do 25 km.
Hůře dostupná je v menších obcích ve větší vzdálenosti od města Ústí nad Labem. V regionu je služba
poskytována také registrovanými poskytovateli, kteří mají svou působnost i v jiných oblastech
Ústeckého kraje. Stávající kapacita není dostatečná, poskytovatelé nejsou schopni reagovat
v případě zvýšeného zájmu a již začínají odmítat žadatele o službu z důvodu nedostatečné kapacity.
Chybějící kapacity by bylo nejlepší naplnit navýšením kapacit stávajících poskytovatelů. Místo
navýšení kapacity není určeno, navýšení kapacity je žádoucí v rámci celé ORP Ústí nad Labem.

§ 40 – Pečovatelská služba
Poptávka po pečovatelské službě se stále zvyšuje v důsledku toho, že stále větší počet osob se
zdravotním postižením či seniorů chce setrvat co nejdéle v domácím prostředí nebo proto, že
kapacita pobytových služeb není dostatečná. V rámci Ústeckého regionu je pečovatelská služba
dostupná pro uživatele z Ústí nad Labem a větších obcí z jeho blízkosti. Hůře dostupná je v menších
obcích ve větší vzdálenosti od města Ústí nad Labem. V ústeckém regionu nejsou kapacity stávajících
poskytovatelů dostatečné. Žadatelé o pečovatelskou službu začínají být odmítáni z důvodu
nedostatečné kapacity. V souvislosti s transformací psychiatrické péče se předpokládá nutnost řešit
problémy se zajištěním podpory občana s onemocněním okruhu psychóz, který dosáhl seniorského
věku, nebyla u něj diagnostikována demence a bude žít díky současným komunitním službám mimo
ústavní péči. Pro tuto cílovou skupinu bude třeba navýšit v rámci celého regionu Ústecko kapacitu o
odbornou terénní pečovatelskou službu (odborní pracovníci se specializací na péči o klienty s těžkou
duševní nemocí okruhu psychóz). Je žádoucí doplnit chybějící kapacity nejlépe navýšením kapacit
stávajících poskytovatelů. Místo navýšení kapacity není určeno, navýšení kapacity je žádoucí v rámci
celého ORP.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Tato sociální služba je v regionu poskytována cílovým skupinám osoby s mentálním a
kombinovaným postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby s poruchami
osobnosti, duálními diagnózami a dalšími typy duševního onemocnění) a osoby se závislostí na
návykových látkách.
Dlouhodobě zde své služby poskytují i poskytovatelé, kteří nemají sídlo v Ústí nad Labem.
Stávající kapacita služby neodpovídá potřebám oblasti Ústecka pro cílové skupiny osoby
s chronickým duševním onemocněním (osoby s poruchami osobnosti a duálními diagnózami), osoby
se závislostí na návykových látkách a osoby s kombinovaným postižením (např. duševní onemocnění
v kombinaci s poruchami chování a mentálním postižením). V průběhu poskytování služby je
zaznamenáván vysoký počet zájemců o službu, který není možné při současné kapacitě uspokojit.
Zájem ze strany uživatelů se zvyšuje i z důvodu transformace psychiatrické péče, kdy o službu žádají
osoby s různým duševním onemocněním, které je často doprovázeno dalším postižením či
omezením. Zároveň se osoby z daných cílových skupin také potýkají s nedostupností bydlení.
Neexistence sociálního bydlení, na které by dosáhly, a mohla jim pak být poskytována podpora
prostřednictvím této terénní služby, vede k prohlubování jejich nepříznivé sociální situace.
Je žádoucí navýšení těchto kapacit vzhledem k současnému trendu v poskytování sociálních služeb,
který klade důraz na integraci uživatele do běžné společnosti s maximálním využitím všech veřejných
služeb. V rámci ORP Ústí nad Labem není určeno místo navýšení kapacity.
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§ 44 – Odlehčovací služby
V regionu Ústecko je poskytována odlehčovací služba ve formě terénní v Ústí nad Labem. Služba je
poskytována především pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním,
chronickým onemocněním, jiným zdravotním, mentálním a smyslovým postižením a seniorům.
Služba je poskytována do vzdálenosti 20 km od města Ústí nad Labem, 24 hodin denně, včetně
víkendů a svátků. Kapacita je dostatečná.
V důsledku toho, že stále větší počet osob se zdravotním postižením či seniorů zůstává co nejdéle
v domácím prostředí, zvyšuje se poptávka po pobytové odlehčovací službě. V rámci ORP není žádný
poskytovatel této pobytové sociální služby. Zájemci o odlehčovací službu se musí obracet
na poskytovatele z jiných regionů. Potřebné kapacity by mohly být zajištěny některým
z poskytovatelů pobytových služeb. Další možností je vznik nového poskytovatele. Lokalizace
navýšení kapacity není v rámci ORP určena.

§ 45 – Centra denních služeb
Jediný poskytovatel této sociální služby v regionu Ústecko k 31. 12. 2020 ukončil svou činnost.
Důvodem ukončení činnosti Centra denních služeb je vyhlášení pandemie nemoci Covid-19.
Poskytování těchto služeb bylo opatřením ministerstva zdravotnictví omezeno a poskytovatel
z finančních důvodů nedokázal za těchto okolností provoz centra udržet. Tato ambulantní sociální
služba byla služba poskytována v Ústí nad Labem pro cílovou skupinu senioři a osoby s dlouhodobým
duševním onemocněním. Poptávka po službě se před pandemií nemoci Covid-19 stále zvyšovala
v důsledku toho, že stále větší počet seniorů a osob s dlouhodobým duševním onemocněním chce
setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Klientům byla v centru denních služeb poskytována
náročná, individuálně zaměřená péče, která oddalovala či předcházela nutnosti umístění
v pobytovém zařízení. Z těchto důvodů kapacita přestávala již stačit. Proto je žádoucí po zlepšení
epidemiologické situace službu znovu obnovit, minimálně v původní kapacitě. Potřebná kapacita by
mohly být zajištěna některým z poskytovatelů pobytových či ambulantních služeb. Další možností je
vznik nového poskytovatele. Lokalizace navýšení kapacity není v rámci ORP určena.

§ 46 – Denní stacionáře
Tato služba je v regionu Ústecko zajištěna pro cílovou skupinu osob s kombinovaným, mentálním a
tělesným postižením. Denní stacionáře provozují dva poskytovatelé v Ústí nad Labem.
Jeden z poskytovatelů pro cílové skupiny - osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním
postižením službu zajišťuje od roku 2019 pouze stávajícím klientům a postupně ukončuje
poskytování této sociální služby. Zájemci o službu z těchto cílových skupin jsou odmítáni a jiný
poskytovatel pro tyto cílové skupiny v regionu není.
Denní stacionáře pro cílovou skupinu osoby s mentálním postižením v kombinaci s autismem
v současné době nepokrývá poptávku. Klientů s touto poruchou přibývá, dospívají a opouští školská
zařízení. Služba je specifická, tyto klienty nelze zařadit mezi klienty s jinými poruchami do stávajících
zařízení. Zájemci o tuto službu jsou odmítáni.
Lokalizace navýšení kapacit pro výše uvedené cílové skupiny není v rámci ORP určena. Je možné
navýšit kapacitu stávajících služeb nebo vznik zcela nové služby.
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Poptávka pro cílovou skupinu senioři a osoby s chronickým duševním onemocněním (služba
poskytována osobám s poruchou kognitivních funkcí – Alzheimerovou chorobou a jinou formou
demence) je v současné době požadovaná, a to z důvodu ukončení činnosti poskytovatele služby
centra denních služeb. Pro tuto uvedenou cílovou skupinu v současnosti není v regionu nabídka
žádné ambulantní služby. Je žádoucí, tuto službu znovu obnovit vznikem nového poskytovatele,
lokalizace v rámci ORP není určena.

§ 47 – Týdenní stacionáře
Služba v současné době není v regionu Ústecko poskytována. O tento typ služby není z řad klientů
zájem. Klientům jsou nabízeny jiné sociální služby, např. denní stacionáře, osobní asistence.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Kapacita této pobytové služby pro cílovou skupinu pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením je dostatečná. Klienti se, pokud je to možné, přesouvají do služeb komunitního typu chráněné bydlení. Zařízení se nachází v Ústí nad Labem a v Trmicích.
Kapacita pro cílovou skupinu osoby se zdravotním nebo tělesným postižením je v regionu Ústecko
nedostatečná. Od roku 2019 se snížila stávající kapacita této pobytové služby o 17 lůžek. Zájemci
o službu mají v současnosti k dispozici pouze 10 lůžek u jediného poskytovatele. Pro tyto cílové
skupiny je žádoucí navýšení stávající kapacity o zrušená lůžka.
Lokalizace navýšení kapacity není v rámci ORP Ústí nad Labem určeno. Je možné navýšit kapacity
stávajících poskytovatelů nebo vznikem nové služby.

§ 49 – Domovy pro seniory
Služba je určena pro cílovou skupinu senioři v rozpětí od 65 let věku. Z důvodu stárnutí populace
a snížení kapacity některých poskytovatelů (naplňování materiálně technického standardu) není
kapacita této sociální služby v regionu dostačující. Vzhledem k množství podaných žádostí o umístění
v těchto domovech pro seniory lze předpokládat trvalý zájem o tento typ sociální služby. Stavební a
technické podmínky stávajících poskytovatelů neumožňují navyšování kapacit bez nákladných
investic. Proto naplnění optimální kapacity této služby předpokládáme spíše vznikem nového
poskytovatele než navýšením kapacit stávajících.
Z důvodu výrazné poptávky cílové skupiny senioři s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy
demencí může docházet k postupné přeměně části stávajících lůžek domovů pro seniory na lůžka
domovů se zvláštním režimem.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
V regionu Ústecko je tato pobytová služba určena pro cílovou skupinu osoby s Alzheimerovou
chorobou a ostatními typy demencí ve věku od 45 (resp. od 65) let.
Kapacita služby pro výše uvedenou cílovou skupinu není dostatečná, poptávka po této službě
výrazně převyšuje nabídku.
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Zcela chybí pobytová služba určená pro cílovou skupinu osob s různými typy závislostí a
s chronickým duševním onemocněním. Pobytové služby pro tyto cílové skupiny jsou nedostatečně
zajištěny i v rámci celého Ústeckého kraje. Je žádoucí navýšení kapacity této služby v rámci celého
regionu Ústecko, a to zejména transformací části lůžek stávajících domovů pro seniory nebo
navýšením jejich kapacity.

§ 51 – Chránění bydlení
Tato sociální služba je v regionu Ústecko poskytována cílovým skupinám – osoby s mentálním
postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním v Ústí nad Labem.
V rámci deinstitucionalizace a transformace pobytových služeb je potřeba chráněného bydlení
(pro cílovou skupinu osoby s mentálním postižením) pokryta. Není však dostatečná kapacita
pro zájemce z této cílové skupiny, kteří přicházejí z rodinného prostředí.
Pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby se závislostí na návykových látkách je
kapacita v regionu Ústecko nedostatečná. V průběhu poskytování služby je zaznamenán vysoký
počet zájemců o službu, který při současné kapacitě není možné uspokojit.
Je žádoucí, aby tato služba měla nadregionální charakter, protože pro osoby z výše uvedených
cílových skupin (zejména pokud mají problém se závislostí na návykových látkách), je často velmi
důležité přerušit negativní vazby na původní bydliště a potom využívat následné služby včetně
bydlení v jiné lokalitě.
Lokalizace navýšení kapacity není v rámci ORP Ústí nad Labem určeno. Je možné navýšit kapacity
stávajících poskytovatelů nebo vznikem nové služby.

140

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2021

ÚSTECKO – PREVENCE A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

20

35

109

37

1

3

10

3

1

2

6

2

1

3

50

4

7

12

177

20

1

2

15

2

ORP Ústí n/Labem celkem

20

35

109

37

1

3

10

3

1

2

6

2

1

3

50

4

7

12

177

20

1

2

15

2

Ústí nad Labem

18

33

105

35

1

3

10

3

1

2

6

2

1

3

50

4

5

10

147

17

1

2

15

2

Trmice

1

1****

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

30

3

0

0

0

0

Libouchec

1

1

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

1

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Ústí n/Labem celkem

1

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ústí nad Labem

1

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2021

Region celkem

8

17

78

23

2

4

50

10

4

18

60

26

6

22

10

26

8

14

50

32

ORP Ústí n/Labem celkem

8

17

78

23

2

4

50

10

4

18

60

26

6

22

10

26

8

14

50

32

Ústí nad Labem

7

13

78

19

2

4

50

10

4

18*

60

26

5

21**

10

25

8

14

50

32***

Trmice

1

4

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

Pozn.:

*Služba je poskytována také v Trmicích a Teplicích.
** Služba je poskytována v Trmicích, Chlumci a Chabařovicích.
*** Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021

Region celkem

2

91

95

0

0

0

1

5

7

1

15

18

1

7

9

0

0

0

ORP Ústí n/ Labem celkem

2

91

95

0

0

0

1

5

7

1

15

18

1

7

9

0

0

0

Ústí nad Labem

2

91

95

0

0

0

1

5

5

1

15

18

1

7

9

0

0

0

Bez určení místa poskytování

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Kromě registrovaného odborného sociálního poradenství se i další poskytovatelé zaměřují na
poradenství konkrétním cílovým skupinám (např. pro osoby s roztroušenou sklerózou,
Parkinsonovou chorobou). Většina poradenských služeb je poskytována ambulantní i terénní
formou. U dvou poskytovatelů je nabídka sociálního poradenství doplněna o půjčovnu
kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené a seniory. Využívána je i nabídka půjčování
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek u poskytovatelů v okolních regionech (mobilní hospic).
Jeden z poskytovatelů služby nabízí možnost internetového poradenství.
Služba je doplňována základním poradenstvím poskytovaným sociálními pracovníky jednotlivých
městských a obecních úřadů, a to v ambulantní i terénní formě. V okrajových částech regionu, např.
v lokalitě Libouchec, je vzhledem k charakteru problémů, které se v konkrétní lokalitě řeší
(nezaměstnanost, zadlužení), potřeba zajištění služby v terénní formě.
Kapacitně nedostatečné je sociální poradenství zaměřené na cílovou skupinu osob ohrožených
návykovými látkami, osob užívajících návykové látky, osob ohrožených tímto chováním, imigrantů.
V souvislosti s transformací psychiatrické péče v ČR roste počet uživatelů, kteří potřebují podporu
odborného sociálního poradenství při řešení své tíživé sociální situace. Zároveň roste počet
uživatelů, kteří mají zájem o dluhové poradenství včetně podávání návrhů na oddlužení u
poskytovatele této služby v Ústí nad Labem, který je pro oddlužení veden jako akreditovaná osoba.
Služby pro osoby s duševním onemocněním nepokrývají celé spektrum této cílové skupiny, řada
z nich nespadá do cílové skupiny poskytovatelů služeb pro osoby s duševním onemocněním. V rámci
reformy se také ukazuje, že chybí dostatečný počet služeb pro děti, které mají potíže v oblasti
duševního zdraví. Pokud služby v lokalitě jsou, narážejí zase na nedostatečně proškolený personál,
který nedokáže poskytnout službu rodině s takovým dítětem v potřebné kvalitě.
Pilotním projektem vznikajícím v rámci reformy psychiatrické péče je adiktologický multidisciplinární
tým. Jedná se o zajištění komplexní péče o klienty s adiktologickou poruchou, poskytování služeb
osobám ve všech fázích vývoje adiktologických poruch s různou motivací ke změně včetně osob s
duální diagnózou a rodinných příslušníků/blízkých osob. V rámci adiktologických multidisciplinárních
týmů půjde o poskytování zdravotních a sociálních služeb ambulantního i terénního charakteru.

§ 57 – Azylové domy
Cílová skupina poskytovatelů služby v regionu Ústecko je kvalifikována pro matky s dětmi
a pro osoby bez přístřeší starší 18 let. Kapacity obou zařízení odpovídají požadované potřebě
uživatelů.
Velké množství rodin je umístěno na komerčních ubytovnách. Jedná se o osoby, které čerpají
finanční podporu v podobě doplatku na bydlení. V regionu Ústecko chybí zařízení pro cílovou
skupinu rodin s dětmi v krizi, ohrožených ztrátou bydlení.
Dle aktuálně dostupných údajů (analýza potřebnosti sociálních služeb, zvyšující se počet
nízkopříjmových rodin, osob v krizi, osob ohrožených sociálním vyloučením) je potřeba v regionu
umožnit poskytování služby pro rodiny s dětmi. V regionu Ústecko azylové zařízení pro rodiny
s dětmi zcela chybí. Rodina je tak nucena (aby nebyla rozdělena) využít služeb v okolních regionech
kraje. Prohlubuje se finanční zatížení rodiny, dochází k přerušení sociálních vztahů se širší rodinou,
vrstevníky, dochází ke změně školního prostředí, případně i zaměstnání.
Nezbytné je zaměřit se na vytvoření účinné koncepce sociálního a prostupného bydlení a zacílení
terénních programů pro danou cílovou skupinu osob.
Dosud fungující zařízení pro osoby bez přístřeší jsou bariérová, nejsou připravena na vstup uživatelů
s handicapem (smyslovým, tělesným).
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§ 58 – Domy na půl cesty
Domy na půl cesty v Ústeckém regionu postupně ukončily svou činnost. Mladými lidmi opouštějící
výkon ústavní péče byly využívány byty na zkoušku (konkrétně v Ústí nad Labem existovaly 3 takové
byty), které však nakonec nebyly kapacitně využívány.
Školská zařízení pro výkon ústavní péče ročně opouští samozřejmě více mladých lidí, než byla
kapacita bytů na zkoušku. Jejich kroky, bohužel, většinou nemíří do domů na půl cesty, přestože jim
tuto možnost sociální pracovníci nabízí. Většina těchto mladých lidí poprvé v životě zakouší pocit
„absolutní svobody“, který si nechtějí omezovat nejrůznějšími pravidly, která sociální zařízení vždy
mají. Pokud mají zájem využít služeb domu na půl cesty, hledají lokality s nižší nezaměstnaností, kde
se následně lépe začleňují na trh práce. Významným posunem by byl užší vztah mezi školskými
zařízeními a službou domu na půl cesty. Mnohému by pomohla možnost zprvu pozvolného
několikadenního bydlení na zkoušku, které se bude postupně prodlužovat až k úplnému
osamostatnění.

§ 59 – Kontaktní centra
Služba je využívána uživateli z celého regionu. Snahou je naplňování strategie Harm Reduction –
snižování či minimalizace rizik u uživatelů drog, výměna použitého injekčního materiálu za sterilní,
poskytování informací o možnostech léčby či jiné odborné pomoci, kontaktní poradenství a edukace.
Aktuální kapacita je dostatečná.

§ 60 – Krizová pomoc
V Ústeckém regionu je služba poskytována ve všech formách ambulantní, terénní i pobytové.
Ambulantní služba je poskytována celý týden bez objednání a doporučení. Služba je dostupná pro
všechny uživatele, kteří službu vyhledají.
Terénní forma – krizová pomoc je poskytována obyvatelům zasaženým mimořádnou událostí, jako
jsou přírodní, průmyslové katastrofy (povodně, požáry, výbuchy) a hromadná dopravní neštěstí.
Terénní tým zasahuje pouze v době mimořádné události, a to od 3 dne vzniklé události až po dobu
jednoho roku od události.
Pobytovou formu zajišťuje poskytovatel ústeckého regionu s okamžitou kapacitou 5 krizových lůžek
po dobu maximálně 7 nocí s možností bezplatného poskytnutí krizové stravy. Cílovou skupinou jsou
jednotlivci i rodiny s dětmi ohrožené na životě nebo zdraví.
V některých městech je služba suplována azylovými domy, které však nemohou adekvátně službu
nahradit.
V souvislosti se vznikem Centra pro duševní zdraví se předpokládá vznik 1 krizového lůžka pro osoby
s duševním onemocněním. V současné době mohou klienti s psychiatrickou diagnózou využívat
pobytu v Centru krizové intervence.

§ 60 a - Intervenční centra
Region Chomutov
V regionu Chomutovsko je klientům nabízena terénní a ambulantní forma služby v kontaktním
pracovišti poskytovatele s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem, pobytová forma
služby v Ústí nad Labem.
Region Louny
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V regionu Lounsko je klientům nabízena terénní a ambulantní forma služby v kontaktním pracovišti
poskytovatele s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem, pobytová forma služby v Ústí
nad Labem.
Region Šluknovský výběžek
V regionu Šluknovský výběžek je klientům nabízena terénní a ambulantní forma služby v kontaktním
pracovišti poskytovatele s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem, pobytová forma
služby v Ústí nad Labem.
Region Litoměřicko
V regionu Litoměřicko je klientům nabízena terénní a ambulantní forma služby v kontaktním
pracovišti poskytovatele s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem, pobytová forma
služby v Ústí nad Labem.
Region Mostecko
V regionu Mostecko je klientům nabízena terénní a ambulantní forma služby v kontaktním pracovišti
poskytovatele s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem, pobytová forma služby v Ústí
nad Labem.
Region Ústecko
V regionu Ústecko je klientům nabízena terénní, ambulantní a pobytová forma služby na adrese
poskytovatele s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem.

§ 61 – Nízkoprahová denní centra
Služba je poskytována osobám bez přístřeší k uspokojení jejich základních životních potřeb.
V regionu je služba poskytována jedním poskytovatelem, jehož prostředí je bezbariérové. Služby
jsou poskytovány ambulantní a terénní formou. Zřízení terénní formy práce v regionu vycházelo z
aktuálních potřeb uživatelů. V rámci terénní služby dochází také k monitorování a mapování lokalit,
kde se cílová skupina shromažďuje a přespává. Aktuálně jsou nejčastějšími uživateli osoby, které
vyšly z dětského domova, osoby s duševním onemocněním, senioři s různými fyzickými handicapy,
osoby s různými typy závislostí. Mnoho uživatelů se potýká se zadlužením. Velmi důležité je nadále
posilovat tým terénních pracovníků.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Služba je poskytována ambulantní formou převážně v sociálně vyloučených lokalitách. Služby
nízkoprahových zařízení se odlišují věkovým zaměřením cílové skupiny (6–13 let, 12–18 let, do 26
let). Dle aktuálně dostupných údajů jsou zařízení v regionu kapacitně nedostačující. Za optimální
stav by pracovníci stávajících zařízení považovali nízkoprahové zařízení v každé lokalitě regionu nebo
alespoň rozšíření do dalších oblastí, kde byly analyzovány potřeby pro užívání tohoto typu služby.
Druhou schůdnější variantou je navýšení počtu pracovníků i prostor ve stávajících zařízeních.
Důležité pro možnost vytvoření potřebných kapacit služby je zajištění financování.
Jedno za zařízení poskytuje zázemí i pro cílovou skupinu dětí v předškolním věku od 3–6 let, které
jsou ohroženy dlouhodobě sociálně nepříznivou situací rodin a prostředí, ve kterém vyrůstají.
Zařízení pracuje s celou rodinou a vykazuje služby podle počtu klientských rodin.
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§ 63 – Noclehárny
V regionu Ústecko je služba zřízena pro muže a ženy, v současnosti s kapacitou 15 lůžek (pro muže
13, pro ženy 2). Kapacita je rozhodně plně obsazena v zimních měsících. Vhodná kapacita pro
ubytování žen by byla 5 lůžek (o 3 lůžka více než je v současné době). Dle uživatelské klientely – širší
skupina osob, u kterých klesá socioekonomická úroveň, je tato služba nezastupitelná. Narůstají
uživatelé, kteří ztratili zaměstnání, jsou vysoce zadlužení, ve špatném zdravotním stavu, přichází
z výkonu trestu či ústavní výchovy, nebo se z důvodu rozpadu rodiny či domácího násilí ocitají na
ulici.

§ 64 – Služby následné péče
Služba je určena osobám starším 15 let po absolvování léčby závislosti (alkohol, nealkoholové drogy,
léky na předpis, hazardní hraní či sázení, závislost na internetu, mobilu aj.) v rozsahu minimálně 3
měsíců či prokazatelně po tuto dobu abstinující. Uživatelům pomáhá v udržení pozitivních změn
v jejich chování a s ním souvisejícím životním stylem a umožňuje jim návrat k „běžnému životu“.
Služba podporuje klienty při udržení abstinence, při upevňování návyků a dovedností potřebných
pro vedení samostatného života, při jejich zapojování do pracovního procesu, při hledání vlastního
bydlení a navazování nových sociálních vztahů. Nedílnou součástí služby je poskytování poradenství
a podpory pro osoby uživatelům blízké. Služba má velké množství zájemců především o pobytovou
formu služby. Vzhledem k počtu neuspokojených žadatelů o službu je, i po navýšení kapacit o 2, stále
potřeba navýšení pobytové formy služby o kapacitu 2. Poskytování služby pro cílovou skupinu
klientů koresponduje s naplňováním cíle programu následné péče, který je v souladu se Standardy
kvality Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Jednotlivá zařízení v regionu poskytují velmi rozdílnou náplň sociálně aktivizačních služeb dle své
cílové skupiny. Některá zařízení jsou v územním dosahu poskytování služby omezena vytyčenou
lokalitou.
Dle dostupných údajů (analýza potřebnosti sociálních služeb, rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči,
zvyšující se počet nízkopříjmových rodin, osob v krizi, osob ohrožených sociálním vyloučením) je
potřebnost služby vysoká. Služby jsou poskytovány vždy v ambulantní i terénní formě, přičemž nelze
jednu z forem předem plánovitě upřednostňovat, vždy je důležité poskytnout službu ve formě
vhodné pro konkrétního uživatele. Aktuálně není potřeba přímého navyšování kapacit stávajících
služeb, ale spíše jejich vhodné využívání všech zúčastněných stran – uživatelé, OSPOD, služby OSP,
školy, pracovníci obcí celého regionu aj.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je vhodnou variantou podpůrných služeb rodinám dětí,
které v rámci transformace psychiatrické péče opouštějí psychiatrické zdravotnické zařízení. Velmi
důležité je vhodné personální zajištění těchto služeb, tak aby bylo možné pracovat s celou rodinou
dítěte.

§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Obsah sociálně aktivizačních služeb jednotlivých poskytovatelů v regionu Ústecko byl velmi rozdílný
– aktuálně fungují pouze dva poskytovatelé služby, a to pro cílovou skupinu sluchově postižených
osob a osob s duševním onemocněním. Pro osoby se zdravotním postižením se jedná o základní
službu umožňující podporu aktivizace těchto uživatelů, vytažení je z nečinnosti, otevření možností
nových aktivit a připravující je pro další rehabilitaci.
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Část cílové skupiny osob se zdravotním postižením není sociálně aktivizační službou v regionu
Ústecko pokryta vůbec – osoby s mentálním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby
postižené civilizačními chorobami i osoby s tělesným postižením, osoby s duševním onemocněním
nespadajícím do cílové skupiny poskytovatelů služeb pro osoby s duševním onemocněním.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Služba je určena pro osoby s mentálním, s chronickým duševním onemocněním či kombinovaným
zdravotním postižením. Tito uživatelé nejsou z důvodu snížené samostatnosti a soběstačnosti
umístitelní na otevřeném či chráněném trhu práce. Služba sociálně terapeutických dílen jim
umožňuje začlenit se do vhodných pracovních činností v akceptovaném a vstřícném prostředí a
dosáhnout tak pocitu užitečnosti a plnohodnotného života. Rozvoj služby sociálně terapeutické dílny
a tedy potřeba navyšování kapacit přímo navazuje na probíhající Reformu psychiatrické péče.
Vzhledem k tomu, že stále vyšší počet osob s chronickým duševním onemocněním má možnost se
vracet z lůžkových zařízení do běžného života, zvyšuje se poptávka uživatelů po smysluplném
uplatnění. V souvislosti se zvyšující se kapacitou bude nutné vytvořit nové místo poskytování, neboť
stávající prostory nejsou dostatečné.

§ 69 – Terénní programy
Služby jsou určeny osobám žijícím ve vyloučených lokalitách, osobám, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem života ohrožené. Služba je určena těm, kteří se ocitli v nepříznivé
sociální situaci, je jim poskytnuta podpora v oblasti dluhové problematiky, vhodného bydlení,
zaměstnanosti, schopnosti vyřizovat si své osobní záležitosti na úřadech, řešení následků spojených
s výkonem trestu odnětí svobody aj. Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů.
Terénní programy určené pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách jsou
cíleny na sociální a zdravotní stabilizaci uživatelů služby, na změnu jejich životního stylu a omezení
rizik spojených se závislostí. Některé služby v terénních programech jsou poskytovány od 15 let věku,
aktuálně i v okrajových lokalitách regionu. Práci terénních pracovníků komplikuje vysoká migrace
obyvatel, kumulace sociálních problémů, chudoba a nízká vzdělanost obyvatel.

§ 70 – Sociální rehabilitace
Jednotliví poskytovatelé služby sociální rehabilitace obsáhnou široce cílové skupiny osob – osoby
s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným onemocněním, osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, osoby s těžkým sluchovým
postižením, osoby s mentálním postižením, osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní
péče.
Část služeb sociální rehabilitace je úzce propojena se službami sociálně terapeutických dílen. Někteří
poskytovatelé sociální rehabilitace se víc zaměřují na dovednosti potřebné pro hledání zaměstnání
a zvládnutí přijímacího hovoru.
Z důvodu Reformy psychiatrické péče a transformace domovů pro osoby se zdravotním postižením
směrem ke komunitnímu typu služeb dochází nutně k potřebě navýšení kapacit ve službách sociální
rehabilitace.
V souvislosti s Reformou psychiatrické péče vzniklo a bylo podpořeno Centrum duševního zdraví.
Propojená multidisciplinární síť zdravotních a sociálních služeb poskytne klientům pro dobu
nezbytně nutnou podporu při opouštění psychiatrických nemocnic, zároveň to umožňuje
monitorování situace klienta, jeho celkové podpoře a úspěšné zvládnutí integrace zpět do běžného
života. Podpora se týká také rodinného prostředí klienta. Okruh osob, se kterými tým pracuje, se
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často prolíná s dalšími cílovými skupinami a je nutné spolupracovat a navazovat na další
poskytované služby - pro osoby závislé na návykových látkách, a to z důvodu velkého výskytu občanů
s duální diagnózou, kteří propadávají sítí sociálních služeb.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY S PŮSOBNOSTÍ DLE SPECIFIK
V této kapitole je popsáno osm sociálních služeb, které byly na základě svých specifik definovány jako
služby s nadregionální působností (§ 41, § 42, § 52, § 54, § 55, § 56, § 60a, § 68).
Nad rámec těchto vyjmenovaných služeb jsou v základní síti kraje zařazeny do těchto služeb i další
služby (§ 37, § 44, § 50, § 65 a § 66, § 69), jejichž kapacita je určena pro specifickou cílovou skupinu.
Služby jsou poskytovány zejména osobám s poruchou autistického spektra, paraplegikům či rodinám s
dětmi se zdravotním postižením (spinální muskulární atrofií), osobám s omezením pohybu následkem
poškození míchy, cílové skupině osob do 26 let s psychiatrickým onemocněním nebo pachatelé trestné
činnosti.
V rámci pracovních skupin byla vydefinována potřebnost sociálních služeb pro další specifickou cílovou
skupinu etyliků a psychotiků. V rámci transformace příspěvkové organizace kraje v Litvínově je
plánován přesun 16 lůžek mezi zařízeními pro tuto cílovou skupinu s cílem navýšení dle možností na
kapacitu 20 lůžek.
Specifika:
služba je registrována jako služba s celorepublikovou působností, popř. s působností ve
vyjmenovaných krajích (síť služeb s celostátním a neregionálním charakterem MPSV),
-

služby registrované v jiném kraji bez sídla na území kraje, poskytující služby v kraji,

-

jedinečnost poskytovatele v rámci kraje,

-

jedinečnost cílové skupiny,

-

kapacita služby je určena pro celý kraj, není rozklíčovaná na jednotlivé regiony, je poskytována
na základě vzniklé potřeby.
Přehled služeb s působností dle specifik

Forma

§

Název

A/T
T
A/T
A/T
P
P

37
39
41
42
44
52

A/T
T
A/T
A/T/P
A/T
A

54
55
56
60a
65
66

P
T

68
69

Odborné sociální poradenství
Osobní asistence
Tísňová péče
Průvodcovské a předčitatelské služby
Odlehčovací služby
Sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Raná péče
Telefonická krizová pomoc
Tlumočnické služby
Intervenční centra
SAS pro rodiny s dětmi
SAS pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Terapeutické komunity
Terénní programy
150

Počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

3
1
2
1
1

5
14
4
1
1

8

Optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2021
5
14
4
1
1

neveřejné

6
3
7
1
1

16
4
14
3
1

17
4
14
3
1

1

5

5

1
1

15
4

15
4

Akční plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2021

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
DOZP – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
DPS – Domovy pro seniory
DZR – Domovy se zvláštním režimem
EU – Evropská unie
HIV, HCV a HbsAq – infekční onemocnění
CHB – Chráněné bydlení
ITI – Integrované územní investice
KUUK – Krajský úřad Ústeckého kraje
OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí
OSSZ – Okresní správa sociálního zabezpečení
OZP – osoby se zdravotním postižením
PnP – příspěvek na péči
RVKPP – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
SAS – Sociálně aktivizační služby
SR – Sociální rehabilitace
STD – Sociálně terapeutické dílny
ÚP – Úřad práce
KP – Komunitní plán
OSP – Odborné sociální poradenství
CS – Cílová skupina
SS – Sociální služba
OA – Osobní asistence

151
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IČ

4

1588982

6

8

26667649

1

26667649

8

26667649

1

26638452

6

26537788

6

26537788

5

47326875

7
7
7
7
7
7

Odborné sociální poradenství

A

3593109

Osobní asistence

T

Agentura KROK, o.p.s.

26667649

7

4632012

27323498

1

7

Druh služby

Agentura KROK, o.p.s.

27323498

7

Identifikátor

1. Česká společnost, z. s.

6

9

Název poskytovatele

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

9702329

Sociální rehabilitace

A/T

5981003

Sociální rehabilitace

A/T

5981003

Sociální rehabilitace

A/T

6514992

Odborné sociální poradenství

A/T

6514992

Odborné sociální poradenství

A/T

7938610

Osobní asistence

T

3306857

Podpora samostatného bydlení

T

5598414

Sociální rehabilitace

4586391

Odborné sociální poradenství

A

8384795

Tísňová péče

T

1268119

Denní stacionáře

A

1294772

Odlehčovací služby

Agentura Osmý den, o. p. s.
Agentura Osmý den, o. p. s.
Agentura Osmý den, o. p. s.
Agentura Osmý den, o. p. s.
Agentura osobní asistenční služby z.ú.
Agentura Pondělí, z.s.
Agentura Pondělí, z.s.
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s.

A/T

Anděl Strážný, z.ú.
2771527
Arkadie, o. p. s.
556203
Arkadie, o. p. s.
556203

A/T

Arkadie, o. p. s.
556203

1816143

Sociální rehabilitace

A/T

Arkadie, o. p. s.
556203

2981921

Sociálně terapeutické dílny

A

Arkadie, o. p. s.
556203

4012625

Denní stacionáře

A

Arkadie, o. p. s.
556203

4415138

Sociální rehabilitace

A/T

Arkadie, o. p. s.
556203

6522122

Podpora samostatného bydlení

T

Arkadie, o. p. s.
556203

7942332

Odborné sociální poradenství

A/T

Arkadie, o. p. s.
556203

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

8349589

Chráněné bydlení

P

Název zařízení

Občanská poradna Podbořany
Rytmus D., o.p.s.
Rytmus D., o.p.s.
Sociální rehabilitace - Agentura Osmý den, o.p.s.
Sociální rehabilitace - Agentura Osmý den, o.p.s.
Poradna - Agentura Osmý den, o. p. s.
Poradna - Agentura Osmý den, o. p. s.
Agentura osobní asistenční služby, z.ú.
Podpora samostatného bydlení
Agentura Pondělí - sociální rehabilitace
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných
příslušníků a přátel, z.s.
Anděl Strážný, z.ú.
Středisko Arkadie Novoveská, Teplice
Středisko Arkadie Bratislavská, Středisko Arkadie Novoveská,
Středisko Arkadie Krupka
Středisko Arkadie Krupka
Středisko Arkadie Krupka
Středisko Arkadie Krupka
Středisko Arkadie Kollárova; Středisko Arkadie Rovná
Středisko Arkadie Bratislavská
Středisko Arkadie Kollárova, Středisko Arkadie Krupka
Chráněné bydlení

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

0

1,8

0

2

0

3,15

0

2

6/2

1,75

0

1

2

1

0

2

4

2

0

1

0

1,25

0

1

0

1,25

0

11

0

12

0

5

0

6,2

0

9

7/1

10,15

0

1

0

1,16

0

3

0

7

0

7

4/1

8

0

3

0

1,02

0

3

0

3,3

0

3

21/3

3,5

0

8

21/8

9,2

0

3

14/2

4

0

3

0

1,5

0

1

0

0,5

4

0

0

3

1
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IČ

2

40613411

2

2

40613411

2

26569558

1

14866391

9

1507311

3

68923147

3

68923147

6

26590735

9
9
8
3
3
9

Noclehárny

A

2374792

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Armáda spásy v České republice, z.s.

40613411

2

1410545

40613411

2

2

Druh služby

Armáda spásy v České republice, z.s.

40613411

9

Identifikátor

Armáda spásy v České republice, z.s.

2

3

Název poskytovatele

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

6778323

Azylové domy

P

6883390

Azylové domy

P

9766509

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

8611761

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T

2234056

Odborné sociální poradenství

A

6765091

Odborné sociální poradenství

A

6570110

Chráněné bydlení

P

8141075

Centra denních služeb

A

5108266

Azylové domy

P

Armáda spásy v České republice, z.s.
Armáda spásy v České republice, z.s.
Asociace pracovní rehabilitace ČR z. s.
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s.
Bateau
Camphill na soutoku, z.s.
Camphill na soutoku, z.s.
CEDR - komunitní spolek

26681471

Centrum D8 o. p. s.

3478916 Odborné sociální poradenství

A

Centrum LIRA, z.ú.
28731191

3959325

Raná péče

1292895

Osobní asistence

A/T

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
27270955

T

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
27270955

5998627

Odborné sociální poradenství

A/T

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
499811

5002625

Raná péče

A/T

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
499811

9280386

Odborné sociální poradenství

A

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost
26999234

1501687

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost
26999234

1501687

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO
70854165

26593661

6455886
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

Denní stacionáře

4704104 Odborné sociální poradenství

A

A/T

Název zařízení

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
SAS pro osoby se zdravotním postižením
Centrum služeb a pomoci
Bateau
Camphill na soutoku, z.s.
Camphill na soutoku, z.s.
Azylový dům
KLÍČ - poradna pro rodiny
Centrum LIRA, z.ú.
Osobní asistence - CP ZPS
Odborné sociální poradenství - CP ZPS
Raná péče Čechy
Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich
blízké
Poradna pro náhradní rodinnou péči
Poradna pro náhradní rodinnou péči
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

10

0

0

3

0

5

48

5,15

28

0

0

5

27

0

0

3

0

3

6/1

4

0

3

12/3

3

0

2

0

1,5

0

3

15/2

6,65

7

0

0

4,2

0

2

10/2

3,8

22

0

0

7,3

0

2

6/1

2

0

2

15/4

1,4

0

8

0

10,5

0

1

3

0,5

0

4

0

1

0

1

0

0,05

0

1

7/1

0,9

0

2

7/1

1,7

0

5

24/5

5,5

0

2

5/1

1

2
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IČ

9

26593661

4

27043797

4

27043797

5

27297128

5

27297128

4

27040143

4

27040143

4

80195

3

80195

3

80195

3
3
3
3
3
3
3
3

Druh služby

7909036 Osobní asistence

T

1740941

Odlehčovací služby

T

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
27043797

3

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.

Identifikátor

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

4

3

Název poskytovatele

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

3272817

Odborné sociální poradenství

A/T

7328567

Pečovatelská služba

T

1532609

Osobní asistence

T

3991178

Odborné sociální poradenství

A

6110378

Osobní asistence

T

9267613

Odlehčovací služby

P

1045259

Odborné sociální poradenství

A

1243707

Odborné sociální poradenství

A

1353598

Domovy se zvláštním režimem

P

1997112

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

2465771

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

3466024

Chráněné bydlení

P

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec z. s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec z. s.
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

5581231

Sociálně terapeutické dílny

A

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

6223146

Domovy pro seniory

P

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

7102460

Domovy pro seniory

P

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

8059446

Domovy se zvláštním režimem

P

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

8648413

Domovy se zvláštním režimem

P

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

9361032

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
80195

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

9374052

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Název zařízení

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené o. p. s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené o. p. s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s.
Denní stacionář
Manželská a předmanželská poradna Litoměřice, detašované
pracoviště Louny
Manželská a předmanželská poradna Litoměřice
Domov důchodců Milešov
Domov Na Pustaji Křešice
Domov U Trati Litoměřice
CSP - chráněné bydlení Litoměřice
CSP Litoměřice STD Cestou integrace
Domov U Trati Litoměřice
Domov důchodců Libochovice
Domov důchodců Libochovice
Domov důchodců Čížkovice
Domov Na Svobodě Čížkovice
Domov sociální péče Chotěšov

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

14

0

13,7

0

2

0

3,4

0

2

0

1,4

0

6

0

9,08

0

7

0

7,25

0

1

0

0,5

0

2

0

1,89

12

0

0

3,85

0

2

8/2

2,51

0

4

16

2,61

87

0

0

46,25

43

0

0

21,22

5

0

0

0,82

86

0

0

40,12

0

1

10/3

7,01

85

0

0

16,44

109

0

0

26,64

44

0

0

24,8

53

0

0

28,15

56

0

0

49,27

63

0

0

31,35

3
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3

80195

1

1

71235868

1

71235868

1

71235868

1

71235868

1

71235868

1

71235868

1

71235868

9
1
1
1
9
9

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

1073186

Pečovatelská služba

A/T

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868

8

9751707

71235868

1

2

Druh služby

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868

1

Identifikátor

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

1

1

Název poskytovatele

Forma
poskytování

číslo regionu
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0

19

18

0

0

17,87

55

0

0

24,96

29

0

0

5,91

8

0

0

1,97

Noclehárny

A

5387786

Denní stacionáře

A

Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Denní
stacionář DOMINO

0

2

5/1

2,5

5463800

Chráněné bydlení

P

Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Chráněné
bydlení

27

0

0

22,14

6849315

Služby následné péče

11

2

12/2

3,64

7392909

Odborné sociální poradenství

A

0

1

12/2

0,35

7461655

Kontaktní centra

A

0

2

0

2,95

9695946

Terénní programy

T

0

4

20/4

4,75

9923023

Domovy se zvláštním režimem

P

46

0

0

27,03

7405909

Odborné sociální poradenství

A

0

1

5/1

1,5

0

2

0

1,4

0

1

0

0,5

0

1

15/3

3

0

0

9/3

3

0

3

24/3

3,8

0

A1; T2

0

2,5

0

1

0

0,5

A/P

Centrum ucelené rehabilitace, z. s.
CESPO, o. p. s.
8532431

Odborné sociální poradenství

A/T

CESPO, o. p. s.
9382099

Tlumočnické služby

A/T

Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
2282970

Sociální rehabilitace

A/T

Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
3356067

Sociálně terapeutické dílny

6343251

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Cinka, z.s.
A/T

Česká asociace paraplegiků - CZEPA

Domov pro seniory
Azylový dům pro muže a matky s dětmi
Azylový dům pro muže a matky s dětmi

Děčínské doléčovací centrum
Děčínské doléčovací centrum
Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé
Terénní programy
Domov se zvláštním režimem
Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Chomutov
Odborné sociální poradenství
Tlumočnické služby
Centrum Cesta do světa
Cesta do světa - dílny Hudečkova; Centrum Cesta do světa;
Tréninkový program úklidových a domácích prací; Tréninková
kavárna "Na Cestě"
Centrum
CZEPA - odborné sociální poradenství

2225351

Odborné sociální poradenství

A/T

Česká unie neslyšících

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

17

5093964

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

675547

0

P

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

473146

61,41

Azylové domy

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

22856838

0

3811243

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

72068396

0

P

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

72068396

77

Domovy pro seniory

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

70819882

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

2682796

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

70819882

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

P

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

6172865

Pečovatelská služba

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868

Domov sociální péče Skalice

Počet
lůžek

1542857
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868

Název zařízení

5839760

Tlumočnické služby

T

Česká unie neslyšících

4

Příloha č. 2

IČ

7

25755277

8

25755277
25755277

8

25755277

7

25755277

2

25755277

7

25755277

7

25755277

8

25755277

9

25421018

5

62209256

3
3
3
3
3
9
5
5
5

Identifikátor

Druh služby

Člověk v tísni, o.p.s.

8

3

Název poskytovatele

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

2793191
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

3230075 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

T

A

31

2,5

0

5

0

5

0

4

10

4

0

3

45

3

0

2

0

2

0

3

40

3

0

3

0

3

0

3

26

3

0

3

0

3,45

3

0

0

1

T

6651167

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

7624072

Terénní programy

T

9100570

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

5330519

Raná péče

T

4034618

Domy na půl cesty

P

2027319

Chráněné bydlení

P

Chráněné bydlení - Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie
Terezín

12

0

0

6,1

2987242

Podpora samostatného bydlení

T

Podpora samostatného bydlení - Centrum sociálních služeb
Klobouk Diakonie Terezín

0

3

0

3,5

4731306

Azylové domy

P

32

0

0

7,35

0

4

17

4,1

0

7

25/7

7,4

0

3

10/3

4

0

3

0

3,15

54

0

0

6,9

0

6

0

6,5

0

4

4/1

3,8

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
4894760

Sociální rehabilitace

A/T

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
7041080

Centra denních služeb

A

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
9407680

Sociálně terapeutické dílny

A

Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb
9548170

Raná péče

A/T

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
1760842

Azylové domy

P

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
1988848

Odborné sociální poradenství

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

2

Terénní programy

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

70863601

0

6435327

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

70863601

2

A

Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

70863601

0

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Demosthenes, o.p.s.

48136093

2

6102115

Člověk v tísni, o.p.s.

46768041

0

T

Člověk v tísni, o.p.s.

46768041

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Člověk v tísni, o.p.s.

46768041

Člověk v tísni, o.p.s.

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

6027304

Člověk v tísni, o.p.s.

46768041

Člověk v tísni, o.p.s., Klub Mixér

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

T

Člověk v tísni, o.p.s.

46768041

Člověk v tísni, o.p.s.

Počet
lůžek

4941547 Terénní programy

Člověk v tísni, o.p.s.

46768041

Název zařízení

2013307

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A

Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s., Otevřený klub
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s. - eNCéčko
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s., Nový svět
Demosthenes, o.p.s.
Dům na půl cesty "Do života"

Domov pro matky s dětmi
Sociální rehabilitace
Centrum denních služeb
Sociálně terapeutické dílny - Centrum sociálních služeb Klobouk
Diakonie Terezín
Raná péče Diakonie - Ústecký kraj
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most
Občanská poradna Most, Občanská poradna Litvínov

Sociální práce v ohrožených rodinách Most, Sociální práce v
A/T
ohrožených rodinách Litvínov
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3

41328523

3

3

40229939

2

40229939

8

70225842

4

830381

4

830381

6

47274581

6

47274581

6
7
7
6
3
3

Domovy se zvláštním režimem

P

9753639

Domovy pro seniory

P

Diecézní charita Litoměřice

40229939

6

2185972

41328523

3

6

Druh služby

Diakonie ČCE středisko v Krabčicích

40229939

6

Identifikátor

Diakonie ČCE středisko v Krabčicích

6

6

Název poskytovatele

Forma
poskytování

číslo regionu
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P

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

86

0

0

59,7

28

0

0

10

68

0

0

13,55

0

2

0

1,8

0

2

4/2

0,4

0

2

0

2,9

0

2

14/2

1,6

2

0

0

3

58

0

0

31

17

0

0

6,7

0

2

0

2,4

0

5

0

5,1

76

0

0

34,8

Odborné sociální poradenství

7908464

Terénní programy

T

9801549

Pečovatelská služba

T

1510111

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

3225275

Chráněné bydlení

P

9567874

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

2135966

Domovy pro seniory

P

5168000

Osobní asistence

T

5350551

Pečovatelská služba

T

7051562

Domovy se zvláštním režimem

P

3395152

Chráněné bydlení

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvková organizace

61

0

0

34,5

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvková organizace

64

0

0

59,2

0

4

12/4

4,32

100

0

0

34,25

97

0

0

39,8

49

0

0

23

36

0

0

15,34

96

0

0

41,46

A/T

Dobrovolnické centrum, z. s.
A/T

Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace
Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
Domov Brtníky, příspěvková organizace
Domov Brtníky, příspěvková organizace
47274484

Domov svaté Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

7429073

Diecézní charita Litoměřice

47274484

Diakonie ČCE – středisko v Krabčicích

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Azylové domy

Diecézní charita Litoměřice

47274581

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

Počet
lůžek

4013275
Diecézní charita Litoměřice

47274581

Název zařízení

2434997

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

3905641

Sociálně terapeutické dílny

A

Poradenské centrum Litoměřice
Magdala - Ústecký kraj
Charitní pečovatelská služba
Dobrovolnické centrum, z.s.
Chráněné bydlení - Domov "Bez zámků" Tuchořice
Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace
Domov pro seniory
Asistenční služba Šluknovska
Pečovatelská služba Šluknovska
Domov se zvláštním režimem

Domov Brtníky, příspěvková organizace
47274484
Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace
63787725

6986535

Domovy pro seniory

P

Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace
63787725

9313776

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov důchodců Lipová
47274492

8543206

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
828998

7001404

Domovy pro seniory

P

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
828998

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

8731012

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov důchodců Bystřany
Domov důchodců Bystřany
Domov důchodců Lipová
Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
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IČ

2

24713589

2

4

830411

4

830411

4

830411

8

44555661

8

44555661

8

44555407

8

44555407

4
4
4
8
8
4

Domovy se zvláštním režimem

P

4541453

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace

47274565

8

4605047

46789847

1

8

Druh služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením (Kovářská)

47274565

8

Identifikátor

Domov harmonie a klidu s.r.o.

1

8

Název poskytovatele

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

0

19

68

0

0

28,9

0

3

0

2,85

0

16

0

17,1

46

0

0

24,95

83

0

0

29,95

10

0

0

5,63

122

0

0

33,12

18

0

0

19,8852

150

0

0

79,0148

65

0

0

30

153

0

0

58

T

8541500

Domovy se zvláštním režimem

P

9823316

Domovy pro seniory

P

2758028

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

9714807

Domovy pro seniory

P

5238851

Domovy se zvláštním režimem

P

6890540

Domovy pro seniory

P

9595541

Domovy pro seniory

P

6172420

Domovy pro seniory

P

3270327

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi,
příspěvková organizace

172

0

0

40,2

P

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi,
příspěvková organizace

Do+Dí16
+35

0

0

4,8

72

0

0

29,92

30

0

0

13,2

3

0

0

0,88

62

0

0

39,08

109

0

0

42,92

129

0

0

37,6

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace
7256732

Azylové domy

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
4159038

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
7285141

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
9714246

Odlehčovací služby

P

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
2501932

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
2744287

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory U Pramene Louny

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

0

Pečovatelská služba

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace

49123688

55

5153567

Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace

44555326

16,5

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,
příspěvková organizace

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

44555326

0

T

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

65650964

0

Pečovatelská služba

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

65650964

38

9873560

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

65650964

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

P

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

44555270

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Domovy pro seniory

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

44555270

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kovářská

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

4578763

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

44555334

Domov harmonie a klidu

Počet
lůžek

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,
příspěvková organizace

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace

44555296

Název zařízení

2103509

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace
Domov pro seniory Krásné Březno, p.o.

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
Domov pro seniory U Pramene Louny
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4

49123688

4

5

49872516

5

49872516

5

49872516

6

3385655

8

44555288

1

47274522

1

8
8
8
8
7
8

Domovy se zvláštním režimem

P

9422672

Azylové domy

P

Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace

47274468

8

3091711

49123688

6

8

Druh služby

Domov pro seniory U Pramene Louny

68454864

8

Identifikátor

Domov pro seniory U Pramene Louny

4

1

Název poskytovatele

Forma
poskytování

číslo regionu
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2862640

Domovy se zvláštním režimem

P

9712191

Domovy se zvláštním režimem

P

2068891

Domovy pro seniory

P

4100257

Domovy se zvláštním režimem

P

4814058

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

5322668

Azylové domy

P

1408517

Domovy se zvláštním režimem

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková
organizace

3899971

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

47274522

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková
organizace

7256389

Chráněné bydlení

P

47274522

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková
organizace

8791049

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

1201084

Denní stacionáře

A

2550019

Sociálně terapeutické dílny

A

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.
Domov Velké Březno, příspěvková organizace

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541

5171989

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541

5666980

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541

7734108

Chráněné bydlení

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541

8643214

Podpora samostatného bydlení

T

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541

8907909

Chráněné bydlení

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541

2547969

Chráněné bydlení

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
75149541

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

9553549

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Název zařízení

Domov pro seniory U Pramene Louny
AZYLOVÝ DŮM PŘI DOMOVĚ PRO SENIORY U PRAMENE LOUNY
Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace
Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.
Domov se zvláštním režimem
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška
Chráněné bydlení
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa
Denní stacionář Úsměv
Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa
Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice
Chráněné bydlení Teplice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

16

0

0

7,2

9

0

0

0,2

52

0

0

21

100

0

0

51

72

0

0

32,45

48

0

0

32,63

2

0

0

3,02

22

0

0

6,94

93

0

0

45,359

46

0

0

23,7

13

0

0

6,3

46

0

0

26

0

3

16/3

3,3

0

8

22/8

9,5

22

0

0

23,6

24

0

0

18,85

16

0

0

12,4

0

1

0

1,15

18

0

0

8,4

12

0

0

10

24

0

0

18,3
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IČ

6

47274573

6

5

63787911

7

63787911

7

63787911

7

63787911

2

46789910

2

46789910

2

46789910

5
5
5
5
5
4

Domovy se zvláštním režimem

P

4403315

Domovy pro seniory

P

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

63787911

5

2197911

47274573

7

2

Druh služby

Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, příspěvková organizace

63787911

2

Identifikátor

Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, příspěvková organizace

7

2

Název poskytovatele

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

0

36,94

73

0

0

45,77

0

3

10/2

4

50

0

0

24,2

11

0

0

5,53

5

0

0

4,81

12

0

0

14,5

8

0

0

5,25

31

0

0

26,88

Chráněné bydlení

P

7806966

Týdenní stacionáře

P

7717165

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

5323100

Chráněné bydlení

P

5935431

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

6075842

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním
postižením Mašťov

8

0

0

3,69

6916747

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním
postižením Mašťov

42

0

0

21,37

7012291

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním
postižením Mašťov

20

0

0

13,63

7255944

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

26

0

0

19,14

117

0

0

53,89

17

0

0

11,36

14

0

0

3,48

0

4

8/4

7,27

37

0

0

24,11

114

0

0

84,89

0

1

10/2

1,33

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organiazce
4410973

Domovy pro seniory

P

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organiazce
8888297

Domovy se zvláštním režimem

P

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
2577955

Chráněné bydlení

P

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
2761662

Sociálně terapeutické dílny

A

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
3793014

Domovy se zvláštním režimem

P

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
8538718

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

DRUG – OUT Klub, z. s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

0

7293077

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

44554559

70

P

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

49872541

56,63

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

49872541

0

6172133

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

49872541

0

A

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

49872541

95

Sociálně terapeutické dílny

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

49872541

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

4121413

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

49872541

Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

P

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

46789910

Domov pro seniory Šluknov

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

46789910

Domov pro seniory Krásná Lípa

Počet
lůžek

1351633
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

46789910

Název zařízení

1953437

Terénní programy

T

Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Krupka
Chráněné bydlení Kadaň
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Terénní program Postoloprty

9
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IČ

8

44554559

8

5

25441892

5

25441892

2

28722043

9

24743054

5

25034545

5

25034545

5

25034545

3
3
3
3
3
3

Kontaktní centra

A

5587211

Odborné sociální poradenství

A/T

DRUG – OUT Klub, z. s.

44554559

3

4677905

44554559

8

3

Druh služby

DRUG – OUT Klub, z. s.

44554559

3

Identifikátor

DRUG – OUT Klub, z. s.

8

3

Název poskytovatele

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

7108907

Terénní programy

T

9258026

Odborné sociální poradenství

A

3960446

Terénní programy

T

5153749

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

4047865

Osobní asistence

7877605

Raná péče

1534371

Chráněné bydlení

P

8221160

Odlehčovací služby

P

8221160

Odlehčovací služby

A

1269156

Denní stacionáře

A

2241142

Azylové domy

P

2548478

Noclehárny

A

DRUG – OUT Klub, z. s.

Název zařízení

Kontaktní centrum pro drogově závislé
Ambulantní adiktologické služby
Terénní program
Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost

DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.
DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.
A/T

Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.
T

EDA cz, z. ú.
A/T

ENERGIE o.p.s.
ENERGIE o.p.s.
ENERGIE o.p.s.
Farní charita Litoměřice
46769382
Farní charita Litoměřice
46769382
Farní charita Litoměřice
46769382
Farní charita Litoměřice
46769382

2417772

Odlehčovací služby

P

5964684

Nízkoprahová denní centra

9011520

Terénní programy

3403190

Pečovatelská služba

5624320

Domovy se zvláštním režimem

6566711

Domovy pro seniory

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

3189832

Terénní programy

ENERGIE o.p.s.
Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - denní
stacionář
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - azylový dům
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - noclehárna
Domov na Dómském pahorku

10/1

4

0

4

0

4,15

0

4

3/1

5,2

0

2

0

2,2

0

2

0

2,5

0

1

25/3

3,5

0

4

0

4,5

0

3

10

2,38

61

0

0

15,45

3

0

0

1

0

2

15/2

1,45

0

1

6/2

2,2

23

0

0

4,96

5

0

0

0,81

A

0

1

5/1

1,08

T

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - terénní
služby

0

1

3/1

1,2

T

Pečovatelská služba

0

16

0

17,5

P

Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - domov se
zvláštním režimem

31

0

0

17,97

P

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov
pro seniory

118

0

0

62,21

0

1

4/1

1

Farní charita Lovosice
46770321

ENERGIE o.p.s.

3

1,79

Farní charita Litoměřice
46769382

Chráněné bydlení ENERGIE o.p.s.

0

0

Farní charita Litoměřice
46769382

EDA cz, z.ú.

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

Farní charita Litoměřice
46769382

Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

4

Farní charita Litoměřice
46769382

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci nizkoprahové denní centrum

Farní charita Litoměřice
46769382

Terénní programy Chanov

Počet
lůžek

T

Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

10
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IČ

3

46770321

3

3

44226586

7

44226586

4

44226586

7

44226586

3

44226586

7

44226586

8

44226586

5
3
2
8
7
1

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

6081367

Azylové domy

P

Farní charita Lovosice

46770321

8

3209417

46770321

3

8

Druh služby

Farní charita Lovosice

46770321

1

Identifikátor

Farní charita Lovosice

3

2

Název poskytovatele

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

6540812

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

8464374

Sociálně terapeutické dílny

1015984

Sociální rehabilitace

A/T

1214275

Sociální rehabilitace

A/T

1457144

Sociální rehabilitace

A/T

1621637

Odborné sociální poradenství

A/T

1657475

Sociální rehabilitace

A/T

2046626

Sociálně terapeutické dílny

A

2365503

Sociálně terapeutické dílny

A

2882507

Sociální rehabilitace

3097184

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

3376667

Sociální rehabilitace

Farní charita Lovosice
A

Fokus Labe, z. ú.
Fokus Labe, z. ú.
Fokus Labe, z. ú.
Fokus Labe, z. ú.
Fokus Labe, z. ú.
Fokus Labe, z. ú.
Fokus Labe, z. ú.
Fokus Labe, z. ú.
44226586
Fokus Labe, z. ú.
44226586

A/T
A

Fokus Labe, z. ú.
44226586

A/T

Fokus Labe, z. ú.
44226586

3935206

Chráněné bydlení

P

Fokus Labe, z. ú.
44226586

4103239
Fokus Labe, z. ú.

44226586

4265731

Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T
A

Fokus Labe, z. ú.
44226586

5188376
Fokus Labe, z. ú.

44226586

5844827

Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T
A

Fokus Labe, z. ú.
44226586

6105987

Sociální rehabilitace

A/T

Fokus Labe, z. ú.
44226586

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

6303516

Sociální rehabilitace

A/T

Název zařízení

SAS FCHL
Dům Panny Marie Pomocné
AMICUS
Sociálně terapeutická dílna
Centrum duševního zdraví Litoměřice
Fokus Labe - Teplice
Centrum duševního zdraví Louny, Žatec
Fokus Labe - Teplice
Fokus Labe - Litoměřice
Fokus Labe - Teplice
Fokus Labe - Ústí nad Labem
Fokus Labe - Chomutov
Fokus Labe - Děčín
Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem
Fokus Labe - Ústí nad Labem
Centrum duševního zdraví Most
Fokus Labe - Litoměřice
Centrum duševního zdraví Chomutov
Fokus Labe - Ústí nad Labem
Centrum duševního zdraví Teplice
Fokus Labe - Děčín

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

8/2

2

24

0

0

6,3

0

1

25/2

2,3

0

2

10/2

2

0

A 1; T 2

10/2

5

0

A 1; T 1

15/1

4

0

A1; T2

10/2

4

0

1

0

1,5

0

1

15/1

2

0

1

17

3

0

4

39/6

8

0

1

15

2

0

1

15/1

1,5

0

5

10/2

9

27

0

0

16

0

A1;T2

10/2

4

0

1

15

1,5

0

A 2; T 3

10/2

9

0

2

15

2,5

0

A 1; T 2

10/2

4

0

1

15/1

2
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IČ

8

44226586

8

3

44226586

7

44226586

2

44226586

8

27324001

8

27324001

8

66000653

7

66000653

3
3
3
5
5
3

Sociální rehabilitace

A/T

9071773

Odborné sociální poradenství

A/T

Fokus Labe, z. ú.

44226586

3

8981594

44226586

1

2

Druh služby

Fokus Labe, z. ú.

44226586

3

Identifikátor

Fokus Labe, z. ú.

1

5

Název poskytovatele

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

9131484

Odborné sociální poradenství

A/T

9317585

Sociální rehabilitace

A/T

9425002

Odborné sociální poradenství

A/T

9462377

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

6780298

Chráněné bydlení

P

3591222

Osobní asistence

T

7646043

Denní stacionáře

A

4076320

Osobní asistence

T

4076320

Osobní asistence

T

4076320

Osobní asistence

T

4076320

Osobní asistence

T

4076320

Osobní asistence

T

Fokus Labe, z. ú.
Fokus Labe, z. ú.
Fokus Labe, z. ú.
Fokus Labe, z. ú.
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
HEWER, z.s.
HEWER, z.s.
HEWER, z.s.
66000653
HEWER, z.s.
66000653
HEWER, z.s.
66000653
HEZKÉ DOMY s.r.o.
24273449

5336459

Odlehčovací služby

P

Hospic sv. Štěpána, z.s.
65081374

1451339

Odborné sociální poradenství

A/T

Hospic sv. Štěpána, z.s.
65081374

6770385

Odlehčovací služby

P

Hospic sv. Štěpána, z.s.
65081374

6770385

odlehčovací služby

T

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
25419561

3441974

Odborné sociální poradenství

A/T

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
25419561

4743378

Odlehčovací služby

P

Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s.
62768841

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

9245039

Sociální rehabilitace

A/T

Název zařízení

Fokus Labe - Ústí nad Labem
Fokus Labe - Ústí nad Labem
Fokus Labe - Děčín
Centrum duševního zdraví Děčín
Fokus Labe - Litoměřice
Fokus Labe - Teplice
Chráněné bydlení Chomutov
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
Denní stacionář HELIAS
Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj
Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj
Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj
Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj
Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj
HEZKÉ DOMY s.r.o.
Hospic sv. Štěpána, z.s.
Hospic sv. Štěpána, z.s.
Hospic sv. Štěpána, z.s.
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
Humanitární sdružení PERSPEKTIVA

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

A 4; T 2

15/1

9

0

1

0

1,5

0

1

0

1,5

0

A 1; T 2

10/2

5

0

1

0

1,5

0

1

15

1,5

11

0

0

6

0

2

0

4

0

2

13/4

8

0

5

0

7,79

0

3

0

5,62

0

1

0

2,18

0

1

0

0,49

0

1

0

2

30

0

0

14,5

0

1

0

1,5

10

0

0

6,8

0

2

0

2,3

0

1

0

0,75

10

0

0

9

0

3

3/1

4

12

Příloha č. 2

IČ

3

62769111

3

1

26590719

1

26590719

6

22772511

6

22772511

6

22772511

1

68975244

1

68975244

1
8
1
8
1
1

Pečovatelská služba

T

4335678

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Charita Roudnice nad Labem

62769111

1

1761469

62769111

3

1

Druh služby

Charita Roudnice nad Labem

62769111

6

Identifikátor

Charita Roudnice nad Labem

3

6

Název poskytovatele

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

6392422

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

8281324

Azylové domy

P

6511261

Odborné sociální poradenství

A

7674174

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

2732328

Chráněné bydlení

P

3532163

Podpora samostatného bydlení

T

4181497

Osobní asistence

T

9308341

Terénní programy

T

9082399

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

5177352

Podpora samostatného bydlení

T

5037445

Domovy se zvláštním režimem

P

3635249

Odlehčovací služby

P

A/T

Charita Roudnice nad Labem
Charitní sdružení Děčín, z.s.
Charitní sdružení Děčín, z.s.
A/T

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.
Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.
Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.
Indigo Děčín, z.s.
Indigo Děčín, z.s.
Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
70872686
JIPRO-CASH s. r. o.
28744349
JUDr. Hana Kozáková
69637539
JUDr. Hana Kozáková
69637539

3635249

Odlehčovací služby

A

JUDr. Hana Kozáková
69637539

6803645

Pečovatelská služba

T

JURTA, o.p.s.
63778718

1066948

Sociální rehabilitace

T/A

JURTA, o.p.s.
63778718

1066948

Sociální rehabilitace

T/A

JURTA, o.p.s.
63778718

4715430

Sociálně terapeutické dílny

A

JURTA, o.p.s.
63778718

4715430

Sociálně terapeutické dílny

A

JURTA, o.p.s.
63778718

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

5807228

Chráněné bydlení

P

Název zařízení

Charitní pečovatelská služba Roudnice
NZDM Bota
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Pod střechou“
Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv. Josefa
Občanská poradna Děčín
Asistenční služba pro rodiny s dětmi
Chráněné bydlení Pastelky
Podpora samostatného bydlení Pastelky
Osobní asistence Pastelky
Terénní program
Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád
Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní
Poustevna
Domov Potoky
Anna - komplexní domácí péče
Anna - komplexní domácí péče
Anna - komplexní domácí péče
Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

0

3,6

0

5

50/5

5

0

3

15/3

3

30

0

0

6,3

0

4

0

4,3

0

4

20/4

4,2

4

0

0

5,34

0

3

0

6,5

0

3

0

6,75

0

2

0

4,5

0

2

30/3

4,9

0

2

0

0,6

25

0

0

11,16

15

0

0

11

0

5

0

3

0

5

0

12

0

2

5/1

3

0

2

5/1

2

0

2

5/1

3

0

2

5/1

4,5

5

0

0

1,75
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8

63778718

1

5

27000222

5

27000222

4

830437

4

830437

4

830437

4

830437

4

830437

6
6
6
6
6
6

Podpora samostatného bydlení

T

9100031

Podpora samostatného bydlení

T

K srdci klíč, o. p. s.

27000222

8

9100031

63778718

5

4

Druh služby

JURTA, o.p.s.

27000222

4

Identifikátor

JURTA, o.p.s.

5

4

Název poskytovatele

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

9422230

Azylové domy

P

6455949

Noclehárny

A

8836274

Azylové domy

P

9763724

Domy na půl cesty

P

1165395

Chráněné bydlení

P

1372355

Denní stacionáře

A

2207393

Týdenní stacionáře

P

2803757

Podpora samostatného bydlení

T

3210011

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

7334865

Sociálně terapeutické dílny

A

8570486

Odlehčovací služby

8945341

Krizová pomoc

K srdci klíč, o. p. s.
K srdci klíč, o. p. s.
K srdci klíč, o. p. s.
Kamarád - LORM
Kamarád - LORM
Kamarád - LORM
Kamarád - LORM
Kamarád - LORM
Kamarád - LORM
830437
Kamarád - LORM
830437

P/A

Kamarád - LORM
830437

P

Kleja, z.s.
1181491

9338405

Terénní programy

T

Kormidlo Šluknov o.p.s.
22881476

4978879

Sociálně terapeutické dílny

A

Kostka Krásná Lípa, p.o.
75139090

3827499

Odborné sociální poradenství

A/T

Kostka Krásná Lípa, p.o.
75139090

1928007

Terénní programy

T

Kostka Krásná Lípa, p.o.
75139090

3153600

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Kostka Krásná Lípa, p.o.
75139090

5321665

Osobní asistence

Kostka Krásná Lípa, p.o.
75139090

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

6363165

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

T

Název zařízení

Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.
Azylový dům pro rodiny s dětmi v Mostě
Noclehárna v Mostě
Azylový dům pro muže v Mostě
Dům na půl cesty v Mostě
Chráněné bydlení
Denní stacionář
Týdenní stacionář
Podpora samostatného bydlení
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Sociálně terapeutická dílna
Odlehčovací služby
Kamarád - LORM
Terénní program v Ústí nad Labem
Kormidlo Šluknov o.p.s.
Kostka Krásná Lípa p.o.
Kostka Krásná Lípa p.o.
Kostka Krásná Lípa p.o.
Kostka Krásná Lípa, p.o.

Amari - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, T-klub A/T
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

7/1

1,25

0

1

7/1

1,25

20

0

0

5,3

10

0

0

2,5

30

0

0

7,6

8

0

0

3,85

7

0

0

5

0

4

0

1,1

10

0

0

4,3

0

2

0

2,4

18

0

0

13,25

0

3

18/3

3,2

3

1

0

1,1

1

0

0

0,1

0

3

0

3

0

6

4/1

10

0

1

0

0,6

0

1

5/1

1,32

0

5

8/1

5,16

0

8

0

11,62

0

5

35/5

6,5
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5

28747330

5

7

27038645

7

27038645

7

27038645

7

27038645

3

75100967

4

26708451

2

26604205

2
7
5
5
5
4

Sociální rehabilitace

A/T

6373201

Domovy pro seniory

P

Krušnohorská poliklinika s. r. o.

26648661

3

3492950

25030302

1

7

Druh služby

Krušnohorská poliklinika s. r. o.

25030302

5

Identifikátor

KRUH pomoci, o.p.s.

5

2

Název poskytovatele

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

6426990

Pečovatelská služba

T

8061366

Nízkoprahová denní centra

A

3536223

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

5829590

Terénní programy

6251794

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

5464128

Nízkoprahová denní centra

A

5222616

Odlehčovací služby

T

9905305

Osobní asistence

T

1989766

Sociální rehabilitace

6538434

Sociálně terapeutické dílny

A

3132557

Domovy pro seniory

P

2680198

Pečovatelská služba

T

Křesťanské společenství Jonáš, z.s.
Květina, z. s.
A/T

Květina, z. s.
T

Květina, z. s.
A/T

Květina, z. s.
Lucie Jursíková Brožková
Maltézská pomoc, o.p.s.
Masopust, z.s.
A/T

Masopust, z.s.
26604205
Medicína Litvínov, s.r.o.
47310189
Město Bílina
266230
Město Hoštka
263648

6933014

Pečovatelská služba

T

Město Kadaň
261912

5578580

Terénní programy

T

Město Krupka
266418

8895811

Pečovatelská služba

T

Město Litvínov
266027

1901050

Terénní programy

T

Město Litvínov
266027

5124068

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

T

Město Meziboří
266086

4771324

Pečovatelská služba

T

Město Podbořany
265365

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

6694054

Pečovatelská služba

T

Název zařízení

KRUH pomoci, o.p.s.
Domov pro seniory Naděje
Pečovatelská služba Krušnohorské polikliniky
Nízkoprahové denní centrum
Klub Magnet
Terénní programy Květina
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina
Nízkoprahové denní centrum Květina
KDP Sluníčko
osobní asistence
Sociální rehabilitace Esprit
Sociálně terapeutické dílny
Domov pro seniory SENMED
Pečovatelská služba Bílina
Dům s pečovatelskou službou
Centrum sociálních služeb Prunéřov
Pečovatelská služba Krupka
První krok Terénní programy
První krok Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Pečovatelská služba Meziboří
Pečovatelská služba Podbořany

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

4/2

4

20

0

0

7,95

0

4

0

5,95

0

1

16/2

3

0

1

30/4

4

0

2

0

2,3

0

T4;A1

6/1

4,5

0

1

10/2

3

0

4

0

5,25

0

4

0

5,5

0

2

15/2

2,5

0

2

3/1

3,5

16

0

0

5,78

0

11

0

12

0

1

0

1,19

0

4

0

4

0

10

0

13,5

0

2

0

2

0

3

6/1

3

0

3

0

6,8

0

4

0

7

15
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6

261688

3

3

264474

3

264571

6

261718

6

261718

6

261718

6

261718

6

261718

2
2
2
5
5
5

Pečovatelská služba

T

2561765

Pečovatelská služba

T

Město Štětí

264466

4

1088856

264466

3

4

Druh služby

Město Štětí

264466

4

Identifikátor

Město Šluknov

3

6

Název poskytovatele

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

6774569

Odlehčovací služby

P

8322579

Denní stacionáře

A

1795576

Pečovatelská služba

T

8820534

Pečovatelská služba

T

1187850

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

2244389

Noclehárny

A

3064434

Terénní programy

T

9055829

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

9957516

Pečovatelská služba

T

4363293

Pečovatelská služba

T

6963367

Sociálně terapeutické dílny

A

4012067

Pečovatelská služba

Město Štětí
Město Terezín
Město Úštěk
Město Varnsdorf
A/T

Město Varnsdorf
Město Varnsdorf
Město Varnsdorf
A/T

Město Varnsdorf
Město Velký Šenov
261734
Městská knihovna Louny, příspěvková organizace
65108477
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace
60275847

A/T

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace
60275847

6128832

Denní stacionáře

A

Městská správa sociálních služeb Kadaň
65642481

8021779

Domovy pro seniory

P

Městská správa sociálních služeb Kadaň
65642481

8756058

Odlehčovací služby

P

Městská správa sociálních služeb Kadaň
65642481

9009774

Pečovatelská služba

T

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212

1486803

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212

6305505

Odborné sociální poradenství

A

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
831212

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

1853582

Pečovatelská služba

T

Název zařízení

Dům s pečovatelskou službou
Město Štětí
Dům s chráněnými byty
Dům s chráněnými byty
Město Terezín
Pečovatelská služba
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Centrum sociálních služeb - noclehárna
Centrum sociálních služeb - terénní program
Centrum sociálních služeb - nízkoprahový klub Modrý kámen
Pečovatelská služba Varnsdorf
Pečovatelská služba
Sociálně terapeutická dílna Jeroným
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny
Městská správa sociálních služeb Kadaň
Městská správa sociálních služeb Kadaň
Pečovatelská služba
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Pečovatelská služba

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

0

0,6

0

7

0

13,5

2

0

0

1,1

0

1

6/1

1,1

0

2

0

3,5

0

2

0

2,25

0

2

6/1

1,8

9

0

0

0,6

0

2

0

2

0

3

30

2,25

0

6

0

5,93

0

2

0

1

0

3

15/3

3

0

14

0

15,1

0

2

15

2,1

120

0

0

54,84

4

0

0

0,56

0

7

0

11

6

0

0

2,29

0

1

4/1

1,745

0

24

0

18,86
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5

831212

5

5

831212

5

831212

5

831212

2

46789863

2

46789863

2

46789863

2

46789863

2
2
2
2
2
2

Domovy pro seniory

P

4525297

Denní stacionáře

A

5884351

Denní stacionáře

A

6712020

Domovy pro seniory

P

7945267

Denní stacionáře

A

9300938

Domovy se zvláštním režimem

P

9884915

Domovy pro seniory

P

3373312

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

3715196

Terénní programy

T

6278016

Domovy pro seniory

P

7891821

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

9493656

Domovy se zvláštním režimem

P

9925245

Chráněné bydlení

P

1590533

Odlehčovací služby

P

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212

2

1944936

831212

5

2

Druh služby

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212

2

Identifikátor

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

5

2

Název poskytovatele

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
A/T

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
46789863
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
46789863
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
46787682
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
46787682

1592324

Pečovatelská služba

T

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
46787682

3890327

Domovy pro seniory

P

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
46787682

5655847

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
46787682

6395067

Odborné sociální poradenství

A/T

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
46787682

7032621

Domovy se zvláštním režimem

P

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
65082125

2848286

Domovy pro seniory

P

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
65082125

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

3369883

Pečovatelská služba

T

Název zařízení

Domov pro seniory
Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp.
kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní
docházkou
Denní stacionář pro seniory a handicapované občany
Domov pro seniory
Denní dětský rehabilitační stacionář
Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory
SAS Vejprty
Terénní programy Vejprty
Domov pro seniory Vejprty
Domov pro osoby se zdravotním postižením Vejprty
Domov se zvláštním režimem Vejprty
Chráněné bydlení Vejprty
Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková
organizace
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p.o.

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

96

0

0

21,21

0

2

11/2

2,26

0

1

4/1

1,165

273

0

0

95,36

0

3

12/3

3,06

33

0

0

20,85

35

0

0

15,18

0

2

16/2

1,5

0

2

0

1,5

18

0

0

9,5

153

0

0

66

137

0

0

57,2

28

0

0

5,5

30

0

0

15,25

0

5

0

8,5

94

0

0

33,25

48

0

0

20,75

0

2

0

2,5

80

0

0

36,75

113

0

0

34,85

0

9

0

11,25
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2

65082125

4

5

63125137

9

63125137

4

63125137

5

63125137

5

63125137

5

63125137

3

22833404

3
3
3
3
2
3

Odlehčovací služby

P

8521213

Pečovatelská služba

T

Most k naději, z.s.

63125137

2

8647982

265233

4

2

Druh služby

Městys Měcholupy

63125137

3

Identifikátor

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

5

2

Název poskytovatele

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

0

1,1

0

1

12/2

0,6

0

3

6/2

3,7

0

9

4/1

10,3

0

1

0

5,5

0

2

14/1

3,18

0

2

4/1

2

0

4

9/4

4,7

0

1

0

1,25

0

1

2

1

0

2

0

2

0

2

24

4

Telefonická krizová pomoc

T

6384214

Odborné sociální poradenství

T

7660838

Odborné sociální poradenství

A

8582685

Kontaktní centra

A

9936300

Krizová pomoc

A

5359149

Odborné sociální poradenství

A

1074769

Terénní programy

T

1256783

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

1673951

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Středisko NADĚJE Klášterec nad Ohří, nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež

0

5

20

5

A

Středisko NADĚJE Klášterec nad Ohří, odborné sociální
poradenství

0

1

0

1,2

83

0

0

11

0

2

10

3,9

10

0

0

3,05

12

0

0

4,1

40

0

0

7,87

45

0

0

8,64

NADĚJE
NADĚJE
2127231

Odborné sociální poradenství

NADĚJE
2367190

Azylové domy

P

NADĚJE
2503341

Sociálně terapeutické dílny

A

NADĚJE
2925439

Noclehárny

A

NADĚJE
3072534

Chráněné bydlení

P

NADĚJE
3778962

Azylové domy

P

NADĚJE

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

1

4876605

NADĚJE

570931

0

T

NADĚJE

570931

1,08

Terénní programy

Mozaika, z.s.

570931

0

4741952

Most k naději, z.s.

570931

0

A

Most k naději, z.s.

570931

4

Kontaktní centra

Most k naději, z.s.

570931

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

4417327

Most k naději, z.s.

570931

Centrum pro rodinu a následnou péči

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

A

Most k naději, z.s.

570931

Obec Měcholupy

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Služby následné péče

Most k naději, z.s.

570931

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p.o.

Počet
lůžek

1916764
Most k naději, z.s.

570931

Název zařízení

4257675

Azylové domy

P

K-Centrum Žatec
Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny
Linka duševní tísně
Protidrogové programy v penitenciárních zařízeních
Sociální protidrogová poradna
K-centrum Most
Krizová poradna
Mozaika, z.s.
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří
Středisko Naděje Litoměřice - Osvobození

Dům Naděje Litoměřice
Dům Naděje Litoměřice - Pražská
Středisko NADĚJE Lovosice
Středisko Naděje Roudnice nad Labem - chráněné bydlení
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří
Dům NADĚJE Roudnice nad Labem
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IČ

3

570931

3

570931

3

570931

3

570931

3

570931

2

570931

2

570931

2

570931

2

570931

3

570931

2

570931

3
3
3
3
2
2
9
9
9
9

570931
570931
570931
570931
570931
570931
26623064
26623064
26623064
26623064

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

NADĚJE
4528359

Terénní programy

T

NADĚJE
5510903

Noclehárny

A

NADĚJE
5625611

Nízkoprahová denní centra

A/T

5924567

Krizová pomoc

P

6087352

Chráněné bydlení

P

6562208

Nízkoprahová denní centra

A

7055199

Chráněné bydlení

P

7055199

Chráněné bydlení

P

8090360

Noclehárny

A

8870904

Terénní programy

T

9057704

Odborné sociální poradenství

A

9593299

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

4166865

Sociálně terapeutické dílny

A

4534118

Terénní programy

T

NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
A/T

NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
6772756

Odborné sociální poradenství

A

NADĚJE
8149563

Noclehárny

A

NADĚJE
7116825

Nízkoprahová denní centra

A

Národní ústav pro autismus, z.ú.
2284277
Národní ústav pro autismus, z.ú.
4319542

Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T
A

Národní ústav pro autismus, z.ú.
4334040

Raná péče

A/T

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

7472903

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Název zařízení

Středisko NADĚJE Roudnice nad Labem
Dům Naděje Litoměřice, noclehárna pro ženy
Středisko NADĚJE Lovosice
Dům NADĚJE Roudnice nad Labem
Dům Naděje Litoměřice - Pražská
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří
Středisko NADĚJE Kadaň - chráněné bydlení
Středisko NADĚJE Kadaň - chráněné bydlení
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří
Dům Naděje Litoměřice
Středisko NADĚJE Kadaň, odborné sociální poradenství
Středisko Naděje Litoměřice
Středisko NADĚJE Roudnice nad Labem, sociálně terapeutické
dílny
Středisko NADĚJE Štětí, terénní programy
Středisko NADĚJE Štětí, odborné sociální poradenství
Středisko NADĚJE Prunéřov
Středisko NADĚJE Prunéřov
Odborné sociální poradenství NAUTIS, z.ú.
Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko, Národní ústav
pro autismus, z.ú.
Středisko rané péče NAUTIS
Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko NAUTIS, z.ú.

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

4

0

4,5

4

0

0

0,6

0

2

15

3,5

4

0

0

0,35

12

0

0

6,87

0

4

20

3,95

10

0

0

4,9

10

0

0

4

10

0

0

2,4

0

2

0

2

0

1

0

1,13

0

3

15

5

0

2

10/2

3

0

2

0

2

0

2

0

1,13

8

0

0

2,8

0

2

15/1

4,75

0

1

0

0,26

0

5

12

0,07

0

1

0

0,33

0

1

0

0,09
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9

26623064

3

263486

3

264610

1

70818134

1

70818134

8

70818134

8

70818134

1

70818134

1

70818134

8

70818134

1

70818134

8
5
7
7
2
2
5
4
5
5

70818134
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

Národní ústav pro autismus, z.ú.
9864940

Odlehčovací služby

P

Obec Čížkovice
5179369

Pečovatelská služba

T

Obec Velké Žernoseky
7646731

Pečovatelská služba

T

2472265

Nízkoprahová denní centra

A

2527440

Podpora samostatného bydlení

T

2527440

Podpora samostatného bydlení

T

5735295

Sociálně terapeutické dílny

A

5735295

Sociálně terapeutické dílny

A

7629312

Domovy se zvláštním režimem

P

9869440

Domovy se zvláštním režimem

P

9806102

Chráněné bydlení

P

9806102

Chráněné bydlení

P

1012725

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

1158642

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Most
A/T

Oblastní charita Most
T

Oblastní charita Most
1826142

Noclehárny

A

Oblastní charita Most
2450357

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Oblastní charita Most
2570590

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Oblastní charita Most
3043143

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Oblastní charita Most
3383589

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Oblastní charita Most
3475445

Odborné sociální poradenství

A

Oblastní charita Most

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

4704201

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Název zařízení

Respitní centrum
Dům s pečovatelskou službou Čížkovice
Obecní úřad Velké Žernoseky
Nízkoprahové denní centrum
Podpora samostatného bydlení
Podpora samostatného bydlení
Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny
Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Chráněné bydlení
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Duchcov
Noclehárna Duchcov
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jirkov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro
Aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociální poradna Most
Sovička

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

1

0

0

0,38

0

1

0

1,25

0

1

0

1,5

0

1

10/1

3,5

0

1

0

3,7

0

4

0

0,8

0

4

3/1

2,3

0

5

3/1

3,6

18

0

0

13,9

10

0

0

6,5

31

0

0

11,75

11

0

0

4,55

0

3

28/4

6

0

2

7/1

2

5

0

0

1

0

2

6/1

2

0

1

14/2

3,5

0

4

6/1

4,3

0

3

15/3

3

0

1

0

1

0

3

15/3

4
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2

70828920

7

70828920

7

70828920

7

70828920

5

70828920

5

70828920

7

70828920

5

70828920

5

70828920

7

70828920

5

70828920

7
5
5
7
2
5
6
6
6
6

70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
46797572
46797572
46797572
73635502

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

Oblastní charita Most
5361940

Odborné sociální poradenství

A/T

Oblastní charita Most
5370162

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Oblastní charita Most
5476963

Azylové domy

P

5690901

Azylové domy

P

5778636

Odborné sociální poradenství

5798742

Pečovatelská služba

T

6239239

Azylové domy

P

6776446

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

7323829

Osobní asistence

T

7544686

Terénní programy

T

8190994

Nízkoprahová denní centra

8217675

Domy na půl cesty

P

8389381

Terénní programy

T

8522670

Sociální rehabilitace

Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
A/T

Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
A/T

Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
A/T

Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
A/T

Oblastní charita Most
8583484

Odborné sociální poradenství

A

Oblastní charita Most
9253322

Terénní programy

T

Oblastní charita Most
5872914

Terénní programy

T

Oblastní charita Rumburk
4291907

Odborné sociální poradenství

A

Oblastní charita Rumburk
6349343

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Oblastní charita Rumburk
7222807

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Oblastní charita Šluknov

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

3112502

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Název zařízení

Sociální poradna Chomutov
Zastávka
Azylový dům Osek
Azylový dům Duchcov
Sociální poradna Janov
Pečovatelská služba Oblastní charity Most
Centrum "Rodina v tísni"
Rozmarýnek
Osobní asistence Oblastní charity Most
Terénní programy Duchcov
Nízkoprahové denní centrum Most
Centrum Rodina v tísni
Terénní programy Most
Sociálně rehabilitační programy
Odborné sociální poradenství Duchcov
Terénní programy
Terénní programy
Občanská poradna Rumburk, kont. místo Šluknov
Asistenční služba pro rodiny s dětmi
Žijeme spolu - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Ambrela pro rodinu

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

0

1,8

0

4

30/4

5

27

0

0

6,5

30

0

0

6,5

0

1

2/1

1,2

0

7

0

9

30

0

0

6,5

0

5

15/5

5

0

3

0

3,3

0

1

2/1

1,2

0

1

15/1

3

4

0

0

1,5

0

3

0

3

0

2

2/1

2

0

1

0

1,15

0

3

2/1

3

0

3

2/1

3

0

1

0

1,01

0

1

5/1

1,08

0

1

14/2

3

0

3

4/1

2,9
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6

73635502

6

73635502

7

70806837

7

70806837

7

70806837

8

44225512

8

44225512

8

44225512

8

44225512

8

44225512

8

44225512

8
8
8
8
1
1
3
3
4
4

44225512
44225512
44225512
44225512
426067
426067
426105
426105
426113
426113

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

Oblastní charita Šluknov
6661939

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Oblastní charita Šluknov
8168410

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Oblastní charita Teplice v Čechách
5945195

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

7058897

Odborné sociální poradenství

A

8489399

Azylové domy

P

1001488

Azylové domy

P

2145028

Nízkoprahová denní centra

2179469

Domovy se zvláštním režimem

3125201

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

3255982

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

3831791

Noclehárny

6631017

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

7141935

Domovy pro seniory

9288131

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Oblastní charita Teplice v Čechách
Oblastní charita Teplice v Čechách
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
A/T

Oblastní charita Ústí nad Labem
P

Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
A

Oblastní charita Ústí nad Labem
A/T

Oblastní charita Ústí nad Labem
P

Oblastní charita Ústí nad Labem
A/T

Oblastní charita Ústí nad Labem
9832613

Terénní programy

T

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín
2740854

Pečovatelská služba

T

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín
2794196

Domovy se zvláštním režimem

P

Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice
2467540

Kontaktní centra

A

Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice
2997661

Terénní programy

T

Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny
1427288

Azylové domy

P

Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

5658772

Azylové domy

P

Název zařízení

Bary Ambrela
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ambrela
Agapé II.
Občanská poradna Teplice
Azylový dům pro matky s dětmi Agapé
Azylový dům Samaritán
Centrum pomoci Samaritán
Dům pokojného stáří svaté Ludmily
Komunitní centrum pro děti
Centrum služeb pro rodinu
Noclehárna Samaritán
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka
Dům pokojného stáří svaté Ludmily
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo
Oblastní charita Ústí nad Labem
Pečovatelská služba
Domov se zvláštním režimem
Kontaktní centrum Litoměřice
Terénní program Litoměřicka
Azylový dům pro muže
Azylový dům pro muže

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

20/2

4

0

1

20/3

4,39

0

3

30/3

4

0

1

0

1

20

0

0

4,5

40

0

0

5,3

0

3

50

3,7

23

0

0

14,2

0

2

A: 20/2, T:
10/1

3

0

1

A: 15/2, T:
5/1

2

15

0

0

1,5

0

1

A: 12/2, T:
12/2

2

12

0

0

7,8

0

2

A: 20/2, T:
10/1

1,5

0

2

10/2

2

0

6

0

8

13

0

0

10,5

0

3

12/2

3,2

0

2

6/2

2,2

22

0

0

4,5

28

0

0

4,5

22
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7

426130

5

21551413

5

21551413

5

21551413

5

21551413

5

21551413

8

63154935

8

63154935

3

63154935

3

63154935

8

27284506

7
7
8
5
7
7
3
3
8
8

27284506
27284506
44555385
70888230
63787849
63787849
25443801
25443801
67362621
67362621

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice
6580078

Domovy se zvláštním režimem

P

Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
2597207

Odborné sociální poradenství

A

Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
1991853

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

2868960

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

6782959

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

8897392

Terénní programy

T

3964750

Odlehčovací služby

T

4302274

Pečovatelská služba

T

8743040

Odlehčovací služby

T

9223369

Pečovatelská služba

T

1908686

Pečovatelská služba

T

6570745

Osobní asistence

T

7806201

Pečovatelská služba

T

5458864

Pečovatelská služba

T

Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
OPORA
OPORA
OPORA
OPORA
PAMPELIŠKA, o. p. s.
PAMPELIŠKA, o. p. s.
PAMPELIŠKA, o. p. s.
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, přísp. organizace
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě
5683202

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro seniory
Denní stacionáře
Pečovatelská služba
Odborné sociální poradenství

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SPOLU V ULICÍCH
Domácí hospicová péče OPORA
Pečovatelská služba OPORA
Domácí hospicová péče OPORA
Pečovatelská služba OPORA
Pampeliška o. p. s.
Pampeliška, o.p.s.
Pampeliška, o.p.s.
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace
ZÁPLATA

0

0

9,35

0

3

0

1,6

0

4

50/5

5,1

0

3

10/2

3,1

0

1

15/2

2,1

0

4

0

2,5

0

2

0

2,2

0

8

0

12

0

2

0

2,05

0

12

0

13,2

0

2

0

3,2

0

1

0

1,1

0

11

0

11,8

0

22

0

29,5

P

195

0

0

98,14

P

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvková organizace

137

0

0

48,06

0

2

10/2

2,2

0

4

0

6,35

0

3

30/3

5,8

0

2

20/2

4,5

A
T
A/T

Poradna pro integraci, z.ú.
6917580

GALAXIE

12

2,75

Poradna pro integraci, z.ú.
5373127

OLIVÍN

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

20/3

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o.
8917425

VULKÁN

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

2

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o.
5496002

Obrnická sociální poradna

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

0

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace
6621591

Domov se zvláštním režimem

Počet
lůžek

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvková organizace

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace
2269939

Název zařízení

A/T

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.
PORADNA PRO INTEGRACI ÚL
PORADNA PRO INTEGRACI ÚL

23
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8

70100691

1

70100691

8

70100691

8

70100691

7

70100691

1

70100691

2

22723030

2

22723030

8

26670763

1

69898588

1

69411239

8
1
8
1
4
2
4
5
5
8

69411239
69411239
69411239
69411239
829137
829137
829137
25438352
25438352
68974922

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
2230344

Terénní programy

T

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
3190373

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
7160480

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

7212518

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

7406243

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

9564563

Terénní programy

T

1066993

Odborné sociální poradenství

A

6958943

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

4095789

Odborné sociální poradenství

A

2702489

Odborné sociální poradenství

A

4709041

Pečovatelská služba

T

4709041

Pečovatelská služba

T

5509784

Odborné sociální poradenství

A/T

5509784

Odborné sociální poradenství

A/T

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s.
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s.
A, T

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s.
Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
9399765

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
2322456

Chráněné bydlení

P

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
6143976

Sociální rehabilitace

A/T

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
6143976

Sociální rehabilitace

A/T

Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.
1474897

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.
7964176

Odborné sociální poradenství

A/T

Romano jasnica, spolek

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

1014491

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Název zařízení

Návrat do společnosti
Návrat dítěte do rodiny
Návrat dítěte do rodiny
Návrat dítěte do rodiny
Želváček
Návrat do společnosti
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň; Sociální centrum
- Odborné sociální poradenství
Sociální centrum - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Klášterec nad Ohří; Sociální centrum - Sociálně aktivizační služby
pro
rodiny
s dětmi
Kadaň
Poradna
pro
mezilidské
vztahy
Krizová poradna
Pečovatelská služba Prosapia
Pečovatelská služba Prosapia
Poradna Prosapia
Poradna Prosapia
Klub pro mladé Prosapia
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
SAS - Sociálně aktivizační služba MOST
SAP - Sociálně aktivizační poradna MOST
Nízkoprahové zařízení pro mládež

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

7

0

7,2

0

1

0

0,7

0

2

0

1,7

0

4

0

3,6

0

4

20

3,3

0

2

0

2,2

0

A1; T2

5/2

3

0

A3; T3

A14/2;
T12/2

6,5

0

2

12/2

3

0

2

6/2

1,83

0

1

0

2,35

0

1

0

2,35

0

A 1; T 1

A 8/2; T
8/2

3,1

0

A 1; T 1

A 8/2; T
8/2

3,1

0

1

A 20/2; T
10/2

5

4

0

0

1,1

0

1

5/1

1

0

2

5/1

1

0

4

16/2

4,2

0

4

4

4

0

1

15

4

24
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8

68974922

4

68974922

8

68974922

3

68974922

7

68974922

9

44990901

7

65607368

7

65607368

6

62231294

7

26598442

7

26598442

7
7
7
5
3
8
7
8
2
2

26598442
26598442
26598442
28736133
8929815
26540495
26540495
26540495
46789944
46789944

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

Romano jasnica, spolek
1280221

Terénní programy

T

Romano jasnica, spolek
2714387

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Romano jasnica, spolek
6394439

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

8623993

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

9817183

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

4441304

Terénní programy

7425112

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

9772872

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

3861378

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

1142741

Týdenní stacionáře

P

4868271

Odlehčovací služby

P

7907052

Pečovatelská služba

T

8381611

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

8951412

Denní stacionáře

A

Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
ROZKOŠ bez RIZIKA
T

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
A/T

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
Salesiánský klub mládeže, z.s. Rumburk - Jiříkov
Senior Teplice, z.s.
Senior Teplice, z.s.
Senior Teplice, z.s.
Senior Teplice, z.s.
Senior Teplice, z.s.
Sestřičky, s.r.o.
2026889

Pečovatelská služba

T

SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú.
2799038

Denní stacionáře

A

Sociální agentura, o. p. s.
4452113

Sociální rehabilitace

A

Sociální agentura, o. p. s.
6288509

Odborné sociální poradenství

A

Sociální agentura, o. p. s.
8052393

Odborné sociální poradenství

A

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
1049767

Domovy pro seniory

P

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

4810034

Denní stacionáře

A

Název zařízení

Poradenské informační centrum Trmice
Poradenské centrum Louny
Nízkoprahové zařízení pro děti M. C. Zefyríno
Poradenské centrum Štětí
Poradenské centrum Krupka
ROZKOŠ bez RIZIKA
Podaná ruka
Luna
Zavináč
Senior Teplice
Senior Teplice
Senior Teplice
Denní centrum Kanape
Senior Teplice
Sestřičky, s. r. o.
SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú.
Sociální agentura, o.p.s.
Sociální agentura, o.p.s.
Sociální agentura, o. p. s.
Domov pro seniory Písečná
Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

4/1

1

0

2

4

2

0

1

15

3,5

0

3

12

2

0

5

12

5

0

4

0

0,85

0

2

A 20/3; T
10/2

2,26

0

1

20/2

1,3

0

2

30/2

2,75

14

0

0

8,5

14

0

0

3,7

0

10

0

10,2

0

1

25/3

1,1

0

3

10

3,2

0

3

0

3,1

0

1

12/2

5

0

2

8/1

1,71

0

1

0

0,75

0

2

0

1,5

166

0

0

68,88

0

2

10/2

2,3
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2

46789944

2

46789944

2

46789944

3

8183571

9

68954221

9

68954221

9

68954221

8

68954221

2

22800522

2

22800522

5

26613468

6
7
5
5
8
9
5
8
1
5

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
7359147

Pečovatelská služba

T

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
8986384

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
6315827

Odborné sociální poradenství

A

9512421

Pečovatelská služba

T

1901964

Telefonická krizová pomoc

T

9031562

Intervenční centra

A/T/P

9381472

Krizová pomoc

A/T/P

9736016

Odborné sociální poradenství

A

1873902

Pečovatelská služba

T

5817647

Odlehčovací služby

T

1348497

Terénní programy

T

3598308

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

3687948

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

1508034

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Sociální služby města Lovosice
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.

3070280
26671921
266094
266094
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412

Společně proti času, o. p. s.
Společně proti času, o. p. s.
SPOLEČNÝ ŽIVOT
Spolek Kolem dokola
SPZ Teplice z.s.
A/T

Statutární město Most
A

Statutární město Most
2898140
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
1179103

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T
A/T

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
1475555

Tlumočnické služby

A/T

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
3454712

Odborné sociální poradenství

A/T

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
5554461

Odborné sociální poradenství

A/T

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
5657843
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

5922648

Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T
A/T

Název zařízení

Centrum denních služeb Bezručova
Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná
Sociální centrum Kamenná
Pečovatelská služba města Lovosice
Linka pomoci
Intervenční centrum
Centrum krizové intervence
Centrum krizové intervence
Společně proti času, o. p. s.
Společně proti času, o. p. s.
SPOLEČNÝ ŽIVOT
Spolek Kolem dokola
SPZ Teplice - sociálně aktivizační služby
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15-26 let
NZDM Svět
Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Ústí n.L.
Tlumočnické služby Most a Ústecký kraj
Sociální poradenství pro sluchově postižené Most
Sociální poradenství pro sluchově postižené Ústí n. L.
Sociální poradenství pro sluchově postižené Děčín
Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Most

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

11

0

16

28

0

0

21,05

0

3

0

2,91

0

7

0

8,15

0

1

0

4,7

1

3

5/2

6,9

5

A3; T1

A5/2; T5/2

8,5

0

1

5/1

0,7

0

1

0

1,98

0

1

0

0,3

0

2

5/1

2,6

0

2

5/2

2,15

0

3

5/1

3

0

2

35/5

3

0

1

21/3

2,5

0

2

35/2

1,6

0

2

35/2

2,8

0

3

0

1,95

0

2

0

1,65

0

2

0

1,55

0

2

35/2

2,6
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9

70942412

9

70942412

4

70942412

9

70942412

7

70942412

4

64018539

4

64018539

4

64018539

4

64018539

2

65650701

2

65650701

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
7160060

Tlumočnické služby

A/T

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

Tlumočnické služby Ústí nad Labem

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

35/2

1,8

0

2

35/2

2,5

0

2

35/2

1,4

0

2

40/2

1,9

0

2

35/2

2,3

Tlumočnické služby

7902701

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T

8443953

Tlumočnické služby

A/T

9118818

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T

2222932

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

Svaz tělesně postiženýchv České republice, o.s. okresní
organizace Louny

0

2

0

0,4

2906418

Odborné sociální poradenství

A

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní
organizace Louny

0

1

0

1,25

5429547

Odborné sociální poradenství

A

0

1

0

0,45

8356589

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

0

2

8/2

0,5

1348958

Kontaktní centra

A

0

4

10/2

4,2

4617622

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

3

30/3

5,2

4830342

Terénní programy

0

2

0

3

4903149

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

A 3; T2

A 40/5;
T24/2

8

5425697

Terénní programy

0

6

0

6,2

0

A2;T2

A24/2;
T14/2

5,2

0

4

0

4,4

0

1

A20/2;
T20/2

3,05

0

1

3/1

1,2

0

1

3/1

1,2

0

1

3/1

1,2

0

3

30/3

4,2

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
A/T

Světlo Kadaň z. s.
T

Světlo Kadaň z. s.
A/T

Světlo Kadaň z. s.
T

Světlo Kadaň z. s.
5486070

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Světlo Kadaň z. s.
6042330

Terénní programy

T

Světlo Kadaň z. s.
6268396

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Světlo Kadaň z. s.
6964061

Odborné sociální poradenství

A/T

Světlo Kadaň z. s.
6964061

Odborné sociální poradenství

A/T

Světlo Kadaň z. s.
6964061

Odborné sociální poradenství

A/T

Světlo Kadaň z. s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

Tlumočnické služby Louny

Počet
lůžek

7896718
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

A/T

Název zařízení

6987486

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Louny
Tlumočnické služby Teplice a Ústecký kraj
Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Teplice

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní
organizace Louny
K-Centrum Chomutov
Klub DOpatra
Terénní program Jirkov
Klub Kámen - SC Kamínek
Terénní programy - Kadaňsko
Klub MOLO
Terénní programy - Chomutovsko
Klub Radonice
Poradna Světlo
Poradna Světlo
Poradna Světlo
Klub Přízemí
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2

65650701

2

65650701

3

70809828

3

70809828

3

70809828

9

26611716

8

25453629

9

25453629

8

26200481

3

70948062

5

6081673

3
1
1
7
7
7
6
4
4
4

25444972
6479600
6479600
22794581
22794581
22794581
22794581
1539353
1539353
1539353

Název poskytovatele

Světlo Kadaň z. s.

Identifikátor

Druh služby

9046179 Kontaktní centra

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

A

Světlo Kadaň z. s.
9813289

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

ŠANCE Lovosice, z.s.
1806649
ŠANCE Lovosice, z.s.

Pečovatelská služba

T

5093498 Denní stacionáře

A

7363041

Sociálně terapeutické dílny

A

8477576

Tlumočnické služby

T

5180350

Sociální rehabilitace

A/T

7124970

Průvodcovské a předčitatelské služby

A/T

8215787

Sociální rehabilitace

A/T

3856868

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

3514586

Sociálně terapeutické dílny

A

8111722

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

8643582

Odlehčovací služby

T

9489149

Domovy pro seniory

P

ŠANCE Lovosice, z.s.
Tichý svět, o.p.s.
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.
Tyfloservis. o.p.s.
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o.
Uzlík Litvínov, z. ú.
VALDEK, o.p.s.

A/T

Valerie-Homecare, s.r.o.
Valerie-Homecare, s.r.o.
Vaše harmonie, o.p.s.
3293142

Domovy se zvláštním režimem

P

Vaše harmonie, o.p.s.
6998154

Odborné sociální poradenství

A/T

Vaše harmonie, o.p.s.
7046267

Domovy pro seniory

P

Vaše harmonie, o.p.s.
9585709

Pečovatelská služba

T

Vavřinec, z. s.
1351398

Azylové domy

P

Vavřinec, z. s.
2001131

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Vavřinec, z. s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

2001131

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

Název zařízení

K-Centrum Kadaň
Služby pro rodiny s dětmi - SC Kamínek
ŠANCE Lovosice
Denní stacionář ŠANCE Lovosice
Sociálně terapeutická dílna Šance
Tichý svět, o.p.s. - tlumočnické služby
TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.
TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.
Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Ústí n. L.
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace
Uzlík Litvínov, z. ú.
VALDEK, o.p.s.
Odlehčovací služby
Domov pro seniory
Seniorcentrum Pohoda
Seniorcentrum Pohoda
Seniorcentrum Pohoda
Centrum pečovatelské služby Harmonie
Azylový dům pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

3

10/2

2,7

0

2

15/2

4,5

0

4

0

4

0

1

2/1

3

0

1

4/1

1

0

4

0

0,92

0

1

5/1

1

0

1

3

1,8

0

3

0

2,25

75

0

0

37

0

1

6/2

2,25

0

3

8/2

4,15

0

3

0

1,61

15

0

0

17,085

26

0

0

15

0

1

0

1,3

32

0

0

11

0

1

0

2,52

28

0

0

6

0

2

5/1

2,2

0

1

5/1

1,1
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4

1539353

8

64676803

9

64676803

8

64676803

6

64676803

7

64676803

6

64676803

7

64676803

6

64676803

7

64676803

8

26533839

2
4
4
4
7
9
9

28716736
26595575
26595575
26595575
61515434
571709
571709

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021

Vavřinec, z. s.
2001131

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

WHITE LIGHT I, z.ú.
5291489

Služby následné péče

A/P

WHITE LIGHT I, z.ú.

Terapeutická komunita WHITE LIGHT I v Mukařově

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

5/1

1,1

7

2

15

2,2

15

0

0

8,1

P

7975725

Odborné sociální poradenství

A

Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostmi
WHITE LIGHT I Ústí nad Labem

0

2

12/2

3,25

7975725

Odborné sociální poradenství

A

Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostmi
WHITE LIGHT I Ústí nad Labem

0

1

0

0,15

7975725

Odborné sociální poradenství

A

Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostmi
WHITE LIGHT I Ústí nad Labem

0

1

0

0,7

9185704

Kontaktní centra

A

0

2

6

2

9535462

Terénní programy

T

0

2

0

2,6

9684988

Terénní programy

T

0

3

0

3,1

6427324

Kontaktní centra

A

0

4

10

4,6

7155895

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

0

1

30/2

1,5

1819216

Pečovatelská služba

T

0

2

0

3,5

2266383

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

0

3

6/3

3,6

0

2

0

2

0

2

0

2,15

0

1

0

0,5

0

1

0

6,6

0

2

0

6,6

WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.
YMCA Ústí nad Labem
Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.
Žatecký spolek Handicap z. s.

5355584 Terénní programy

Žatecký spolek Handicap z. s.

8187057

Odborné sociální poradenství

A/T

T
A/T

Židovská obec Teplice
5999482

Odborné sociální poradenství

A/T

ŽIVOT 90, z.ú.
2684509

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

Centrum následné péče WHITE LIGHT I Ústí nad Labem

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Terapeutické komunity

WHITE LIGHT I, z.ú.

ŽIVOT 90, z.ú.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Počet
lůžek

7968327
WHITE LIGHT I, z.ú.

Žatecký spolek Handicap z. s.

Název zařízení

Tísňová péče

4892203 Telefonická krizová pomoc

T

T

Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I v Rumburku
Terénní programy WHITE LIGHT I Teplicko
Terénní programy WHITE LIGHT I Šluknovsko
Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I v Teplicích
Nízkoprahový klub Orion
Zdravotní sestry a pečovatelky s. r. o.
MAJÁK - tréninkové středisko, Žatecký spolek Handicap, z. s.
Terénní programy
Občanská poradna Handicap
Židovská obec Teplice
ŽIVOT 90 - Tísňová péče pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Život 90 - Linka důvěry pro seniory a jejich blízké
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Příloha č. 2

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2021
Název zařízení

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

Vysvětlivky
Č. regionu

Region

1

Děčínsko
Chomutovsko
Litoměřicko
Lounsko
Mostecko
Šluknovský výběžek
Teplicko
Ústecko
Nadregionální působnost

2
3
4
5
6
7
8
9

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/XX/2021 ze dne 21. 6. 2021

Služba zařazena do Základní sítě
Služba zařazena do Základní sítě, financování MPSV (,,B'' síť)

30

číslo regionu

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

7

61325422 Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r. o.

8445409

3

65081374 Hospic sv. Štěpána, z.s.

5419883

5

25419561 Hospic v Mostě, o. p. s.

5291951

8

25488627 Krajská zdravotní a.s.

2933212

5

25030302 Krušnohorsá poliklinika s. r. o.

3507285

4

49904035 MEDICINA, spol. s. r. o.

2180193

4

27332730 Nemocnice AGEL Louny a.s.

3954535

4

25026259 Nemocnice Žatec, o.p.s.

5594962

Název poskytovatele

Druh služby

Forma poskytování

IČ

Identifikátor

číslo regionu

Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje platná od 1. 7. 2021
Název zařízení

Stávající
Stávající
skupinová
Úvazky
Počet individuální
okamžitá pracovníků
lůžek okamžitá
kapacita v přímé péči
kapacita
(sk/pr)

6

26590735 CEDR - komunitní spolek

6572053

Terénní programy

T

Terénní programy

0

6

10/1

6,5

2

25755277 Člověk v tísni, o.p.s.

6435327

Terénní programy

T

Člověk v tísni, o.p.s.

0

2

0

2

8

44554559 DRUG – OUT Klub, z. s.

5587211

Odborné sociální poradenství

A/T

Ambulantní adiktologické
služby

0

2

0

6,5

6

44554559 DRUG – OUT Klub, z. s.

8781631

Odborné sociální poradenství

A/T Poradna pro závislosti

0

3

0

3

1

26590719 Charitní sdružení Děčín, z.s.

6511261

Odborné sociální poradenství

Občanská poradna Děčín

0

2

0

2,044

1

26590719 Charitní sdružení Děčín, z.s.

7674174

A/T

Asistenční služba pro rodiny s
dětmi

0

A 1; T1

A5/1; T5/1

1

1

26590719 Charitní sdružení Děčín, z.s.

3343285

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež Česká Kamenice

A/T

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež ČK

0

A 1; T 1

A20/2;
T20/2

2

2

26569655 In IUSTITIA, o.p.s.

1144917

Odborné sociální poradenství

0

1

0

1,125

6

28744349 JIPRO-CASH s. r. o.

5037445

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov Potoky

10

0

0

5,38

2

27000222 K srdci klíč, o. p. s.

1499845

Noclehárny

A

Noclehárna v Chomutově

12

0

0

2,4

2

27000222 K srdci klíč, o. p. s.

1981137

Domy na půl cesty

P

Byty na půl cesty v
Chomutově

5

0

0

2

2

27000222 K srdci klíč, o. p. s.

7712870

Nízkoprahová denní centra

A

Nízkoprahové denní centrum
v Chomutově

0

1

12/2

4,11

2

46787682

6395067

Odborné sociální poradenství

A/T

Městský ústav sociálních
služeb, přípěvková organizace

0

2

2

3,75

Městský ústav sociálních služeb Jirkov,
příspěvková organizace

A

A/T Poradna Justýna

Forma poskytování

Název zařízení

A/T

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi Jirkov

0

2

8/2

2

Terénní programy

0

2

2/1

2

A/T Coolna

0

3

15/3

3

Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež

A/T Klub Amaro Avindo

0

2

A 20/4;
T 20/4

3,5

9994728

Sociální rehabilitace

A/T SDZP družstvo

0

1

0

1,5

25476092 SDZP družstvo

8380362

Odborné sociální poradenství

A/T SDZP družstvo

0

1

0

2

Sociální služby Chomutov, příspěvková
46789944 organizace

8611619

50

0

0

7,61

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

číslo regionu

Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje platná od 1. 7. 2021
Druh služby

2

70828920 Oblastní charita Most

2450357

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

2

70828920 Oblastní charita Most

9253322

Terénní programy

4

70828920 Oblastní charita Most

8364418

Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež

4

68974922 Romano jasnica, spolek

2274212

1

25476092 SDZP družstvo

1
2

Azylové domy

T

P

Azylový dům Písečná

Stávající
Stávající
skupinová
Úvazky
Počet individuální
okamžitá pracovníků
lůžek okamžitá
kapacita v přímé péči
kapacita
(sk/pr)

Bod 11.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 032/7Z/2021

Přehled subjektů navržených k podpoře, včetně výše dotace

Poskytovatel

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
Oblastní charita Ústí nad Labem
DRUG-OUT Klub, z.s.

IČ

Příloha č. 1

ID

2185972
9753639
2179469
44225512
7141935
44554559 5587211
41328523

Druh služby

Částka o dofincování ze žádosti

domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
odborné sociální poradenství

2 700 000 Kč
430 000 Kč
2 210 100 Kč
1 322 620 Kč
1 100 000 Kč
ALOKACE
ROZDĚLENO
NEROZDĚLENO

DOFINANCOVÁNÍ

2 700 000 Kč
430 000 Kč
2 039 636 Kč
1 322 620 Kč
1 044 700 Kč
7 536 956 Kč
7 536 956 Kč
0 Kč

Bod 11.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 033/7Z/2021

Příloha č. 1

Bod 11.7 priloha 2.pdf k usnesení č. 033/7Z/2021

Příloha č. 2

bod 12.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 034/7Z/2021

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY
V ÚSTECKÉM KRAJI 2021
I.

Obecná ustanovení

1.

Název dotačního programu

Podpora audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji 2021 (dále jen „program“)
2.

Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu je Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ:
70892156, který je současně poskytovatelem dotace (dále jen „poskytovatel“).
3.

Soulad programu se strategickými programy

Program v návaznosti na zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, na zákon č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na aktuální znění „Zásad
pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem“ a „Zásad Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje“ schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje, (dále „Zásady“) upravuje
postupy a stanoví základní pravidla při poskytování dotace v rámci tohoto programu.
Program byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……… ze dne 21. 6. 2021.
Program Podpora audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji 2021 naplňuje Strategii rozvoje Ústeckého kraje do
roku 2027, Cíl 3 Proměnit strukturu hospodářství, zrychlit hospodářský růst a zastavit zaostávání kraje, Dílčí Cíl
3.1 Rozvoj ekonomiky kraje s důrazem na konkurenceschopnost, udržitelnost a přidanou hodnotu.
4.

Specifikace a cíle programu – důvody podpory

Cílem tohoto programu je podpora realizace audiovizuálních děl (dále jen „AVD“) v Ústeckém kraji a posílení
místní ekonomiky.
Přítomnost filmových štábů v regionu během realizace AVD znamená okamžitý ekonomický přínos, tvorbu
krátkodobých pracovních příležitostí a využití místních dodavatelů služeb. Výroba AVD tím proto výrazně
přispívá k posilování místní ekonomiky a zároveň je možné využít propagační a marketingový potenciál
podpořených AVD k posílení propagace regionu, jak v průběhu realizace, tak i při následné exploataci
(distribuci) AVD.
Audiovizuální výroba vzhledem k podstatě způsobu, jakým je prováděna, je schopna téměř okamžitě zvýšit
ekonomický přínos do místa realizace. Jelikož až 60 % filmových rozpočtů proudí nefilmovým malým a
středním podnikům a službám, je při pozastavení a zpomalení ekonomiky v důsledku pandemie Covid-19
nasnadě podpora právě audiovizuální výroby s její schopností povzbudit hospodářský růst regionu.
Cílem programu je zároveň zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu směrem k filmařům a přilákání
dalších produkcí a posílení konkurenceschopnosti Ústeckého kraje ve srovnání s jinými kraji, které finanční
podporu pro audiovizuální produkci již zavedly nebo zavádějí.
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II. Finanční rámec programu
1.

Finanční rámec – předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na stanovený
účel

Finančním rámcem programu se rozumí celkový objem prostředků určených pro realizaci programu ve
vymezené oblasti podpory. Podpora je poskytována z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje a
vychází ze schváleného rozpočtu pro rok 2021.
Celková alokace prostředků programu je 2.000.000,- Kč.
2.

Forma a výše podpory

Dotace poskytované z programu mají formu jednorázové neinvestiční dotace.
Minimální výše dotace na projekt: 250.000,- Kč
Maximální výše dotace na projekt: 1.000.000,- Kč
Dotace je udělována v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, Úř. věst. L 352, 24. 12.
2013. Výše podpory jednomu subjektu v režimu de minimis činí dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 (pro
ostatní odvětví) maximálně 200 000 EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky (účetní období).
3.

Maximální míra dotace z rozpočtu Ústeckého kraje

Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které
bude spolufinancovat maximálně do výše 70 %.
Žadatelem požadovaná výše dotace musí být zaokrouhlena na celé stokoruny.
Projekt nesmí být spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Ústeckým krajem.

III. Vymezení oblasti podpory – účel podpory
1.

Typy projektů

Projektem se pro účely tohoto programu rozumí část výroby AVD na území Ústeckého kraje, a to pouze
část tvořená vlastním natáčením a postprodukcí AVD, nikoli developmentem (vývojem) AVD.
Předmětem projektu pro účely této výzvy je pouze AVD s majoritní českou finanční účastí na celkových
výrobních nákladech.
Ústecký kraj poskytuje prostřednictvím tohoto programu dotace na projekty, jejichž předmětem je výroba
těchto typů AVD: hrané filmy nebo hrané seriály či epizody hraných seriálů, a to bez omezení stopáže. Zároveň
platí, že tato AVD jsou určena k distribuci v kinech, prostřednictvím televizního vysílání, převzatého
televizního vysílání nebo služby video on demand.
Dotace nebudou poskytovány na projekty, jejichž předmětem je výroba animovaných a dokumentárních
AVD, turistických, propagačních, reklamních či instruktážních AVD, stejně tak AVD jejichž obsah je
v rozporu s právními předpisy, AVD otevřeně schvalující násilí, náboženskou nebo rasovou nesnášenlivost a
AVD pornografické povahy.
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2.

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci

Žadatelem o dotaci je právnická osoba se sídlem, pobočkou nebo provozovnou na území České republiky,
která je ve smyslu §2 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně
některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů, výrobcem nebo koproducentem AVD,
které je předmětem projektu.
Žadatelem o dotaci nemůže být:
a) obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v §2 odst. 1 písm. c) zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti,
b) politická strana a politické hnutí dle zákona č. 424/ 1991 Sb., o sdružování v politických stranách a
v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů,

IV. Žádost o dotaci
1.

Stanovení konzultačního místa

Administrátorem programu je Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje, oddělení
cestovního ruchu, Filmová kancelář Ústeckého kraje.
Kontaktní osoba: Barbora Hyšková – hyskova.b@kr-ustecky.cz, 778 494 321.
2.

Způsob předkládání žádostí o dotace

Žadatel doručuje úplnou žádost do programu na předepsaných formulářích, které jsou přílohami tohoto
programu, a to:
a) poštou na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje, nebo
b) osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, nebo
c) do datové schránky Ústeckého kraje (autorizovaná konverze dokumentů).
Jel-li žádost doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje (adresa: Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem), musí být v zalepené obálce označena:
1) názvem programu „Podpora audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji 2021“,
2) plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou,
3) textem „NEOTVÍRAT“
Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje bude žadateli vystaveno potvrzení.
Je-li žádost doručována do datové schránky Ústeckého kraje (identifikátor datové schránky: t9zbsva), musí
být z označení datové zprávy zřejmé, že je adresována Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Odboru
Regionálního Rozvoje a dále také, že se jedná o žádost o dotaci v rámci programu „Podpora audiovizuální
tvorby v Ústeckém kraji 2021“.
3.

Lhůta pro předkládání žádostí

Lhůta pro podání žádosti je od 27. 7. – do 11. 8. 2021
Rozhodné pro přijetí žádosti je datum a čas
a) odeslání datové zprávy, nebo
b) předání žádosti k poštovní přepravě, nebo
c) podání žádosti na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla-li
v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní
schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka,
jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb
zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo
o zachování lhůty se neuplatní.
4.

Žádost o dotaci a její přílohy

Žádost o dotaci sestává z vyplněného a podepsaného formuláře žádosti, který je přílohou a) tohoto
programu, a následujících povinných příloh (číselně označených):
1. synopse AVD (maximálně 2 strany A4),
2. scénář AVD (pouze v elektronické podobě),
3. položkový rozpočet celkových nákladů AVD (předkládat na vlastním libovolném formuláři, je možné
použít formulář předkládaný k žádosti na Státní fond kinematografie)
4. plánovaný souhrnný rozpočet nákladů vynaložených na území Ústeckého kraje příloha b) Programu
- k žádosti o dotaci předložte pouze List 2
5. Zdroje financování AVD (příloha c) Programu)
6. režisérská explikace max. 1 strana A4,
7. producentská explikace max. 1 strana A4,
8. krátké profesní životopisy hlavních členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na realizaci
projektu, a to zejména: režisér, scénárista, kameraman, filmový architekt ať již jsou smluvně
zajištěni nebo v jednání,
9. prezentace dosavadní činnosti žadatele v oblasti kinematografie a filmového průmyslu, max. 1
strana A4
10. kopie koprodukční smlouvy/koprodukčních smluv, je-li žadatel koproducentem,
11. čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (příloha d) Programu),
12. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu
o vedení běžného účtu žadatele, a to v prosté kopii,
(pokud je žadatel plátcem DPH, je nutné doložit smlouvu o založení účtu registrovaného u správce
daně)
13. doklady osvědčující právní osobnost žadatele (název/obchodní firma, právní forma, sídlo, IČ) (např.
výpis z obchodního rejstříku) nebo další doklady – (např. společenská smlouva, stanovy, statut,
zřizovací listina apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků, a to v prosté kopii,
14. doklad o ustanovení (např. volbě nebo jmenování) člena statutárního orgánu žadatele současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek, samostatně, nebo
společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného
rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů), a to v prosté kopii,
15. rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to v prosté kopii,
16. čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady projektu,
17. Výpis z evidence majitelů ev. příslušné doklady
Žádost včetně všech příloh musí být v českém jazyce.
Žadatel může spolu s žádostí předložit také audiovizuální materiály z AVD, jež je předmětem projektu,
pokud jsou k dispozici – např. již hotové AVD, hrubý sestřih, ukázky, teasery, trailery apod.
Audiovizuální materiály nebo přílohy s velkým objemem dat se k žádosti přikládají na elektronickém
datovém nosiči (platí v případě, je-li doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu
Ústeckého kraje).
V žádosti musí být uveden den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele. U žádosti podávané
elektronicky do datové schránky Ústeckého kraje musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným
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elektronickým podpisem (§6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpisů) osob jednajících za žadatele.
Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor
vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření
tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické
podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního
orgánu žadatele).
Počet žádostí na jednoho žadatele není v programu omezen. Žadatel může v rámci tohoto programu podat
i více než jednu žádost, avšak v takovém případě se musí jednoho AVD týkat pouze jedna žádost. Podání více
žádostí týkajících se jednoho AVD není možné.
Všechny došlé žádosti o dotaci a všechny jejich přílohy se archivují poskytovatelem a žadatelům o dotaci se
nevracejí. Kraj nehradí žadatelům náklady spojené se zpracováním a předložením žádosti.

V. Posuzování žádostí a rozhodnutí o udělení dotace
1.

Formální kritéria

Administrátor programu nejprve zhodnotí formální kritéria přijatelnosti (tj. oprávněnost žadatele, úplnost
žádosti včetně všech požadovaných příloh a soulad s podmínkami dotačního programu, správnost a uvedení
předepsaných údajů, správnost výsledných údajů/ počtů).
Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti o Dotaci:
a) zaslané jakýmkoliv jiným způsobem, než je uvedeno,
b) podané po termínu uzávěrky pro přijímání žádostí,
c) podané neoprávněným žadatelem nebo nepodepsané osobou (osobami) oprávněnou zastupovat
žadatele,
d) podané žadatelem, který naplňuje podmínky pro vyřazení uvedené v čl. IX. odst. 5 písm. a) – g)
Zásad,
Pokud bude doručená žádost vykazovat jiné formální nedostatky (např. nesprávné a chybné uvedení
identifikačních údajů žadatele, chyby v psaní a počtech, chybějící požadovaná příloha aj.) vyzve poskytovatel
žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výzva
k odstranění nedostatku a doplnění žádosti může být učiněna pouze jednou. Požadavek o nápravu bude
odeslán na kontaktní emailovou adresu uvedenou v žádosti.
Žadatelé, jejichž žádost nesplní kritéria administrativní kontroly, případně neopraví formální nedostatky ve
stanované lhůtě, budou z dalšího hodnocení vyloučeni a budou o tom informováni prostřednictvím emailu se
zaručeným elektronickým podpisem.
2.

Hodnocení odborné komise

Žádosti, které zcela splní formální kritéria přijatelnosti, jsou předány administrátorem k hodnocení odborné
komisi.
Odborná komise je sedmičlenná a je tvořena ze zástupců filmových profesionálů a expertů (3 zástupci
filmových profesí a 2 zástupci filmových institucí, zástupce Filmové kanceláře Ústeckého kraje a zástupce
kulturní instituce v regionu.)
Odborná komise vyhodnocuje projekty na základě následujících hodnotících kritérií:
a) umělecká kvalita AVD a obsahová stránka projektu (originalita, umělecká a společenská hodnota
scénáře, téma aj.)
b) způsob a rozsah využití místních lokací, služeb a veřejnosti, zapojení místních kulturních
a kreativních průmyslů,
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c) celková výše prostředků vynaložených v Ústeckém kraji,
d) způsob prezentace Ústeckého kraje v AVD, obsahové a tematické propojení projektu s Ústeckým
krajem,
e) celkový počet natáčecích dnů plánovaných v Ústeckém kraji,
f) propagační a marketingový potenciál využitelný pro Ústecký kraj,
g) personální zajištění projektu a dosavadní činnost žadatele – výsledky, ocenění aj.,
h) způsob realizace projektu, producentská strategie, připravenost projektu
i) formy a rozsah distribuce AVD.
Své stanovisko k hodnoceným žádostem o dotaci, včetně kompletního seznamu hodnocených projektů
s doporučenou výší dotace a odůvodněním neposkytnutí či doporučení na částečné poskytnutí dotace tak,
aby rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace bylo přezkoumatelné, předkládá komise Radě Ústeckého
kraje.
V případě, že bude doporučeno poskytnutí dotace v nižší částce, než je požadováno v žádosti o dotaci,
žadatel na základě výzvy odboru regionálního rozvoje provede příslušnou úpravu v předloženém rozpočtu.
Vždy musí být zachován závazný ukazatel maximální procentní výše dotace na uznatelných
nákladech. Zároveň se však celková částka plánovaných nákladů vynaložených na území Ústeckého kraje
nesmí ponížit o více než 25% oproti plánovanému rozpočtu nákladů vynaložených na území Ústeckého kraje,
který je přílohou posuzované žádosti.
Bodové hodnocení dle kritérií
Kritérium

Body (0-10)

Koeficient

Maximální
počet bodů

Projekt obecně
umělecká kvalita a obsahová stránka AVD

10

3

30

personální zajištění projektu a dosavadní činnost žadatele

10

1

10

způsob realizace projektu, producentská strategie, připravenost
projektu, finanční plán a finanční zajištění projektu

10

2

20

formy a rozsah plánované distribuce AVD

10

1

10

celková výše prostředků vynaložených v Ústeckém kraji

10

2

20

způsob prezentace Ústeckého kraje v AVD, obsahové a tematické
propojení s Ústeckým krajem

10

2

20

propagační a marketingový potenciál využitelný pro Ústecký kraj,

10

1

10

způsob a rozsah využití lokací, služeb, lidí, kulturních a kreativních
odvětví

10

1

10

celkový počet natáčecích dnů v Ústeckém kraji

10

1

10

Celkem bodů

90

Přínosy pro Ústecký kraj, realizace v Ústeckém kraji

3.

140

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

O poskytnutí dotace či neposkytnutí dotace rozhodne Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém řádném
zasedání dne 13. 12. 2021.
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Zastupitelstvo může z důvodu uplatnění zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti 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, rozhodnout o poskytnutí nižší částky dotace, než uvedl žadatel ve své
žádosti.
Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na webových stránkách kraje v sekci týkající se
programu do 10 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí zastupitelstva kraje.
O rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí dotace nebo rozhodnutí dotaci neposkytnout bude žadatel písemně
vyrozuměn do 10 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí zastupitelstva kraje.
S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí
dotace v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.
Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytnutím dotace se nezakládá ani nárok na poskytnutí další
dotace z rozpočtu kraje či jiných zdrojů státního rozpočtu, státních a evropských fondů.

VI. Podmínky poskytnutí dotace
1.

Smlouva a obecné podmínky

Dotace bude poskytnuta na základě písemné smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) uzavřené
mezi poskytovatelem a příjemcem dotace.
Vzor smlouvy je přílohou e) tohoto dotačního programu.
Dotaci lze použít pouze na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v rámci termínu realizace projektu a
v souladu s obsahem projektu, smlouvou a podmínkami tohoto dotačního programu.
Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 3. 2021 (tedy před podáním žádosti).
Uznatelné náklady mohou vzniknout nejdříve od 1. 3. 2021.
Termín ukončení realizace projektu je nejpozději do 31. 12. 2023. Konkrétní termín ukončení realizace
konkrétního projektu bude uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace a stanoví se pro příjemce jako závazný
ukazatel.
Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat
vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
Příjemce dotace je povinen informovat poskytovatele bez prodlení o všech změnách týkajících se smluvního
vztahu.
Změny týkající se termínů realizace projektu, termínu doložení závěrečné zprávy včetně vyúčtování a výše
závazného ukazatele podílu dotace na celkových uznatelných nákladech, jsou řešeny uzavřením dodatku ke
smlouvě.
Změny druhového členění rozpočtu podléhají předchozímu písemnému souhlasu odboru regionálního
rozvoje za předpokladu, že změna neovlivní celkové uznatelné náklady projektu a nebude mít vliv na účel
projektu.
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Je-li příjemce dotace plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace poskytnuta na
plnění bez DPH.

Příjemce dotace odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu s předloženým
rozpočtem projektu a za její řádné a oddělené sledování v účetnictví pod účelovým znakem UZ 00239 jak
z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů projektu.
Příjemce dotace je povinen viditelně uvádět při distribuci a propagaci projektu skutečnost, že jde o projekt,
jehož realizace byla spolufinancována z rozpočtu Ústeckého kraje a plnit další podmínky povinné publicity
stanovené ve smlouvě.
2.

Uznatelnost nákladů

Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace
poskytovatele, je náklad, který není definován jako neuznatelný a splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a) je v souladu s českou legislativou,
b) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami tohoto dotačního programu,
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů,
d) vznikl příjemci dotace v přímé souvislosti s realizací projektu a v rámci termínu realizace projektu,
e) byl vynaložen na území Ústeckého kraje, tj. vztahuje se k plnění, které bylo příjemci poskytnuto
na území Ústeckého kraje subjektem se sídlem, provozovnou, nebo pobočkou na území Ústeckého
kraje (územní vázanost nákladů projektu),
f) byl skutečně uhrazen v rámci termínu realizace projektu a zachycen v účetnictví příjemce dotace na
jeho účetních dokladech a je identifikovatelný, ověřitelný a podloženými prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelné náklady jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

reprezentační náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.) – za reprezentační náklady se
nepovažuje filmový catering během natáčení poskytovaný výlučně osobám majícím přímou účast
na natáčení,
dary,
nákup nemovitostí,
odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
kapesné, stravné a úhradu cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
dotace poskytované jiným osobám,
daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce má právo na její odpočet,
splátky úvěrů a půjček, úroky, penále, pokuty a jiné sankce, správní a místní poplatky, splátky
leasingu, ztráty z devizových kurzů,
stipendia nebo platby obdobného charakteru,
spoje (poštovné, telekomunikační služby, internet),
pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a krátkodobého majetku,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a
správě, náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti, dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek
výdaje na školení a kurzy, které nesouvisí s účelem, na který je dotace poskytována
výdaje na pořádání workshopů, teambuildingů, apod.,
odměny členů statutárních či kontrolních orgánů u příjemce,
výdaje na vývoj projektu, přípravné studie nebo jiné přípravné činnosti včetně zpracování žádosti,
oprava majetku,
účetně nedoložitelné výdaje,
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s)
t)

výdaje nad rámec obvyklých ubytovacích a stravovacích výdajů členů štábu,
daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, poplatek za znečištění ovzduší,
poplatek televizní a rozhlasový atp.,
u) výdaje na koupi pohledávek,
v) soudní spory vzniklé v souvislosti s projektem včetně soudního poplatku,
w) výdaje na reklamu a propagaci příjemce podpory, která není přímo spojená s projektem,
x) provozní výdaje žadatele, které se nevztahují výlučně k realizaci projektu,
y) investiční výdaje.

3.

Vyplacení dotace

Dotace bude příjemci poskytnuta jednorázově bankovním převodem na jeho účet ve lhůtě do 30 dnů po
předložení závěrečné zprávy a kontrole finančního vypořádání poskytovatelem.
Termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro příjemce dotace jako závazný
ukazatel.
V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným uznatelným nákladům
realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel ve smlouvě, poskytovatel nevyplatí
příjemci prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen.
V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené v plánovaném nákladovém
rozpočtu, který je přílohou smlouvy, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí poskytnutou dotaci.

VII. Vypořádání dotace a kontrola
1.

Závěrečná zpráva

Příjemce dotace je povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečnou zprávu v termínu do 30
kalendářních dnů po ukončení realizace projektu.
Závěrečná zpráva se skládá z:
1) písemné závěrečné zprávy o realizaci projektu (formulář přílohou f) programu),
2) finančního vyúčtování – uznatelné náklady, přehled úhrad (příloha č. 1 závěrečné zprávy, formulář
přílohou g) programu) k finančnímu vyúčtování předložte pouze Souhrnný rozpočet (List 2) a Přehled
o úhradách (List 3); List 1 - Položkový rozpočet je pouze pomocnou přílohou pro vyplnění!),
3) výpisu z odděleného účetnictví (jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska
celkových uznatelných nákladů),
4) doložení splnění publicity,
5) další náležitosti, pokud tak stanoví podmínky poskytnutí peněžních prostředků od třetích osob, např.
státní účelová dotace.
Přílohou závěrečné zprávy mohou být další materiály a dokumenty (např. fotografie, články, plakáty, další
audiovizuální materiál atd.)
Závěrečná zpráva a vyúčtování musí být zpracovány na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený
dotační program a platí pro ně stejný způsob doručení popsaný výše v části IV. čl. 2 o předkládání žádostí.
Poskytovatel je povinen provést kontrolu závěrečné zprávy nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího
předložení. V případě, že bude závěrečná zpráva shledána bezvadnou, poskytovatel o této skutečnosti
bezodkladně informuje příjemce dotace.
Pokud příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu úplnou závěrečnou zprávu dle stanovené struktury
(viz. výše), ale do určeného termínu předložení závěrečné zprávy doručí odůvodněnou žádost o prodloužení
termínu, posoudí příslušný odbor poskytovatele důvody a může rozhodnout o prodloužení termínu pro
9

předložení, maximálně však o 10 dnů ode dne, kdy bylo příjemci rozhodnutí doručeno. Jestliže příjemce
dotace ve stanoveném náhradním termínu nepředloží úplnou závěrečnou zprávu, jedná se o porušení
smlouvy o poskytnutí dotace a poskytovatel postupuje ke korekci dle příslušných ustanovení právních
předpisů upravujících porušení rozpočtové kázně a smlouvy o poskytnutí dotace.

Pokud byl projekt realizován před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, je příjemce povinen předložit
poskytovateli závěrečnou zprávu a finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 kalendářních dnů od
uzavření smlouvy.
2.

Kontrola použití dotace

Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá
kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečné zprávy
bude provedena kontrola:
a) formální správnosti,
b) dodržení účelového určení,
c) dodržení podmínek,
d) celkové evidence projektu,
e) uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle
§22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3.

Porušení rozpočtové kázně a krácení dotace

V případě, že se příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně použije nebo zadrží
poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle §22 zákona č. 250/200 Sb. a příjemci dotace uloží
odvod včetně penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a smlouvou. Ke
krácení dotace přistupuje poskytovatel v případě, kdy zjistí porušení smluvní povinnosti stanovené smlouvou
před vyplacením dotace.
Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vyúčtování v termínu stanoveném ve smlouvě,
ale závěrečná zpráva nebo finanční vyúčtování nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve
smlouvě, bude příjemci dotace krácena až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo finanční
vyúčtování ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
V případě zjištění porušení smluvní povinnosti před vyplacením dotace nebo porušení rozpočtové kázně,
které poskytovatel považuje za méně závažné, bude vždy uložen odvod či krácena dotace za tato porušení
procentem z celkové částky poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou či dle části VII., čl.
1 programu – výše krácení činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou či dle části VII., čl.
1 programu – výše krácení 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 krácení 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 krácení činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu či krácení činí 10 %.
f) nedodržení povinnosti vést celkové uznatelné náklady projektu v odděleném účetnictví – výše
odvodu či krácení činí 20%.
g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že projekt je
spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu či krácení činí 10 %.
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h) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – výše odvodu či
krácení činí 5 %.
i) nedodržení povinnosti publicity neuvedením loga poskytovatele, loga Filmové kanceláře Ústeckého
kraje v titulkách AVD, a nebo neuvedením poskytovatele větou „Výroba filmu/seriálu byla podpořena
Ústeckým krajem“ v titulkách AVD (resp. ekvivalentem v jazycích titulků AVD, nebudou-li v českém
jazyce) – výše odvodu či krácení činí 5 % za každé jedno neuvedení.
j)

nedodržení povinnosti publicity neuvedením loga Filmové kanceláře Ústeckého kraje na všech
propagačních materiálech k AVD, na nichž bude obsaženo alespoň jedno jiné logo (producenta,
koproducenta, distributora, fondů, reklamního partnera atd.) – výše odvodu či krácení činí 5 %.
k) nedodržení dalšího marketingového plnění dle smlouvy – výše odvodu či krácení činí 5 % za každé
jedno nedodržení marketingového plnění.
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.

VIII. Přílohy dotačního programu
Seznam příloh dotačního programu:
a) Formulář žádosti
b) Příloha žádosti č. 4 – Plánovaný souhrnný rozpočet nákladů vynaložených na území Ústeckého kraje
c) Příloha žádosti č. 5 – Zdroje financování AVD
d) Příloha žádosti č. 11 – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
e) Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
f) Formulář závěrečné zprávy o realizaci projektu
g) Příloha závěrečné zprávy č. 1 – Formulář pro vyúčtování dotace uznatelné náklady a přehled úhrad
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU
„PODPORA AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY V ÚSTECKÉM KRAJI 2021“
Název projektu
Celkový rozpočet projektu
Plánované celkové uznatelné náklady na území
Ústeckého kraje
Požadovaná výše dotace
(žadatel se zavazuje poskytnutou dotaci v plné výši
použít na úhradu ceny za dodávky zboží a služeb
souvisejících s výrobou projektu AVD na území
Ústeckého kraje)
Krátký popis projektu a odůvodnění žádosti

Žadatel
Název (obchodní firma)
Adresa sídla
Datová schránka
IČ
DIČ
Zastoupený:
Jméno a příjmení
Právní důvod zastoupení:
(Identifikace osob jednajících
jménem žadatele s uvedením,
zda tyto jednají jako jeho
statutární orgán nebo zda
tyto osoby jednají na základě
1

udělené plné moci)
Kontaktní osoba:
Jméno a příjmení
Telefon
Email
Identifikace osob, v nichž má
žadatel podíl a výše tohoto
podílu (název příp. obchodní
firma, sídlo, IČ). *
Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle
zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů
ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů,
které byly vymazány bez náhrady nebo s
nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující
osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční
právnickou osobou, doloží údaje o svém
skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční
evidence obdobné evidenci skutečných majitelů,
nebo, pokud taková zahraniční evidence
neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob,
které jsou skutečným majitelem zahraniční
právnické osoby, a předloží doklady, z nichž
vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické
osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence
obdobné
obchodnímu
rejstříku,
seznam
akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o
vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva,
zakladatelská listina nebo stanovy.

Skutečný majitel:………………………………
Příslušný výpis z evidence přílohou žádosti
ev.
Identifikační údaje osob, které jsou skutečným
majitelem zahraniční PO:
……………………………………………………….
………………………………………………………
Doklady přílohou žádosti

*Vyplňuje pouze žadatel, který má podíl v jiných obchodních korporacích.
Např. žadatel je s.r.o. a má přímý podíl v jiné obchodní společnosti.
Soupis projektů, které
žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění
poskytovatele (Ústeckého
kraje)

Základní informace o AVD
Typ AVD (zvolte)

Film
Seriál

Název filmu/TV seriálu v českém jazyce
Název filmu/TV seriálu v originálu
(pokud se jedná o zahraniční AVD)

2

Název filmu/TV seriálu v anglickém
jazyce
Žánr AVD
Délka v minutách (u TV seriálu počet
epizod a stopáž jedné epizody)
Místa natáčení v ČR
Celkový počet natáčecích dnů
Z toho v ČR
Plánovaný harmonogram realizace
(celého díla):
Přípravné práce (od-do)
Hlavní natáčení
- První natáčecí den
- Poslední natáčecí den
Postprodukce (od-do)
Předpokládány termín distribuce AVD

Plán natáčení v Ústeckém kraji
Počet natáčecích dnů v ÚK
Seznam hlavních motivů v ÚK
Místa natáčení/konkrétní lokace v ÚK
(pokud jsou již zvolena)
Přibližný harmonogram realizace na
území ÚK:
Přípravné práce (od-do)
První natáčecí den
Poslední natáčecí den
Způsob prezentace a míra zobrazení ÚK
v AVD, obsahové a tematické propojení
projektu s ÚK (Popište, jakým
způsobem je ÚK zobrazen, jakou hraje
roli v ději projektu – případně jaké místo
představuje, míra zobrazení
procentuálně k celkové stopáži AVD aj.)
U TV seriálu uveďte, kolik z celkového
počtu epizod bude natáčeno v ÚK a
v jakém rozsahu (celá epizoda, část
epizody apod.)

Štáb
Producent
Režisér
3

Scenárista
Kameraman
Filmový architekt
Herecké obsazení

Údaje o koprodukci
Jmenujte koproducenty projektu a uveďte jejich podíl na celkovém rozpočtu (%).

Distribuční a marketingová strategie
Specifikujte cílové skupiny, distribuční trhy, termíny a formy distribuce projektu např. kino, TV, nosiče,
internet. Specifikujte zaměření a formy marketingové kampaně k AVD.

Marketingové plnění ve vztahu k prezentaci a propagaci Ústeckého kraje
Navrhněte způsoby a formy marketingového plnění ve vztahu k Ústeckému kraji.
Uveďte, zda je možno tento závazek
splnit (ano/ne), a případně doplňte o
další informace.

Popis závazku
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Uvedení loga Ústeckého kraje a Filmové kanceláře Ústeckého
kraje v závěrečných titulkách.

Poskytnutí 20 fotografií z natáčení (behind-the-scenes)
v tiskovém rozlišení pro účely propagace a marketingu Ústeckého
kraje

Poskytnutí 20 fotografií z díla (still photo) v tiskovém rozlišení pro
účely propagace a Ústeckého kraje

Poskytnutí AV materiálu z díla nebo z making of

Poskytnutí elektronického presskitu.

Realizace novinářského dne během natáčení na území Ústeckého
kraje

Tisková konference v rámci novinářského dne

Poskytnutí 5 vstupenek na slavnostní premiéru v ČR

Pozvání zástupců poskytovatele dotace na tiskovou konferenci
AVD mimo Ústecký kraj a další akce sloužící k propagaci
filmu/seriálu

Regionální premiéra/předpremiéra AVD na území Ústecké kraje

Další
(specifikujte)

Seznam povinných příloh žádosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

synopse AVD (maximálně 2 strany A4),
scénář AVD (pouze v elektronické podobě),
položkový rozpočet celkových nákladů AVD (předkládat na vlastním libovolném formuláři, je možné
použít formulář předkládaný k žádosti na Státní fond kinematografie)
plánovaný rozpočet nákladů vynaložených na území Ústeckého kraje (příloha b) Programu) – (!
k žádosti o dotaci předložte pouze Plánovaný souhrnný rozpočet (List 2)// list 1 - Plánovaný položkový
rozpočet je pouze pomocnou přílohou pro vyplnění!)
Zdroje financování AVD (příloha c) Programu)
režisérská explikace max. 1 strana A4,
producentská explikace max. 1 strana A4,
krátké profesní životopisy hlavních členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na realizaci
projektu, a to zejména: režisér, scénárista, kameraman, filmového architekta, ať již jsou smluvně
zajištěni nebo v jednání,
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

prezentace dosavadní činnosti žadatele v oblasti kinematografie a filmového průmyslu, max. 1
strana A4
kopie koprodukční smlouvy/koprodukčních smluv, je-li žadatel koproducentem,
čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (příloha d) Programu),
kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu
o vedení běžného účtu žadatele, a to v prosté kopii,
doklady osvědčující právní osobnost žadatele (název/obchodní firma, právní forma, sídlo, IČ) (např.
výpis z obchodního rejstříku) nebo další doklady – (např. společenská smlouva, stanovy, statut,
zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků, a to v prosté kopii,
doklad o ustanovení (např. volbě nebo jmenování) člena statutárního orgánu žadatele současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek, samostatně, nebo
společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného
rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů), a to v prosté kopii,
rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to v prosté kopii,
čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady projektu.
Výpis z evidence majitelů ev. příslušné doklady

Čestné prohlášení žadatele za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
Žadatel prohlašuje, že:
1. vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující; není v likvidaci; nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; na jeho
majetek nebyla nařízena exekuce či výkon rozhodnutí; 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
2. ke dni podání žádosti má řádně vypořádané veškeré závazky (nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti)
vůči Ústeckému kraji, vůči jiným územním samosprávným celkům, státním fondům (vč. Státního fondu
životního prostředí, Pozemkovému úřadu a Celní správě), zdravotním pojišťovnám a státnímu rozpočtu,
vůči státním subjektům (finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení, apod.); (rozhodnutí o
posečkání s úhradou nedoplatků se nepovažují za vypořádané nedoplatky)
3. žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
činnosti žadatele nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, tento předpoklad
splňuje i statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu žadatele, a je-li statutárním orgánem
žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
4. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v §2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006
Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního
úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jim ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25%
účasti společníka v obchodní společnosti
Žadatel se, v případě, že mu bude poskytnuta dotace, zavazuje, že:
1.
2.
3.
4.
5.

uplatňované náklady/výdaje vzniknou v přímé souvislosti s realizací projektu ve schváleném období
realizace;
uplatňované náklady budou uhrazeny do konce realizace projektu;
uplatňované náklady/výdaje budou skutečně vynaloženy a zachyceny v účetnictví, na účetních dokladech,
v případě, že je povinen vést účetnictví dle platných předpisů, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený
prvotními podpůrnými doklady;
bude postupovat podle platného znění ”Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem” a dle uzavřené smlouvy,
v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory dle
nařízení poskytnutí podpory dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 bude neprodleně informovat
poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly
6

Žadatel souhlasí se zařazením do databáze poskytovatele a se zveřejněním identifikačních údajů o sobě (jako
žadateli) a o výši poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele, a to v souladu se zákonem č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zpracováním osobních
údajů.
Podpisem uděluje žadatel souhlas se zpracováním osobních údajů a nakládání s informacemi uvedenými v této
žádosti v souvislosti se zpracováním a vyhodnocením žádosti, s běžnou činností Filmové kanceláře Ústeckého
kraje, poskytování informací o její činnosti a za účelem kontroly. Žadatel prohlašuje, že má veškeré potřebné
souhlasy třetích osob, opravňujících ho takový souhlas poskytnout.
Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích
přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů.

Jméno a příjmení oprávněné
podepisující osoby:

Datum a místo podpisu:
Podpis oprávněné osoby:

7

Příloha žádosti č. 4, list 2 - PLÁNOVANÝ SOUHRNNÝ ROZPOČET NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH NA ÚZEMÍ ÚK
Žadatel:
/*doplní žadatel*/
Název projektu:
/*doplní žadatel*/
Žadatel
je plátcem DPH
(označte křížkem)
/*doplní žadatel*/ není plátcem DPH
V případě, že je žadatel plátcem DPH, všechny částky v tomto rozpočtu vyplňuje v celých Kč bez DPH.
V případě, že žadatel není plátcem, všechny částky vyplňuje v ceně konečné.

(**Vývoj nepatří mezi uznatelné náklady)

Druh nákladu

Plánované
uznatelné
náklady na
území ÚK

Požadovaná
výše dotace

(v Kč)

(v Kč)

Druh

1.** Vývoj - kompletní vývoj projektu

0

0

Druh

2. ** Vývoj - scénář (literární příprava)

0

0

Druh

3. Producenti

0

0

Druh

4. Režie

0

0

Druh

5. Herecké obsazení

0

0

Druh

6. Epizody, kompars

0

0

Druh

7. Zvláštní výkony - kaskadéři, bodyguardi

0

0

Druh

8. Režijní štáb

0

0

Druh

9. Produkce - vedoucí produkce, asistenti, telefony, IT služby,
vysílačky atp.

0

0

Druh

10. Kamera

0

0

Druh

11. Osvětlovací technika

0

0

Druh

12. Grip

0

0

Druh

13. Materiál / zpracování dat během natáčení / laboratoře

0

0

Druh

14. Zvuk

0

0

Druh

15. Výprava - výtvarník, architekt, asistenti

0

0

Druh

16. Stavba dekorací - mistr stavby, dělníci, materiál

0

0

Druh

17. Rekvizity, set dressing, zvířata, hrací dopr. prostředky

0

0

Druh

18. Speciální efekty - SFX technici, pyrotechnici

0

0

Druh

19. Kostýmy - kostyméři, výroba, půjčovné

0

0

Druh

20. Masky - maskéři, materiál, půjčovné vlásenek atp.

0

0

Druh

21. Lokace, ateliéry, kanceláře - pronájmy, úklid, bezpečnostní
služba

0

0

Druh

22. Doprava

0

0

Druh

23. Ubytování, diety, cestovné, catering

0

0

Druh

24. Postprodukce - střih

0

0

Druh

25. Postprodukce - obrazová včetně VFX a animací

0

0

Druh

26. Postprodukce - zvuk

0

0

Druh

27. Postprodukce- hudba

0

0

Druh

28. Postprodukce - produkční náklady

0

0

Druh

29. Delivery materiály - výroba teaseru, traileru, cizojazyčných
titulků ad.

0

0

Druh

30. Ostatní (pojištění, finanční, právní služby, poplatky ad.)

0

0

Druh

31. Osobní náklady

0

0

Druh

32. Rezerva

0

0

Druh

33. Režijní náklady (maximálně 7% z celkového rozpočtu
projektu a bez odměny producenta)

0

0

Druh

34. Production fee

NÁKLADY CELKEM:
Skutečný podíl dotace na uznatelných nákladech projektu na území ÚK

0

0

0

0
#DĚLENÍ_NULOU!

Příloha žádosti č. 5 - Zdroje financování AVD
Žadatel o dotaci:

/doplní žadatel/

Název projektu:

/doplní žadatel/

Zdroje financování AVD
Zdroje financování celého AVD

1

% podíl plnění na
celkových nákladech
projektu

Částka

Veřejné zdroje ČR

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Zdroje státního rozpočtu
Rozpočet samosprávy
Dotace Ústeckého kraje
Česká televize - věcné plnění
Státní fond kinematografie
Jiný
Celkem

2

Finanční prostředky evropských institucí

2.1
2.2
2.3

Kreativní Evropa - MEDIA
Fond EURIMAGES
Jiný
Celkem

3

Soukromé koprodukční vstupy ČR

3.1
3.2
3.3
3.4

Koproducent
Koproducent
Česká televize - finanční plnění
Soukromá televize, VOD a jiné
Celkem

Forma a stádium zajištění zdroje
financování (smlouva, rozhodnutí
apod.)

-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

-

Kč
Kč
Kč
Kč

0%
0%
0% uveďte
0%

-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

0% uveďte - finanční vklad
0% uveďte - věcný vklad
0%
0% uveďte
0%

ministerstva apod. - uveďte
město, obec apod. - uveďte
požadovaná podpora

uveďte

4
4.1
4.2

5

Zahraniční veřejné zdroje

Koproducent - veřejný zdroj
Jiný (fondy apod.)
Celkem

-

Kč

-

Kč

0%
0% uveďte
0%

-

Kč
Kč
Kč
Kč

0% uveďte - finanční plnění
0% uveďte - finanční vklad
0% uveďte - věcný vklad
0%

-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

0%
0%
0%
0%
0%
0%

-

Kč
Kč
Kč

0%
0%
0%

-

Kč
Kč
Kč

0%
0%
0%

-

Kč
Kč
Kč

0% nemám rozhodnutí o filmové pobídce
0% již mám rozhodnutí o filmové pobídce
0%

Zahraniční soukromé zdroje

5.1
5.2
5.3

Veřejnoprávní a ostatní televize
Ostatní koproducenti
Ostatní koproducenti
Celkem

6

Ostatní zdroje

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Sponzoring, reklamní plnění apod.
Minimální garance
Presales
Bankovní půjčky/úvěry
Jiný
Celkem

7

Vlastní zdroje producenta / žadatele

7.1
7.2

Finanční vklad
Věcný vklad
Celkem

8

Zdroje žadatele - servisní produkce

8.1
8.2

Finanční vklad producenta/koproducenta
Věcný vklad producenta/koproducenta
Celkem

9

Filmová pobídka SFK

9.1
9.2

Požadovaná/předpokládaná filmová pobídka
Dosud vyplacená filmová pobídka
Celkem

Celkem

-

Kč

uveďte
uveďte - distributor nebo sales agent
uveďte - předprodej TV práv
uveďte
uveďte

Příloha žádosti č. 11 – Čestné prohlášení žadatele v režimu podpory de minimis

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Žadatel - příjemce podpory
Obchodní firma/Název/Jméno a
příjmení žadatele
Sídlo/Adresa žadatele:
IČO/Datum narození žadatele:
Statutární zástupce žadatele:
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. 2020 - 31. 3. 2021; 1. 4. 2021 - 31. 12. 2021):
…………………………………………………………………………………………………………………
1

2. Podniky propojené s žadatelem o podporu
2

Žadatel o podporu se považuje za propojený s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi
sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo
společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené
s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto
subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 %
hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d)
prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s
žadatelem o podporu.
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.
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
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden
podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis na stránkách ÚOHS www.uohs.cz .
1

1

vznikl spojením (fúzí splynutím ) níže uvedených podniků:
4
nabytím (fúzí sloučením ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
Obchodní firma
Sídlo/Adresa
podniku/Název/Jméno a příjmení
3

IČO/Datum
narození

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením ) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
5

Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita .
6

5. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
5.1 Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství,
ve znění nařízení Komise (EU) 2019/316.
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 20.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
v Kč

v€

8

Celkem
5.2 Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a
akvakultury, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/2008.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a
tato výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 717/2014 ve výši 30.000 €.
Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o přeměnách obchodních společností a družstev“).
4
Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
5
Viz § 243 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
6
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit,
rozdělí se podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k
datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014)
7
Datem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis, tedy den
účinnosti právního úkonu, na základě kterého je podpora poskytována, zpravidla den uzavření příslušné
smlouvy.
8
Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory.
Kurzy jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie.
3
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Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
v Kč

8

v€

Celkem
5.3
a)
b)

jsem
nejsem subjektem působícím v odvětví silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu ve
smyslu ustanovení nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, ve
znění nařízení Komise (EU) 2020/972.
c) Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví
silniční dopravy, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/972.
a) Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a
tato výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši
100.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Den poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
v Kč

8

v€

Celkem
d) Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v ostatních
odvětvích, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/972.
b) 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
7
podpory

Výše podpory
v Kč

8

v€

Celkem
6. Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012, ve znění Nařízení
Komise (EU) č. 1923/2018 ze dne 7. prosince 2018 (dále také jen nařízení Komise (EU) č.
360/2012), o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de
minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, ve znění
nařízení Komise (EU) 2018/1923 a nařízení komise (EU) 2020/1474.
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 €.
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Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
v Kč

8

v€

Celkem
7. Subjekt činný ve více oblastech
Pokud subjekt (příjemce) podniká ve více sledovaných oblastech (dle různých nařízení na
podporu de minimis), je přidělení podpory v dané oblasti plně v odpovědnosti poskytovatele,
který o podpoře rozhoduje. Je možno poskytnout podporu jednomu podniku podle více
nařízení, maximálně do limitu 200 000 EUR v rozhodném období. Podpory pro zemědělskou
prvovýrobu a pro rybolov se do tohoto limitu načítají.
Subjektu (příjemci) poskytujícímu službu obecného hospodářského zájmu je možno
poskytnout podporu de minimis podle více nařízení maximálně do limitu 500 000 EUR v
rozhodném období. Podpory pro zemědělskou prvovýrobu, rybolov a pro ostatní odvětví
poskytnuté na základě nařízení č. 1407/2013 se do tohoto limitu načítají.
8. Žadatel níže svým podpisem
- potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
- se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory o změnách, které u něj nastaly;
- souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem
evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a
9
vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli , kterým je Ústecký
kraj pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne
udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.
Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

Údaje obsažené v tomto prohlášení budou za účelem evidence podpor malého rozsahu v
souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o
změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. uvedeny v Centrálním registru podpor
malého rozsahu.
9

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.
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Vzor smlouvy – příloha dotačního programu

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:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Bc. Barbora Hyšková
hyskova.b@kr-ustecky.cz/
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
Název společnosti
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Název bankovní instituce
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje schváleny Zásady pro
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem “ a „Zásady Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje“ (dále „Zásady“). Pro účely dotační podpory audiovizuální tvorby
v Ústeckém kraji byl usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č…………. ze dne 21. 6. 2021 schválen
dotační program Podpora audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji 2021 (dále „Program“). Smlouva se
uzavírá v souladu s těmito Zásadami a s tímto Programem. Program je pro příjemce závazný ve věcech
touto smlouvou neupravených, Zásady jsou pro příjemce závazné ve věcech neupravených touto
smlouvou ani Programem.
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).

2.

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

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu AVD (dále jen „projekt“):
•

Název projektu:……………………………………………………………………………………

•

Druh projektu (v případě, že se jedná o seriál, uveďte počet dílů):
…………………………………………………………………………………………….

•

Režisér projektu:………………………………………………………………….

•

Přibližná
stopáž:
(tolerance
………………………………………………………..

•

Přibližná
stopáž
zobrazující
region:
(tolerance
žádosti)………………………………………………………….

plus

minus

25%

plus

oproti

minus

25%

žádosti)

oproti

4.

Příjemce se zavazuje, že obsah/ žánr výsledného projektu musí být v podstatných aspektech
v souladu se synopsí AVD, kterou příjemce předložil s žádostí Tato synopse je nedílnou součástí této
smlouvy jako příloha č. 1.

5.

Příjemce prohlašuje, že projekt není animovaným, dokumentárním, turistickým, propagačním,
reklamním či instruktážním projektem, stejně tak není projektem, jehož obsah je v rozporu
s právními předpisy, či není otevřeně schvalující násilí, náboženskou nebo rasovou nesnášenlivost a
není pornografické povahy.

6.

Příjemce se zavazuje při realizaci projektu neodchýlit se významně od způsobu zobrazení Ústeckého
kraje v projektu, jak jej popsal v žádosti o poskytnutí dotace.

7.

Příjemce se zavazuje, že na území Ústeckého kraje proběhne natáčení v rozsahu alespoň
…………………..natáčecích dnů a zavazuje se, že tento odhad bude dodržen s tolerancí max. 25%
směrem dolů a s neomezenou tolerancí směrem nahoru.
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8.

Příjemce je povinen informovat prostřednictvím emailu kontaktní osobu poskytovatele o zahájení
natáčení v Ústeckém kraji, pokud v momentu podpisu smlouvy ještě nezapočalo.

9.

Dotace je poskytována za využití pravidla de minimis ve smyslu 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. Výše podpory činí
maximálně 200 000EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky (účetní období) dle nařízení Komise
(EU) č. 1407/2013 (ostatní odvětví).

10. 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, jež příjemce uvedl v čestném prohlášení, které je přílohou žádosti o dotaci,
a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle výše uvedeného nařízení
Evropské komise.
11. 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 poskytnutí 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 projektu
………………. dle předloženého plánovaného nákladového rozpočtu, a to v rozsahu v něm uvedeného
procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů a za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet je nedílnou součástí této
smlouvy jako její příloha č. 2.
2. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací projektu a vzniklých v termínu realizace projektu ……………

3. Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který není definován jako neuznatelný, a který splňuje všechny
následující podmínky:
a) je v souladu s českou legislativou,
b) byl vynaložen v souladu s podmínkami této smlouvy a podmínkami dotačního programu,
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů,
d) vznikl příjemci dotace v přímé souvislosti s realizací projektu,
e) byl vynaložen na území Ústeckého kraje, tj. vztahuje se k plnění, které bylo příjemci
poskytnuto na území Ústeckého kraje subjektem se sídlem nebo provozovnou na území
Ústeckého kraje (územní vázanost nákladů projektu),
f) byl skutečně uhrazen v rámci termínu realizace projektu a zachycen v účetnictví příjemce
dotace na jeho účetních dokladech, a je identifikovatelný, ověřitelný a podloženými prvotními
podpůrnými doklady.
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4. Neuznatelné náklady jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

reprezentační náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.) – za reprezentační náklady se
nepovažuje filmový catering během natáčení poskytovaný výlučně osobám majícím přímou
účast na natáčení,
dary,
nákup nemovitostí,
odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
kapesné, stravné a úhradu cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
dotace poskytované jiným osobám,
daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce má právo na její odpočet,
splátky úvěrů a půjček, úroky, penále, pokuty a jiné sankce, správní a místní poplatky, splátky
leasingu, ztráty z devizových kurzů,
stipendia, nebo platby obdobného charakteru,
spoje (poštovné, telekomunikační služby, internet),
pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a krátkodobého majetku,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a
správě,
výdaje na školení a kurzy, které nesouvisí s účelem, na který je dotace poskytována
výdaje na pořádání workshopů, teambuildingů, apod.,
odměny členů statutárních či kontrolních orgánů příjemce,
výdaje na vývoj projektu, přípravné studie nebo jiné přípravné činnosti včetně zpracování
žádosti,
oprava majetku,
účetně nedoložitelné výdaje,
výdaje nad rámec obvyklých ubytovacích a stravovacích výdajů členů štábu,
daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, poplatek za znečištění
ovzduší, poplatek televizní a rozhlasový atp.,
výdaje na koupi pohledávek,
soudní spory vzniklé v souvislosti s projektem včetně soudního poplatku,
výdaje na reklamu a propagaci příjemce podpory, která není přímo spojená s projektem,
provozní výdaje žadatele, které se nevztahují výlučně k realizaci projektu,
investiční výdaje

Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek stanovených čl. VIII.
odst. 6 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu příslušného odboru krajského úřadu.
V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke smlouvě.
5. Termínem ukončení realizace projektu je………… Pro příjemce je tento termín stanoven jako závazný
ukazatel.
6. Dotace bude vyplacena formou bankovního převodu na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy, a to jednorázově ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy bude závěrečná zpráva včetně finančního
vyúčtování na základě její kontroly shledána bezchybnou, či ode dne řádného doplnění neúplné
závěrečné zprávy včetně finančního vyúčtování na základě výzvy poskytovatele k nápravě.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných uznatelných nákladech
projektu ve výši stanovené přílohou č. 2 této smlouvy – Plánovaný nákladový rozpočet avšak v
maximální výši 70 %. Závazný ukazatel musí být dodržen ve vztahu ke skutečným celkovým
uznatelným nákladům projektu. Celková částka dotace se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny
směrem dolů.
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Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
a práva poskytovatele
1. Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:

a) Realizovat projekt, pro který byla dotace poskytnuta, v souladu s podmínkami sjednanými v této
smlouvě.

b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Do nákladů projektu nezahrnout DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu
této daně.

d) Odpovídat za hospodárnou realizaci projektu v souladu se schváleným plánovaným nákladovým
rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a vést řádné a oddělené sledování nákladů
projektu v účetnictví, pod účelovým znakem UZ 00239 a 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.

e) Příjemce je povinen poskytovateli umožnit kontrolní zhlédnutí finálního střihu podpořeného
projektu za účelem zjištění, že se dílo v zásadních parametrech neliší od parametrů uvedených
v žádosti a jejích přílohách. Tedy nedošlo k porušení smlouvy dle Čl. I., odst. 4. až 6. Příjemce je
povinen vyzvat písmeně poskytovatele ke kontrolnímu zhlédnutí nejpozději 30 dnů před termínem
odevzdáním závěrečné zprávy. V případě, že příjemce kontrolní zhlédnutí neumožní, je
poskytovatel oprávněn smlouvu vypovědět dle článku VI. odstavec 1 této smlouvy.

f)

Označovat originály účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým
krajem.

g) Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu, včetně finančního vyúčtování projektu a příloh
dle programu, a to do ……….. Ze závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy
na žádost příjemce, postupem dle Programu čl.VII, Odst. 1, prodloužen.

h) Podat závěrečnou zprávu a finanční vyúčtování na předepsaných formulářích a se všemi přílohami
dle programu, zpřístupněných na webových stránkách poskytovatele

i)

Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu realizace projektu 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.

j)

Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 14 dnů, administrátora programu - odbor
regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách týkajících se tohoto
smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce a změn údajů příjemce (mj. i prodej nebo nájem
závodu příjemce nebo sloučení, splynutí, rozdělení příjemce) nebo podpořeného projektu.

k) Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad a části VII. čl. 2
Programu.

l)

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.

m) Zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních
předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli
poskytnout veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
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n) Spolupracovat s poskytovatelem při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže a Evropské komisi.
2. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným uznatelným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy),
poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen.
3. V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené v plánovaném
nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí poskytnutou dotaci.

Článek IV.
Publicita
1.

Příjemce se zavazuje zajistit, že v závěrečných titulcích AVD bude poskytovatel trvale uveden větou
„Výroba filmu/seriálu byla podpořena Ústeckým krajem“ (resp. ekvivalentem v jazycích titulků AVD,
nebudou-li v českém jazyce) a bude uvedeno logo poskytovatele a logo Filmové kanceláře
Ústeckého kraje. Obdobný závazek má příjemce ve vztahu k oficiálním webovým stránkám AVD,
kde musí být umístěn i aktivní odkaz na webovou stránku poskytovatele (www.kr-ustecky.cz) a
filmovou kancelář (www.fkuk.cz).

2.

Příjemce se dále zavazuje zajistit, že na všech propagačních materiálech k AVD, na nichž bude
obsaženo alespoň jedno jiné logo (producenta, koproducenta, distributora, fondů, reklamního
partnera atd.) bude obsaženo v obdobné velikosti i logo poskytovatele.

3.

K použití loga poskytovatele a loga Filmové kanceláře Ústeckého kraje výše uvedenými způsoby
získává příjemce touto smlouvou oprávnění (a poskytovatel garantuje, že je oprávněn jej
poskytnout). Oprávnění se vztahuje jen na takové užití log, které je v souladu s logomanuály,
uveřejněnými na internetových stránkách poskytovatele (www.kr-ustecky.cz). Příjemce podpisem
smlouvy výslovně prohlašuje, že se s danými logomanuály seznámil.

4.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) a logo Filmové kanceláře Ústeckého kraje jsou 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.

5.

Příjemce je povinen dodat poskytovateli zdarma jeden výtisk od každého propagačního materiálu k
AVD, který je vyhotoven v tištěné podobě (s výjimkou výtisků pro velkoplošnou propagaci, např.
formou billboardů), a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bude zahájeno šíření takového propagačního
materiálu. Uvedený závazek se vztahuje pouze k propagačním materiálům určeným k podpoře AVD
na území České republiky.

DALŠÍ DLE ŽÁDOSTI – UVEDENÁ NABÍDKA MARKETINGOVÉHO PLNĚNÍ – BUDE DOPLNĚNO DLE
KONKRÉTNÍ ŽÁDOSTI
6.

Příjemce je povinen doručit poskytovateli XX vstupenek na slavnostní premiéru AVD v České
republice, pokud se taková kinopremiéra koná.

7.

Příjemce je povinen zaslat poskytovateli v dostatečném předstihu pozvánku na všechny akce, které
se v souvislosti s AVD a jeho distribucí konají v Ústeckém kraji, a umožnit poskytovateli účast na
těchto akcích.
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8.

Příjemce se zavazuje v souvislosti s natáčením AVD v Ústeckém kraji zorganizovat novinářský den
během natáčení (umožnění účasti na natáčení za účasti zástupců médií a zástupců poskytovatele) a
tiskovou konferenci k průběhu natáčení v Ústeckém kraji.

9.

Příjemce se dále zavazuje poskytnout poskytovateli nejpozději do dne zveřejnění AVD alespoň XX
fotografií z natáčení AVD v Ústeckém kraji a XX propagačních fotografií k AVD a touto smlouvou
poskytuje poskytovateli oprávnění k jejich užití libovolnými způsoby bez omezení času a území pro
propagaci poskytovatele a Ústeckého kraje v souvislosti s podporou filmových aktivit v kraji.

10. Další….dle žádosti…. např. regionální premiéra na území Ústeckého kraje atd.
Článek V.
Porušení rozpočtové kázně a krácení dotace
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. Ke
krácení dotace přistupuje poskytovatel v případě, kdy zjistí porušení smluvní povinnosti stanovené
touto smlouvou před vyplacením dotace.

2.

Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vyúčtování v termínu stanoveném ve
smlouvě, ale finanční vyúčtování nebo závěrečná zpráva nebudou obsahovat všechny náležitosti
stanovené ve smlouvě, bude příjemci dotace krácena až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou
zprávu nebo finanční vyúčtování ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení
výzvy poskytovatele k nápravě.

3.

V případě zjištění porušení smluvní povinnosti před vyplacením dotace nebo porušení rozpočtové
kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné, bude vždy uložen odvod či krácena dotace za
tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté dotace následovně:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou či dle části
VII., čl. 1 programu – výše krácení činí 5 %.
předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou či dle části
VII., čl. 1 programu – výše krácení činí 10 %.
předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty
uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše krácení činí 3 %.
předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty
uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše krácení činí 6 %.
nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu či krácení činí 10 %.
nedodržení povinnosti vést celkové uznatelné náklady projektu v odděleném účetnictví – výše
odvodu či krácení činí 20%.
nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že projekt je
spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu či krácení činí 10 %.
nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – výše odvodu či
krácení činí 5 %.
nedodržení povinnosti publicity neuvedením loga poskytovatele, loga Filmové kanceláře
Ústeckého kraje v titulkách AVD a nebo neuvedením poskytovatele větou „Výroba filmu/seriálu
byla podpořena Ústeckým krajem“ v titulkách AVD (resp. ekvivalentem v jazycích titulků AVD,
nebudou-li v českém jazyce) – výše odvodu či krácení činí 5 % za každé jedno neuvedení.
nedodržení povinnosti publicity neuvedením loga Filmové kanceláře Ústeckého kraje na všech
propagačních materiálech k AVD, na nichž bude obsaženo alespoň jedno jiné logo (producenta,
koproducenta, distributora, fondů, reklamního partnera atd.) – výše odvodu či krácení činí 5 %.
nedodržení dalšího marketingového plnění dle smlouvy – výše odvodu či krácení činí 5 % za
každé jedno nedodržení marketingového plnění.
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4.

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

Článek VI.
Výpověď a zrušení smlouvy
1.

Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní povinnost
stanovené touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím
výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi příjemci. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplacení dotace.

2.

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

3.

Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.

4.

Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu Ministerstvo
financí ČR.

Článek VII.
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly
znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí,
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail:
……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.
2.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a
číslovaných dodatků.
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3.

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

4.

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

5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. ………… ze dne …………….

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje
poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů postupuje v souladu s platnými
právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o
ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele www.kr-ustecky.cz.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
(osoba zastupující Ústecký kraj)

Příjemce

Přílohy:
Příloha č.1 – Synopse scénáře
Příloha č. 2 – Plánovaný souhrnný rozpočet nákladů vynaložených na území ÚK
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU
PROGRAM „PODPORA AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY V ÚSTECKÉM KRAJI 2021“
Název projektu
Příjemce dotace
Výše udělené dotace dle smlouvy (vč. % vyjádření)
Číslo smlouvy

Obecné informace
Distribuční titul AVD v českém jazyce
Režie
Typ projektu (film, seriál apod.)
Stopáž
Žánr
Plánovaný termín zahájení distribuce
Rok výroby
Produkční společnost
Kontaktní osoba

Natáčení AVD
Útrata/náklady na výrobu AVD
náklady na výrobu AVD celkem
celkové uznatelné náklady v ÚK

Místa natáčení v ČR

Místa natáčení v Ústeckém kraji

Termín natáčení
v ČR
v Ústeckém kraji
Počet natáčecích dnů
celkem
v Ústeckém kraji
Počet členů štábu a herců při natáčení v ÚK
Komparzisté z ÚK – počet člověkodnů
Ubytování v ÚK – počet pokojonocí
Dodavatelé služeb v ÚK – typy služeb/zboží, pokud
možno udejte také počet subjektů z ÚK

Údaje o koprodukci
Uveďte koproducenty projektu a uveďte jejich podíl na celkovém rozpočtu (%).

Plán distribuce
Film
Datum plánované premiéry
v ČR
celosvětově
Distributor v ČR (pokud je znám)
Distributor nebo sales v zahraničí (pokud je
znám)
Plánovaný počet kopií/projekcí
v ČR
v zahraničí
TV seriál
Datum plánovaného premiérového uvedení
v ČR
v zahraničí
Televizní kanály nebo streamovací platformy, na
kterých má být seriál uveden

Popište prosím distribuční plán a strategii.

Stručný popis výsledného zobrazení Ústeckého kraje v AVD

Stručný popis marketingového plnění a publicity ve vztahu k Ústeckému kraji

PŘÍLOHY ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY:
1)

finanční vyúčtování – uznatelné náklady, přehled úhrad (příloha č. 1 závěrečné zprávy, formulář
přílohou g) programu) k finančnímu vyúčtování předložte pouze Souhrnný rozpočet (List 2) a Přehled
o úhradách (List 3); List 1 - Položkový rozpočet je pouze pomocnou přílohou pro vyplnění!)
2) výpisu z odděleného účetnictví (jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska
celkových uznatelných nákladů)
3) doložení splnění publicity
4) další náležitosti, pokud tak stanoví podmínky poskytnutí peněžních prostředků od
třetích osob,
např. státní účelová dotace
Podpisem této závěrečné zprávy příjemce dotace stvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této
závěrečné zprávě a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem uděluje příjemce dotace souhlas se zpracováním osobních údajů a nakládáním s informacemi
uvedenými v této závěreční zprávě v souvislosti se zpracováním a vyhodnocením závěrečné zprávy a

vyúčtování projektu za účelem kontroly a s poskytováním informací o projektu. Příjemce nadačního příspěvku
prohlašuje, že má veškeré potřebné souhlasy třetích osob, opravňujících ho takový souhlas poskytnout.

Jméno a příjmení oprávněné
podepisující osoby:

Datum a místo podpisu:
Podpis oprávněné osoby:

Příloha závěrečné zprávy č. 1, list 2 SOUHRNNÝ ROZPOČET
Příjemce dotace:

/*doplní žadatel*/

Název projektu:

/*doplní žadatel*/

**Vývoj nepatří mezi uznatelné náklady

Souhrnný rozpočet projektu
Druh nákladu

Unzatelné
náklady
hrazené z
dotace

Uznatelné
náklady na
území ÚK
(v Kč)

(v Kč)

Druh

1.** Vývoj - kompletní vývoj projektu (bez scénáře)

0

0

Druh

2.** Vývoj - scénář (literární příprava)

0

0

Druh

3. Producenti

0

0

Druh

4. Režie

0

0

Druh

5. Herecké obsazení

0

0

Druh

6. Epizody, kompars

0

0

Druh

7. Zvláštní výkony - kaskadéři, bodyguardi

0

0

Druh

8. Režijní štáb

0

0

Druh

9. Produkce - vedoucí produkce, asistenti, telefony, IT služby,
vysílačky atp.

0

0

Druh

10. Kamera

0

0

Druh

11. Osvětlovací technika

0

0

Druh

12. Grip

0

0

Druh

13. Materiál / zpracování dat během natáčení / laboratoře

0

0

Druh

14. Zvuk

0

0

Druh

15. Výprava - výtvarník, architekt, asistenti

0

0

Druh

16. Stavba dekorací - mistr stavby, dělníci, materiál

0

0

Druh

17. Rekvizity, set dressing, zvířata, hrací dopr. prostředky

0

0

Druh

18. Speciální efekty - SFX technici, pyrotechnici

0

0

Druh

19. Kostýmy - kostyméři, výroba, půjčovné

0

0

Druh

20. Masky - maskéři, materiál, půjčovné vlásenek atp.

0

0

Druh

21. Lokace, ateliéry, kanceláře - pronájmy, úklid, bezpečnostní
služba

0

0

Druh

22. Doprava

0

0

Druh

23. Ubytování, diety, cestovné, catering

0

0

Druh

24. Postprodukce - střih

0

0

Druh

25. Postprodukce - obrazová včetně VFX a animací

0

0

Druh

26. Postprodukce - zvuk

0

0

Druh

27. Postprodukce- hudba

0

0

Druh

28. Postprodukce - produkční náklady

0

0

Druh

29. Delivery materiály - výroba teaseru, traileru, cizojazyčných
titulků ad.

0

0

Druh

30. Ostatní (pojištění, finanční, právní služby, poplatky ad.)

0

0

Druh

31. Osobní náklady

0

0

Druh

32. Rezerva

0

0

Druh

33. Režijní náklady (maximálně 7% z celkového rozpočtu
projektu a bez odměny producenta)

0

0

Druh

34. Production fee

0

0

0

0

NÁKLADY CELKEM:
Skutečný podíl dotace na uznatelných nákladech projektu na území ÚK

#DĚLENÍ_NULOU!

Příloha závěrečné zprávy č. 1, list 3 - PŘEHLED O ÚHRADÁCH HRAZENÝCH Z ROZPOČTU PROJEKTU
Příjemce dotace:

/*doplní žadatel*/

Název projektu:

/*doplní žadatel*/

Přehled o úhradách hrazených z rozpočtu projektu (100 % uznatelných nákladů)
č. účetního
dokladu

CELKEM

datum
vystavení

celková částka
za doklad

částka hrazená z
dotace

0,00

účel platby - vydáno za …

0,00

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech

#DĚLENÍ_NULOU!

Čerpané finanční prostředky vráceny poskytovateli:
(pouze v případě, že dotace nebyl čerpána v plné výši)

Datum:

Výše:

Jméno, telefon a e-mail pracovníka, který zpracoval
vyúčtování:
Podpis:

Datum:

1/1

datum
úhrady

č. položky uvedené
v Listu 2 Souhrnný
rozpočet

bod 13.1 příloha č.1.pdf k usnesení č. 037/7Z/2021
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Úplné znění stanov zájmového sdružení právnických osob
Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob
ve znění schválených změn
Pořadové
číslo
změny

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

Usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje

ze dne 21.10.2009
ze dne 17.2.2010
ze dne 31.3.2010
ze dne 23.6.2010
ze dne 5.9.2012
ze dne 26.6.2013
(31/7Z/2013)
ze dne 22.6.2020
(050/30Z/2020)

Usnesení Zastupitelstva
města Terezín

ze dne 26.10.2009
ze dne 3.3.2010
ze dne 15.3.2010
ze dne 30.6.2010
ze dne 22.8.2012
ze dne 13.11.2013 (ZM č.
05/9-4/2013)
ze dne 29. 6. 2020 (ZM č.
UZ-29-4/20)

Rozhodnutí správní
rady

ze dne 23.10.2010
ze dne 4.3.2010
ze dne 31.3.2010
ze dne 23.6.2010
ze dne 6.9.2012
ze dne 15.3.2013
(10/4/2013)
ze dne 9.6.2020
(9.6.2020)

8.

Stanovy
Terezín-město změny, zájmového sdružení
právnických osob (dále jen „sdružení“)
Preambule
Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob, je otevřenou zájmovou
nestranickou a nevládní právnickou osobou založenou jako zájmové sdružení právnických
osob podle § 27 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 20f občanského
zákoníku.
I.
Název a sídlo
(1) Název sdružení zní: „Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob“
(2) Sídlem sdružení je Akademická 409, Terezín, PSČ 411 55.
II.
Účel sdružení a předmět činnosti
(1) Sdružení v období od 18. 8. 2009 do 31. 7. 2020 úspěšně realizovalo projekt „Terezín
– projekt oživení historických památek“ spočívající v rekonstrukci památkových
objektů v k.ú. Terezín ve vlastnictví města Terezín, k podpoře sociálního
a ekonomického růstu vytvářením nových kulturních a jiných služeb. Současně
a následně sdružení vyvíjelo činnost s tímto související. Členové sdružení se rozhodli
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i po skončení udržitelnosti projektu pokračovat v započaté činnosti, dále ji významně
rozvinout a v tomto smyslu v roce 2021 přistupují k úpravě původního účelu sdružení.
(2) Účelem sdružení je:
a) Zajištění přípravy a realizace oprav, revitalizace a případné provozování
vybraných objektů historické pevnosti Terezín ve vlastnictví města Terezín,
minimálně po dobu čerpání dotace na rekonstrukci a udržitelnosti uvedené
v dotačních podmínkách nebo podmínkách výpůjčky mezi městem Terezín
a sdružením za účelem oživení města a rozvojem cestovního ruchu. A to vše
s cílem zajištění záchrany těchto památek a podpory kulturního, sociálního
a ekonomického rozvoje města Terezín a jeho okolí.
b) Provozování, správa a údržba vybraných objektů historické pevnosti Terezín, a to
vše s cílem prezentace jedinečné historie a kulturní hodnoty, oživení objektů
a jejich využití pro poskytování a rozvoj vzdělávacích, společenských, kulturních
a dalších aktivit.
c) Rozvoj cestovního ruchu ve městě Terezín a jeho okolí.
(3) Předmětem činnosti sdružení je:
a) Péče o vybraný majetek se zvláštním zřetelem na uchování památkových
a architektonických hodnot historické pevnosti Terezín.
b) Příprava projektů a projektové dokumentace pro budoucí opravy vybraných
objektů v historické pevnosti Terezín.
c) Hledání nových cest k využití vybraných objektů a částí opevnění Terezína včetně
hledání partnerů pro tyto aktivity.
d) Organizace, vedení a kontrola průběhu obnovy vybraných objektů v historické
pevnosti Terezín.
e) Provozování, správa a běžná údržba vybraných objektů v rozsahu pevnostního
města Terezín a s tím související činnosti.
f) Zajišťování zpřístupnění vybraných objektů, jejich návštěvnického provozu,
včetně průvodcovského servisu.
g) Příprava, pořádání a provozování expozic, výstav, volnočasových muzejně
pedagogických aktivit, prohlídkových okruhů, odborných konferencí, přednášek,
sympozií, seminářů, exkurzí, výletů, dílen, soutěží, dalších kulturně
společenských, sportovních a vzdělávacích akcí a programů vyplývajících
z předmětu činnosti.
h) Zajišťování propagace a mediální prezentace. Poskytování reklamní, propagační
a informační služby související s předmětem činnosti. Spolupráce na projektech
k podpoře cestovního ruchu a účast na projektech jiných organizací podobného
zaměření. Zajišťování výroby a prodeje propagačních materiálů, katalogů,
nahrávek, upomínkových předmětů a dalšího zboží propagující předmět činnosti.
Zprostředkování informací k tématu odborné činnosti vydáváním, veřejným
šířením a prodejem periodických i neperiodických tiskovin, publikací, audio
a video nahrávek, CD-ROM a dalších pomůcek. Zpracovávání odborných rešerší
a posudků. (Minimálně jeden exemplář těchto materiálů sdružení uchovává pro
účely archivace a vede jejich evidenci.)
i) Pořizování filmových a jiných záznamů, pořizování kopií dokumentů, replik
a rozmnoženin sbírkových předmětů, pořizování a poskytování fotografií, filmů,
negativů, nahrávek. (Minimálně jeden exemplář těchto materiálů sdružení
uchovává pro účely archivace a vede jejich evidenci.)
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j)

k)
l)

m)
n)
o)

Pronajímání dočasně nevyužívaných prostor ve spravovaných objektech v souladu
se svým účelem, s jejich kulturním posláním, památkovými hodnotami
a podmínkami stanovenými v příslušných smlouvách o výpůjčce těchto objektů,
pakliže v nich je souhlas s pronájem uveden.
Provádění výzkumu a šíření jeho výsledků, zejména prostřednictvím publikování,
výuky nebo přenosu technologií.
Shromažďování, uchovávání a prezentace předmětů kulturní hodnoty, zejména
z oblasti pevnostního stavitelství, popř. v příbuzných oborech, na základě
vědeckého poznání a vlastní činnosti. Pořizování a uchovávání písemné,
obrazové, zvukové a jiné dokumentace k předmětům kulturní hodnoty. Prezentace
předmětů a jejich vědeckého poznání probíhá zejména prostřednictvím stálých
expozic a krátkodobých výstav, přednáškovou a vlastní publikační činností
v České republice a v zahraničí.
Spolupráce s Destinační agenturou České středohoří, o.p.s. v rámci destinačního
managementu v Ústeckém kraji.
Realizace mezinárodní spolupráce, včetně projektů.
Další související činnosti k zajištění účelu sdružení.
III.
Práva a povinnosti členů

(1) Člen sdružení má právo zejména
a) účastnit se prostřednictvím svých volených zástupců zasedání správní rady,
hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a předkládat návrhy,
b) podílet se na jmenování orgánů sdružení,
c) nahlížet do písemných i elektronických dokladů sdružení a kontrolovat tam
obsažené údaje nebo k tomu zmocnit třetí osobu,
d) požadovat podání informací souvisejících s činností sdružení nebo realizací
projektu ředitelem nebo auditorem,
e) využívat know-how získané činností sdružení,
f) v případě ukončení členství na vypořádací podíl v rozsahu stanoveném těmito
stanovami.
(2) Člen sdružení je povinen zejména
a) napomáhat podle svých možností uskutečňování cílů a úkolů sdružení vymezených
ve stanovách a vyplývajících z rozhodnutí správní rady,
b) prostřednictvím svých zástupců se aktivně podílet na práci sdružení, zejména na
zasedání správní rady,
c) chránit dobré jméno sdružení,
d) platit členské vklady ve výši a termínech stanovených těmito stanovami,
e) platit členské příspěvky ve výši a termínech stanovených správní radou,
f) v případě ukončení členství vypořádat své závazky vůči sdružení.
IV.
Členství ve sdružení
(1) Zakladatelům sdružení vzniká členství uzavřením zakladatelské smlouvy.
(2) K zakladatelské smlouvě, na jejímž základě bylo založeno sdružení dle těchto stanov,
je možné přistoupit. Sdružení může přijmout nového člena na základě písemné
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

přihlášky doručené na adresu sídla sdružení. V přihlášce se nový člen musí zavázat, že
při své účasti ve sdružení přistoupí v plném rozsahu k těmto stanovám. Členství ve
sdružení vznikne novému členu rozhodnutím správní rady.
Členství ve sdružení zaniká
a) dohodou,
b) výpovědí člena sdružení,
c) vyloučením člena sdružení,
d) zánikem člena sdružení,
e) zánikem sdružení.
Dohoda V průběhu trvání sdružení se mohou člen sdružení a sdružení dohodnout
na skončení členství ve sdružení. Tato dohoda musí být písemná, jinak je neplatná.
O souhlasu s touto dohodou rozhoduje správní rada nadpoloviční většinou všech
hlasů. Členství ve sdružení zaniká k datu uvedenému v dohodě. Dohodu není možné
uzavřít v období ode dne podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného
operačního programu (IOP) na projekt „Terezín – projekt oživení historických
památek“ až do posledního dne, ve kterém může sdružení vzniknout závazek vrátit
podporu nebo její část čerpanou na uvedený projekt, a v případě vzniku povinnosti
vrátit podporu nebo její část čerpanou na uvedený projekt až do dne splnění povinnosti
členů sdružení poskytnout do sdružení další vklad ve smyslu čl. IX. odst. (6) těchto
stanov.
Výpověď Účast člena ve sdružení může zaniknout na základě písemné výpovědi
podané členem sdružení. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvního dne
měsíce následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena sdružení. V případě
pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 10. den po prokazatelném
odeslání výpovědi na adresu sídla sdružení. Člen není oprávněn své členství ve
sdružení ukončit výpovědí ode dne podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci
Integrovaného operačního programu (IOP) na projekt Terezín – projekt oživení
historických památek“ až do posledního dne, ve kterém může sdružení vzniknout
závazek vrátit podporu nebo její část čerpanou na uvedený projekt, a v případě vzniku
povinnosti vrátit podporu nebo její část čerpanou na uvedený projekt až do dne splnění
povinnosti členů sdružení poskytnout do sdružení další vklad ve smyslu čl. IX. odst.
(6) těchto stanov.
Vyloučení V případě, že člen poruší nebo nedodrží stanovy sdružení, může být ze
sdružení vyloučen. O vyloučení rozhoduje správní rada nadpoloviční většinou všech
hlasů s tím, že z hlasování jsou vyloučeni členové správní rady jmenovaní členem
sdružení o jehož vyloučení ze sdružení se rozhoduje. Vyloučení člena sdružení se
provede písemným rozhodnutím. K zániku členství dojde uplynutím 3 měsíců ode dne
prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí o vyloučení doručeno
členovi sdružení, který má být vyloučen. V případě pochybností se má za to, že
rozhodnutí o vyloučení bylo doručeno 10. den po prokazatelném odeslání rozhodnutí
o vyloučení na adresu sídla člena sdružení, který má být vyloučen. Rozhodnutí
o vyloučení může být učiněno nejpozději ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se sdružení
o porušení stanov dozvědělo. V případě, že člen sdružení nesouhlasí s vyloučením,
může se domáhat, aby soud vyslovil neplatnost rozhodnutí správní rady.
Zánik člena Zaniká-li bez právního nástupce právnická osoba, která je členem
sdružení, k datu zániku právnické osoby zaniká i její členství ve sdružení.
Zánik sdružení Zánikem sdružení zaniká i členství všech členů ve sdružení.
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V.
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou
a) správní rada,
b) ředitel (jeho zástupce)
c) auditor.
VI.
Správní rada
(1) Správní rada je nejvyšším orgánem sdružení. Právo účasti na zasedání správní rady
bez hlasovacího práva má každý člen sdružení, ředitel a auditor. Zasedání správní rady
se rovněž může účastnit osoba, jejíž účast správní rada schválí většinou hlasů
přítomných členů správní rady.
(2) Správní rada se skládá z 5 členů, přičemž Ústecký kraj jmenuje 3 členy
a město Terezín 2 členy. Členství ve správní radě vzniká dnem, kdy o jmenování
členem správní rady rozhodl k tomu příslušný orgán člena sdružení. Při jmenování
prvních členů správní rady vzniká členství ve správní radě nejdříve dnem vzniku
sdružení. Ústecký kraj při jmenování prvních členů správní rady, jmenuje jednoho
z nich zároveň prvním předsedou správní rady. Členství ve správní radě zaniká smrtí,
odstoupením z funkce nebo odvoláním, a to dnem, kdy o odvolání jmenovaného člena
správní rady rozhodl k tomu příslušný orgán člena sdružení. Dnem zániku členství ve
správní radě zaniká i výkon funkce předsedy nebo místopředsedy správní rady, kterou
vykonával odvolaný člen správní rady.
(3) Do působnosti správní rady patří
a) volení a odvolávání předsedy a místopředsedy správní rady, s výjimkou jmenování
prvního předsedy správní rady, které provádí Ústecký kraj z jím jmenovaných
členů správní rady,
b) jmenování, odvolávání a rozhodování o odměňování ředitele a jeho zástupce,
schvalování smlouvy o výkonu funkce ředitele a jeho zástupce,
c) schvalování změn a doplnění stanov,
d) rozhodování o přijetí nového člena sdružení,
e) projednávání otázek spojených s vystoupením člena ze sdružení,
f) rozhodování o vyloučení člena ze sdružení,
g) rozhodování o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení sdružení, o skončení
členství ve sdružení a s tím souvisejících opatření,
h) rozhodování o účasti sdružení v jiných subjektech,
i) rozhodování o majetkových dispozicích s nemovitostmi zapisovanými do katastru
nemovitostí,
j) schvalování účetní závěrky,
k) schvalování výroční zprávy, pokud je sdružení povinno ji zpracovávat,
l) schvalování plánu hospodaření na kalendářní rok (finanční plán),
m) schvalování koncepce činnosti sdružení,
n) schvalování zprávy o činnosti sdružení a o stavu jeho majetku, jestliže její
zpracování správní rada řediteli uloží,
o) rozhodnutí o zisku určeném k rozdělení mezi členy,
p) schvalování částky, o kterou bude doplněn rezervní fond a schvalování způsobu
využívání rezervního fondu,
q) rozhodnutí o dalších vkladech,
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r) rozhodnutí o vzniku povinnosti hradit roční členský příspěvek, rozhodnutí o jeho
výši a splatnosti,
s) ukládání úkolů řediteli,
t) výkon funkce statutárního orgánu v případě, že ředitel není jmenován nebo
nevykonává svou funkci a zároveň není jmenován nebo nevykonává svou funkci
zástupce ředitele,
u) komplexní dohled nad činností sdružení,
v) jmenování, odvolávání a rozhodování o odměňování auditora, schvalování
smlouvy o výkonu funkce auditora,
w) rozhodování o mezinárodní spolupráci, včetně realizace projektů,
x) rozhodování v dalších věcech, které si správní rady vyhradí.
(4) Správní rada rozhoduje o všech otázkách nadpoloviční většinou všech hlasů,
nestanovují-li stanovy jinak. Každý člen správní rady má jeden hlas.
(5) Každý člen správní rady musí jednat s péčí řádného hospodáře, v souladu s účelem,
pro který bylo toto sdružení založeno a nesmí jednat v rozporu se zájmy člena
sdružení, který ho do funkce člena správní rady jmenoval. O otázkách podle
ustanovení čl. VI odst. 3 písm. c), d), f), g), i), m), q) a r) může člen správní rady
hlasovat až po předchozím schválení k tomu příslušným orgánem člena sdružení, který
ho jmenoval, přičemž je při hlasování vázán rozhodnutím příslušného orgánu člena
sdružení, který ho jmenoval. Ve výjimečných případech může člen správní rady
o těchto otázkách hlasovat i před schválením v příslušném orgánu člena sdružení, vždy
však pouze tehdy, je-li v rozhodnutí uvedena podmínka jeho účinnosti schválením
v příslušném orgánu/orgánech člena/členů sdružení. Porušení ustanovení odstavce 5
tohoto článku způsobuje neplatnost úkonu, který byl učiněn tímto jednáním.
(6) Zasedání správní rady se koná dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Svolává ho
předseda správní rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
(7) Místo, dobu a program zasedání správní rady určuje předseda. Členové správní rady
musí obdržet písemnou pozvánku obsahující místo, dobu a program zasedání správní
rady. Pozvánka musí být členovi správní rady prokazatelně zaslána nebo předána
osobně tak, aby ji měl člen správní rady nejméně 5 dnů před konáním zasedání správní
rady.
(8) Zasedání správní rady se však považuje za platně svolané i bez dodržení lhůty dle
odst. 7 tohoto článku, pokud všichni členové správní rady nejpozději před zahájením
jednání správní rady prohlásí, že na dodržení lhůty netrvají.
(9) Zasedání správní rady musí být svoláno vždy, když o to předsedu správní rady
požádají členové správní rady, jejichž součet hlasů představuje nadpoloviční většinu
všech hlasů, ředitel nebo auditor. K žádosti musí být připojen návrh programu jednání
správní rady, o jehož svolání žádají. Zasedání správní rady se koná nejpozději do 15
dnů od doručení žádosti.
(10) V případě svolání správní rady na základě požadavku dle odst. 9 tohoto článku, musí
být na program zařazeny body, o jejichž projednání požádali členové, požadující
svolání správní rady, nebo ředitel.
(11) Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nejméně tři členové správní rady.
Není-li správní rada schopna usnášení, musí být svoláno nové zasedání, které se koná
nejpozději do 30 dnů od původního termínu. Na takto svolaném zasedání správní rady
se smí projednávat pouze body uvedené v původním programu; nedohodnou-li se
členové správní rady jinak.
(12) Správní rada rozhoduje o věcech navržených dle schváleného programu členy
správní rady, ředitelem nebo auditorem. O jednání správní rady se vyhotovuje zápis,
jehož zhotovení a podepsání ověřovatelem zápisu, zvoleným správní radou, zajistí
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předseda. Členové správní rady obdrží zápis ve formě pdf. dokumentu na sdělenou
e-mailovou adresu, nepožádají-li o jeho kopii v listinné verzi.
(13) V naléhavých případech, které nestrpí odkladu, může předseda správní rady vyvolat
rozhodnutí správní rady per rollam; takovéto rozhodnutí je platné tehdy, jestliže s ním
souhlasili všichni členové správní rady; rozhodnutí per rollam musí být na nejbližším
zasedání správní rady zapsáno do zápisu. Předseda správní rady zvolí vhodný
komunikační prostředek. Pokud se obeslaný člen správní rady ve stanovené lhůtě
prokazatelně nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí.
(14) Člen správní rady, jež není uvolněným členem zastupitelstva či zaměstnancem
územního samosprávného celku, který je členem sdružení, nebo není zaměstnancem,
či nevykonává placenou funkci u člena sdružení, který není územním samosprávným
celkem, má právo na náhradu jízdních výdajů spojených s účastí na zasedání správní
rady nebo na jiné akci sdružení, na kterou je správní radou vyslán, pokud nejsou
hrazeny jiným způsobem. Výše náhrady jízdních výdajů hrazených sdružením se řídí
zákonem1.
VII.
Ředitel
(1) Ředitel je statutárním orgánem sdružení, jenž řídí činnost družení a jedná jeho
jménem. Ředitel je za výkon své funkce odpovědný správní radě. Ředitele jmenuje
a odvolává správní rada.
(2) Ředitel se při své činnosti řídí stanovami a pokyny schválenými správní radou
v souladu s právními předpisy a stanovami sdružení.
(3) Ředitel rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou stanovami sdružení
vyhrazeny do působnosti správní rady nebo pokud si je správní rada do své působnosti
nevyhradí svým rozhodnutím. Do působnosti ředitele patří zejména:
a) obchodní vedení sdružení,
b) zajištění řádného vedení účetnictví,
c) informování správní rady o záležitostech sdružení,
d) zajištění zpracování a předkládání zprávy o činnosti sdružení a o stavu jeho
majetku správní radě, je-li mu toto uloženo,
e) zajištění vypracování účetní závěrky po skončení účetního období a její předložení
správní radě,
f) vykonávání nebo zajišťování vykonání rozhodnutí správní rady,
g) vedení seznamu členů sdružení,
h) zajištění veškerých úkonů při přípravě, realizaci a zajištění udržitelnosti projektu,
i) informování správní rady, resp. jejích jednotlivých členů, a auditora v mezidobí
jejího konání, o veškerých významných skutečnostech, které mají nebo mohou mít
negativní dopad na činnost, majetek, povinnosti a závazky sdružení nebo na
realizaci projektu,
j) spolupráce s auditorem společnosti a poskytování mu veškerých informací
o činnosti sdružení a realizaci projektu na základně jeho žádosti.
(4) Ředitel se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným správní radě.
Výkon funkce ředitele končí dnem, kdy jeho prohlášení o vzdání se funkce bylo
projednáno správní radou nebo uplynutím 60 dnů od doručení písemného prohlášení
o vzdání se funkce.
(5) Výkon funkce ředitele je neslučitelný s výkonem jakékoliv jiné funkce ve sdružení.
1

§ 157 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
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(6) Ředitel nesmí:
a) podnikat v oboru, který je stejný, nebo obdobný jako předmět činnosti sdružení,
ani vstupovat se sdružením do obchodních vztahů,
b) vlastním jménem, nebo na vlastní účet uzavírat obchody, jež souvisí s činností
sdružení,
c) zprostředkovávat pro jiné osoby obchody sdružení, jež souvisí s činností sdružení,
d) účastnit se na činnosti jiného subjektu jako společník nebo jako ovládající osoba
jiného subjektu se stejným nebo obdobným předmětem činnosti,
e) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného
orgánu jiného subjektu se stejným, nebo obdobným předmětem činnosti.
(7) V případě porušení zákazů podle ustanovení odst. 6 je sdružení oprávněno požadovat,
aby ředitel vydal prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, anebo
převedl tomu odpovídající práva na sdružení. Tím není dotčeno právo sdružení na
náhradu škody. Práva sdružení zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědné osoby do 6
měsíců ode dne, kdy se sdružení o této skutečnosti dozvědělo, nejpozději však
uplynutím jednoho roku od jejich vzniku. Tím není dotčeno právo sdružení na náhradu
škody.
(8) Ředitel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím
osobám by mohlo sdružení způsobit škodu. Řediteli náleží za výkon jeho funkce
finanční odměna.
(9) Není-li ředitel jmenován, nevykonává-li svou funkci nebo je-li nepřítomen, zastupuje
ho v rozsahu jeho kompetencí zástupce ředitele, který je jmenován a odvoláván
správní radou. Ředitel vymezí, rozsah svého zastupování pro případ své nepřítomnosti.
Pro zástupce ředitele platí přiměřeně veškerá ustanovení těchto stanov týkající se
ředitele.
(10) S ředitelem a jeho zástupcem je uzavírána smlouva o výkonu funkce.
VIII.
Auditor
(1) Auditor dohlíží na činnost sdružení a na realizaci projektu.
(2) Auditor se při své činnosti řídí stanovami a pokyny schválenými správní radou
v souladu s právními předpisy a stanovami sdružení.
(3) Do působnosti auditora náleží zejména:
a) dohled nad činností sdružení a realizací projektu,
b) kontrola dokumentů společnosti,
c) vyjadřování se k dokumentům předkládaným ředitelem správní radě, pokud má
pochybnosti o jejich správnosti,
d) předchozí vyjadřování se k zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, a to k zadávací dokumentaci, rozhodnutí o zahájení, složení
komisí, popř. k jiným úkonům, které zvolí a požádá o ně ředitele sdružení,
e) účastnit se na jednání komisí ustanovených dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, popř. být jmenován jejím členem, pokud o to ředitele sdružení požádá,
f) prokazatelné upozorňování správní rady, popř. předsedy správní rady v mezidobí
jejího konání v případě, že zjistí skutečnosti, které mohou významným způsobem
negativně ovlivňovat činnost sdružení a realizaci projektu,
g) vyzývat ředitele sdružení k odstranění jím zjištěných nedostatků v termínech jím
stanovených; o této skutečnosti je povinen prokazatelně informovat správní radu,
popř. předsedu správní rady v mezidobí jejího konání,
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h) provádět kontroly či dohlídky dle pokynu správní rady nebo předsedy správní rady
v mezidobí jejího konání.
(4) Auditor má právo být přizván na jakékoliv jednání týkající se sdružení nebo realizace
projektu.
(5) Auditor je při své činnosti vázán mlčenlivostí, která se nevztahuje na poskytování
informací správní radě či jejím členům.
(6) Auditor je jmenován do své funkce správní radou. Auditor se může vzdát své funkce
písemným prohlášením doručeným správní radě. Výkon funkce auditora končí dnem,
kdy jeho prohlášení o vzdání se funkce bylo projednáno správní radou nebo uplynutím
30 dnů od doručení písemného prohlášení o vzdání se funkce.
(7) Výkon funkce auditora je neslučitelný s výkonem jakékoliv jiné funkce ve sdružení.
(8) Auditor je oprávněn požadovat jakékoliv informace o činnosti sdružení nebo realizaci
projektu a má právo nahlížet do všech dokladů a záznamů sdružení.
IX.
Způsob jednání jménem sdružení
(1) Ředitel sdružení jedná jménem sdružení.
(2) V případě, že není ředitel jmenován, nevykonává-li svou funkci nebo je-li nepřítomen,
jedná jménem sdružení zástupce ředitele.
(3) V případě, že není ředitel nebo jeho zástupce jmenován, nebo nevykonává svou
funkci, jedná jménem sdružení předseda, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda
správní rady.
(4) Smlouvy o výkonu funkce podepisuje s ředitelem, jeho zástupcem a auditorem, po
schválení správní radou, předseda správní rady.
(5) Při jednání jménem sdružení se jednající osoby podepisují tak, že k názvu sdružení
připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením zastávané funkce.
X.
Úprava majetkových poměrů sdružení
(1) Majetkem se pro účely těchto stanov rozumí veškerý majetek získaný sdružením
v průběhu celé doby jeho trvání.
(2) Jedná se zejména o
a) finanční prostředky získané vlastní činností sdružení,
b) finanční prostředky z vkladů členů sdružení,
c) finanční prostředky získané z dalších vkladů členů sdružení,
d) finanční prostředky získané z příspěvků členů sdružení určených správní radou,
e) fondy, granty,
f) dotace,
g) podpůrné prostředky a dary,
h) movitý majetek získaný za dobu trvání sdružení,
i) práva a jiné penězi ocenitelné hodnoty získané za dobu trvání sdružení.
(3) Čistým majetkem je majetek po odečtení veškerých závazků vzniklých sdružení
v souvislosti s jeho činností.
(4) [Vklad při založení] Vklad do sdružení může být peněžitého nebo nepeněžitého
charakteru.
Ústecký kraj se na vkladu podílí částkou 150 000 Kč. Město Terezín se na vkladu
podílí částkou 150 000 Kč.
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Ústecký kraj vloží nepeněžitý vklad, kterým je studie proveditelnosti a ekonomické
hodnocení projektu dle požadavků IOP. Výše vkladu odpovídá prokazatelným
nákladům na pořízení nepeněžitého vkladu.
Město Terezín vloží nepeněžitý vklad, kterým je projektová dokumentace revitalizace
– zelené střechy Kavalír 2 (včetně stavebního povolení, závazných stanovisek NPÚ
a studie proveditelnosti), projektová dokumentace rekonstrukce pevnostního
a vstupního objektu Kavalír 2 (včetně stavebního povolení), Studie Centrum obnovy
a využití vojenských pevnostních systémů Retranchement 5 a Studie dělostřelecká
kasárna a zbrojnice. Výše vkladu odpovídá prokazatelným nákladům na pořízení
nepeněžitého vkladu.
Peněžitý vklad jsou členové sdružení povinni splatit na účet sdružení do 30
kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu sdružení dle těchto
stanov, do registru sdružení. Nepeněžitý vklad je Ústecký kraj povinen předat sdružení
do 31. 12. 2009. Nepeněžitý vklad je město Terezín povinno předat sdružení do 31.
12. 2009.
(5) Podíl členů sdružení na vkladu představuje míru účasti členů sdružení na čistém
majetku.
(6) [Další vklad] O dalším vkladu do sdružení rozhoduje správní rada. Rozhodne-li
o dalším peněžitém vkladu pouze co do částky, vzniká všem členům sdružení
povinnost další vklad uhradit, a to ve výši odpovídající jejich míře účasti. O dalším
nepeněžitém vkladu, nebo peněžitém vkladu konkrétního člena sdružení je možno
rozhodnout až po předchozím písemném souhlasu dotčeného člena sdružení. Další
vklad jsou členové sdružení povinni i/splatit v případě peněžitého vkladu na účet
sdružení, ii/ vložit v případě nepeněžitého vkladu do 30 kalendářních dnů ode dne
přijetí rozhodnutí správní rady o příslušném dalším vkladu, není-li stanoveno jinak.
Členové sdružení jsou povinni poskytnout do sdružení další vklad zejména na úhradu
případného závazku sdružení vrátit podporu nebo její část poskytnutou
z Integrovaného operačního programu (IOP) v rámci prioritní osy 5 Národní podpora
územního rozvoje na projekt „Terezín – projekt oživení historických památek“ včetně
případného příslušenství a pokut, a to rovným dílem ve výši potřebné ke splnění
závazku sdružení vrátit podporu nebo její část.
(7) V případě zrušení sdružení, s nímž je spojena likvidace, má člen sdružení právo
na podíl na majetkovém zůstatku, který vyplynul z likvidace (podíl na likvidačním
zůstatku), a to ve výši odpovídající jeho míře účasti na sdružení.
XI.
Hospodaření sdružení
(1)Sdružení hospodaří se svým majetkem a za závazky odpovídá svým majetkem.
Členové sdružení ani členové jeho orgánů neručí svým majetkem za závazky sdružení.
(2)Hospodaření sdružení se řídí schváleným plánem hospodaření (finančním plánem),
popřípadě jeho aktualizacemi. Plán hospodaření je zpracováván na kalendářní rok, za
jeho sestavení a aktualizaci je zodpovědný ředitel sdružení. Plán hospodaření musí být
zpracován a schválen vždy do konce předcházejícího kalendářního roku. Jinak po
dobu nezbytně nutnou hospodaří podle provizoria nastaveného ředitelem společnosti.
(3)Sdružení vytváří rezervní fond. Rezervní fond se vytváří a doplňuje z čistého zisku
vykázaného v řádné účetní závěrce za kalendářní rok, v němž poprvé čistý zisk
vytvoří, a to ve výši 10 % z čistého zisku. Tento rezervní fond se ročně doplňuje
o částku ve výši 10 % z čistého zisku.
(4)Sdružení používá rezervní fond
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a) k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady,
b) k úhradě ztráty,
c) k úhradě případných sankcí,
d) k jiným výdajům schváleným správní radou.
(5) Sdružení rozděluje zisk ze své činnosti v tomto pořadí
a) k úhradě zákonem stanovených daní a poplatků,
b) k stanovenému přídělu do rezervního fondu, a to do výše stanovené těmito
stanovami,
c) k přídělům do ostatních fondů, pokud je sdružení vytvoří,
d) k dalším účelům stanoveným správní radou.
(6) Členové sdružení se podílejí na zisku určeném správní radou k rozdělení mezi členy
sdružení v poměru svých podílů na vkladu dle článku IX odst. 4 těchto stanov. Podíl
na zisku vyplacený v rozporu s těmito stanovami jsou členové sdružení povinni vrátit.
(7) V případě zániku členství ve sdružení dohodou nebo výpovědí vzniká členovi sdružení
právo na vypořádání (vypořádací podíl). Vypořádací podíl se stanoví ke dni zániku
účasti člena ve sdružení z čistého majetku sdružení, který se stanoví z řádné,
mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky. Vypořádací podíl se určí poměrem podílu
člena sdružení, jehož členství ve sdružení zaniklo. Vypořádací podíl se vyplácí
v penězích (nedohodnou-li se člen a sdružení jinak) a je splatný uplynutím tří měsíců
ode dne schválení účetní závěrky nebo ode dne, kdy účetní závěrka měla být
schválena. Člen sdružení nemá právo na vypořádací podíl v případě, že k zániku jeho
členství dojde vyloučením ze sdružení.
(8) Osoba, které vzniklo právo na vypořádací podíl, ručí za splacení dosud nesplaceného
vkladu a nesplacených dalších vkladů nabyvatelem podílu.
(9) Další postup při hospodaření s majetkem sdružení upravují vnitřní organizačně-řídící
akty sdružení schválené správní radou nebo rozhodnutí správní rady.
XII.
Zrušení a zánik sdružení
(1) Sdružení zaniká ke dni výmazu z registru sdružení. Zániku sdružení předchází zrušení
sdružení.
(2) Sdružení může být zrušeno s likvidací nebo bez likvidace. Sdružení zaniká
bez likvidace v případě jeho splynutí nebo sloučení s jiným zájmovým sdružením
právnických osob. Zaniká-li sdružení bez právního nástupce, jeho zániku musí
předcházet likvidace.
(3) Sdružení se zrušuje
a) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení sdružení, jinak dnem, kdy
rozhodnutí bude přijato,
b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení sdružení, jinak dnem, kdy toto
rozhodnutí nabude právní moci.
(4) O vstupu sdružení do likvidace rozhoduje správní rada zároveň s rozhodnutím
o zrušení sdružení. Likvidátora jmenuje správní rada na návrh kteréhokoliv člena
správní rady. Likvidátorem může být jen fyzická osoba.
(5) Likvidátor činí jménem sdružení jen úkony směřující k likvidaci sdružení. Při výkonu
této působnosti plní závazky sdružení, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění,
zastupuje sdružení před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně
a zániku práv a závazků. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s ukončením
nevyřízených věcí.
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(6) Likvidátor oznámí vstup do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen
zveřejnit, že sdružení vstoupilo do likvidace s výzvou, aby věřitelé a jiné osoby
a orgány, které jsou tím dotčeny, přihlásili své pohledávky, popř. jiná práva ve lhůtě,
která nesmí být kratší než 3 měsíce.
(7) Likvidátor sestaví ke dni vstupu sdružení do likvidace likvidační účetní rozvahu a je
povinen zaslat přehled o jmění sdružení každému členovi sdružení a všem
jmenovaným členům správní rady. Ke dni skončení likvidace sestaví likvidátor účetní
závěrku a předloží ji členům správní rady ke schválení spolu s konečnou zprávou
o průběhu likvidace a s návrhem na rozdělení majetkového zůstatku, jenž vyplyne
z likvidace (likvidační zůstatek), mezi členy sdružení.
(8) Členům sdružení nelze poskytnout plnění z nároku na podíl na likvidačním zůstatku
dříve, než jsou uspokojeny nároky všech známých věřitelů sdružení.
(9) Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz sdružení z registru
sdružení.
(10) V případě postupu podle odst. 3 písm. b) tohoto článku rozhoduje ve věcech likvidace
soud.
XIII.
Doba trvání sdružení
Sdružení je založeno na dobu neurčitou.
XIV.
Závěrečná ustanovení
(1) Právní vztahy vyplývající ze stanov, vzájemné vztahy mezi členy sdružení související
s jejich účastí ve sdružení, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř sdružení se řídí
ve věcech, které neupravují stanovy, obecně závaznými právními předpisy, zejména
ustanoveními občanského zákoníku.
(2) Stanovy jsou platné a účinné dnem jejich schválení oběma zakladateli, přičemž
za schválené oběma zakladateli se považují dnem, kdy s nimi vyslovil souhlas
poslední ze zakladatelů. V případě změn stanov jsou změny účinné schválením
správní radou, není-li správní radou stanoven den pozdější.
(3) Při změně stanov je vždy vyhotovováno jejich úplně znění.

Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob
JUDr. Miloslav Kubíček
ředitel
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Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 35
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 124/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace
se sídlem v Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 00360643
(dále jen organizace)
ze dne 5. 9. 2001, usneseníč. 47/15/2001
a usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/23/2001 ze dne 19. 12. 2001
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/29/2002 ze dne 27. 3. 2002 (dodatek č.1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/31/02 ze dne 7. 5. 2002 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 78/34/2002 ze dne 3. 7. 2002(dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 161/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 4)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23. 4. 2003
(opravatiskových chyb)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.105/97/04 ze dne 2. 6. 2004 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.142/105/04 ze dne 13. 10. 2004 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009 (dodatek č. 8)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.14/35R/2009 ze dne 16.2. 2009(dodatek č.10) ve
znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č.11) ve
znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/74R/2012 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R//2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 15)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 17)
ve znění Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 19)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 17. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 20)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 21)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 22)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 23)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 24)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 25)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 26)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 27)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 28)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 29)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 30)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 31)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 32)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019
(dodatek č. 33)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020
(dodatek č. 34)
Úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2021
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …./Z/2020 ze dne 21. 6. 2021 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňují následující položky majetku
svěřeného organizaci k hospodaření:
Kulturní předměty – účet 032
Přírůstkové číslo

Počet kusů

Název sbírkového předmětu

004/2020

1

Hlava

006/2020

1

Bez názvu

007/2020

1

Černá rotace

008/2020

1

Bez názvu

009/2020

1

Bez názvu

010/2020

1

Jitro V

2

011/2020

1

Černé nulové linie

012/2020

1

Barevné nulové linie

013/2020

1

Ayersova skála

014/2020

1

Dva svitky

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 22. 6. 2021

V Ústí nad Labem dne

.................
Mgr. Jiří Řehák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
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Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 33
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 243/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
se sídlem v Čsl. mládeže 1/31, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 00360210
(dále jen organizace)
ze dne 4. 12. 2002, usnesení č. 181/49/2002 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 181/49/2002 ze dne 4. 12.2002(dodatek č.2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 105/97/2004 ze dne 2.6.2004 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13.10.2004 (dodatek č. 4)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/16R/2005 ze dne 24. 8. 2005
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31.1.2007 (dodatek č. 5)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/56R/2010 ze dne 15. 9. 2010(dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 15)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č.64/13Z/2014ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 17)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 17. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 19)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 20)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016

(dodatek č. 21)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 22)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 23)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 24)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 25)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 26)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 27)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 28)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 29)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 30)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019
(dodatek č. 31)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2021
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020
(dodatek č. 32)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 0 / /Z/2021 ze dne 21. 6. 2021se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně
některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňují následující položky majetku svěřeného
organizaci k hospodaření:

Kulturní předměty – účet 032
Přírůstkové
číslo

Počet
kusů

Název sbírkového předmětu

1/2020

1

podmalba na skle

2/2020

1

podmalba na skle

3/2020

1

Buben

4/2020

1

Medaile

2

Přírůstkové
číslo

Počet
kusů

Název sbírkového předmětu

5/2020

1

Medaile

6/2020

1

Medaile

7/2020

1

Odznak

8/2020

1

Plaketa

9/2020

1

Medaile

10/2020

1

Medaile

11/2020

1

Medaile

12/2020 a,b

2

Odznak

13/2020

1

Plaketa

14/2020

1

Odznak

15/2020 a-w,x

30

loutkové divadlo

16/2020

1

Firemní katalog

17/2020 a-d

4

skleničky

18/2020 a,b

4

skleněné šálky a podšálky

19/2020 a,b,c

3

porcelánová dětská souprava

20/2020

12

porcelánový servis

21/2020 a,b

2

reklamní kalíšky Bechera

22/2020

2

velikonoční klepačka

23/2020 a,b,c

3

soubor misek

24/2020 a-d

4

soubor misek

25/2020

1

mísa

26/2020

1

mísa

27/2020

1

mísa

28/2020

1

mísa

29/2020

1

Váza

30/2020

1

Váza

31/2020

1

Váza

32/2020

1

sklenička

33/2020 a,b

2

karafa

34/2020

1

Miska

35/2020

1

vázička

36/2020 a,b

2

miska s kovovou montáží košíčk

37/2020 a-h

8

skleněná stolní mini souprava na koření

38/2020 a-f

6

porcelánový stolní servis

39/2020

1

Kleštičky na cukr

3

Přírůstkové
číslo

Počet
kusů

Název sbírkového předmětu

40/2020 a,b

6

Podtácky

41/2020 a,b

2

rukavice

42/2020 a,b

2

rukavice

43/2020 a,b

2

rukavice

44/2020 a,b

2

boty

45/2020 a,b

2

boty

46/2020

1

Stříbrný prsten s nápisem

47/2020

1

Porcelánový hrneček výroční

48/2020

1

pytel

49/2020 a,b,c

3

kabelka

50/2020

1

kabelka

51/2020

1

kabelka

52/2020

1

Lodní stojatý parní stroj

53/2020 a,b

2

domácí obuv

54/2020 a,b

2

dámská pogumovaná obuv

55/2020 a,b

2

letní dámská obuv

56/2020 a,b

2

boty

57/2020 a,b

2

dámské boty

58/2020

1

ramínko

59/2020 a,b,c

3

pletací příze + jehlice

60/2020 a,b

2

punčochové kalhoty

61/2020 a,b

2

punčochové kalhoty

62/2020 a-f

6

elektr. poduška "JEKA"

63/2020 a,b

2

pudřenka

64/2020

1

šátek

65/2020

1

Nouzové platidlo

66/2020

1

Nouzové platidlo

67/2020 a,b

2

Nouzové platidlo

68/2020

1

Nouzové platidlo

69/2020

1

Nouzové platidlo

70/2020

1

Nouzové platidlo

71/2020

1

Nouzové platidlo

72/2020

1

Nouzové platidlo

73/2020

1

Nouzové platidlo

74/2020

1

Nouzové platidlo

4

Přírůstkové
číslo

Počet
kusů

Název sbírkového předmětu

75/2020

1

Nouzové platidlo

76/2020

1

Nouzové platidlo

77/2020

1

Nouzové platidlo

78/2020

1

Nouzové platidlo

79/2020

1

Nouzové platidlo

80/2020

1

Nouzové platidlo

81/2020

1

Nouzové platidlo

82/2020

1

Nouzové platidlo

83/2020

1

Nouzové platidlo

84/2020

1

Nouzové platidlo

85/2020

1

Nouzové platidlo

86/2020

1

Nouzové platidlo

87/2020 a-c

1

Nouzové platidlo

88/2020 a-c

1

Nouzové platidlo

89/2020

1

Nouzové platidlo

90/2020

1

Nouzové platidlo

91/2020

1

Nouzové platidlo

92/2020 a,b

2

Nouzové platidlo

93/2020 a,b

2

Nouzové platidlo

94/2020

1

Nouzové platidlo

95/2020 a-f

6

Nouzové platidlo

96/2020

1

Nouzové platidlo

97/2020

1

Nouzové platidlo

98/2020

1

Nouzové platidlo

99/2020

1

Nouzové platidlo

100/2020

1

Nouzové platidlo

101/2020 a-e

5

Nouzové platidlo

102/2020 a-f

6

Nouzové platidlo

103/2020

1

Nouzové platidlo

104/2020

1

Nouzové platidlo

105/2020

1

Nouzové platidlo

106/2020 a-c

3

Nouzové platidlo

107/2020

1

Nouzové platidlo

108/2020

1

Nouzové plabtidlo

109/2020

1

Medaile

5

Přírůstkové
číslo

Počet
kusů

Název sbírkového předmětu

110/2020

1

Medaile

111/2020

1

Medaile

112/2020 a,b

2

noční košile

113/2020 a,b

2

lampičky

114/2020 a-d

4

rukavice

115/2020 a-k

1

punčochové kalhoty

116/2020

1

kabát

117/2020 a,b

2

boty

118/2020 a,b

2

boty

119/2020 a,b

2

boty

120/2020

1

jehelníček

121/2020

1

kleštičky na cukr

122/2020 a,b

2

mýdlo

123/2020 a-d

4

elektronky

124/2020

1

cedník se sklem

125/2020

1

cedník se sklem

126/2020 a,b

2

sklenice se střepy

127/2020 a,b

2

sklenice s barevným

128/2020 a-e

5

sklenice se třemi švestkami

129/2020

1

mísa na noze

130/2020 a,b

2

lahev a sklenička

131/2020 a,b,c

2

nádobka z hutního skla.

132/2020

1

Psací stroj - kufříkový

133/2020 a,b

2

Psací stroj – kufříkový

134/2020 a,b

2

Psací stroj - kufříkový

135/2020 a,b

2

Psací stroj - kufříkový

136/2020 a,b

2

Psací stroj - kufříkový

137/2020 a,b

2

Psací stroj - kufříkový

138/2020 a,b

2

Psací stroj - kufříkový

139/2020

1

Fonograf

140/2020

1

Nouzové platidlo

141/2020

1

Nouzové platidlo

142/2020

1

Nouzové platidlo

143/2020

1

Nouzové platidlo

6

Přírůstkové
číslo

Počet
kusů

Název sbírkového předmětu

144/2020

1

Nouzové platidlo

145/2020

1

Nouzové platidlo

146/2020

1

Nouzové platidlo

147/2020 a-d

4

Nouzové platidlo

148/2020 a-d

4

Nouzové platidlo

149/2020

4

Nouzové platidlo

150/2020

1

Nouzové platidlo

151/2020

1

Nouzové platidlo

152/2020

1

Nouzové platidlo

153/2020 a,b

2

Nouzové platidlo

154/2020 a,b

2

Nouzové platidlo

155/2020

1

Nouzové platidlo

156/2020 a,b

2

Nouzové platidlo

157/2020

1

Nouzové platidlo

158/2020

1

Nouzové platidlo

159/2020

1

Nouzové platidlo

160/2020

1

Nouzové platidlo

161/2020

1

Nouzové platidlo

162/2020

1

Nouzové platidlo

163/2020

1

Nouzové platidlo

164/2020

1

Nouzové platidlo

165/2020

1

Nouzové platidlo

166/2020

1

Nouzové platidlo

167/2020

1

Nouzové platidlo

168/2020

1

Nouzové platidlo

169/2020

1

Nouzové platidlo

170/2020

1

Nouzové platidlo

171/2020

1

Nouzové platidlo

172/2020 a,b

1

Nouzové platidlo

173/2020 a,b

1

Nouzové platidlo

174/2020

1

Nouzové platidlo

175/2020 a,b

2

Nouzové platidlo

176/2020 a-c

3

Nouzové platidlo

177/2020

1

Nouzové platidlo
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Přírůstkové
číslo

Počet
kusů

Název sbírkového předmětu

178/2020

1

Nouzové platidlo

179/2020

1

Nouzové platidlo

180/2020

1

Nouzové platidlo

181/2020

1

Nouzové platidlo

182/2020

1

Nouzové platidlo

183/2020

1

Nouzové platidlo

184/2020

1

Nouzové platidlo

185/2020

1

Nouzové platidlo

186/2020

1

Nouzové platidlo

187/2020

1

Nouzové platidlo

188/2020

1

Nouzové platidlo

189/2020

1

Nouzové platidlo

190/2020

1

Nouzové platidlo

191/2020

1

Nouzové platidlo

192/2020

1

Nouzové platidlo

193/2020

1

Nouzové platidlo

194/2020

1

Nouzové platidlo

195/2020 a-e

5

Nouzové platidlo

196/2020 a-d

4

Nouzové platidlo

197/2020 a-c

3

Nouzové platidlo

198/2020

1

Nouzové platidlo

199/2020

1

Nouzové platidlo

200/2020 a,b

2

Nouzové platidlo

201/2020 a-d

4

Nouzové platidlo

202/2020 a,b

2

Nouzové platidlo

203/2020 a-c

3

Nouzové platidlo

204/2020

1

Nouzové platidlo

205/2020

1

Nouzové platidlo

206/2020

1

Nouzové platidlo

207/2020

1

Nouzové platidlo

208/2020

1

Nouzové platidlo

209/2020

1

Nouzové platidlo

210/2020

1

Nouzové platidlo

8

Přírůstkové
číslo

Počet
kusů

Název sbírkového předmětu

211/2020

1

Nouzové platidlo

212/2020

1

Nouzové platidlo

213/2020

1

Nouzové platidlo

214/2020

1

Nouzové platidlo

215/2020

1

Nouzové platidlo

216/2020

1

Nouzové platidlo

217/2020

1

Nouzové platidlo

218/2020

1

Nouzové platidlo

219/2020

1

Nouzové platidlo

220/2020

1

Nouzové platidlo

221/2020

1

Nouzové platidlo

222/2020

1

Nouzové platidlo

223/2020 a-e

5

Nouzové platidlo

224/2020

1

Nouzové platidlo

225/2020

1

Nouzové platidlo

226/2020

1

Nouzové platidlo

227/2020

1

Nouzové platidlo

228/2020

1

Nouzové platidlo

229/2020

1

Nouzové platidlo

230/2020

1

Nouzové platidlo

231/2020

1

Nouzové platidlo

232/2020

1

Nouzové platidlo

233/2020

1

Nouzové platidlo

234/2020

1

Nouzové platidlo

235/2020

1

Nouzové platidlo

236/2020

1

Nouzové platidlo

237/2020

1

Nouzové platidlo

238/2020

1

Nouzové platidlo

239/2020

1

Nouzové platidlo

240/2020

1

Nouzové platidlo

241/2020

1

Nouzové platidlo

242/2020

1

Nouzové platidlo

9

Přírůstkové
číslo

Počet
kusů

Název sbírkového předmětu

243/2020

1

Nouzové platidlo

244/2020

1

Nouzové platidlo

245/2020

1

Nouzové platidlo

246/2020

1

Nouzové platidlo

247/2020

1

Nouzové platidlo

248/2020

1

Nouzové platidlo

249/2020

1

Nouzové platidlo

250/2020 a,b

2

Nouzové platidlo

251/2020 a,b

2

Nouzové platidlo

252/2020 a,b

2

Nouzové platidlo

253/2020

1

Nouzové platidlo

254/2020

1

Nouzové platidlo

255/2020

1

Nouzové platidlo

256/2020

1

Nouzové platidlo

257/2020

1

Nouzové platidlo

258/2020

1

Nouzové platidlo

259/2020

1

Nouzové platidlo

260/2020

1

Nouzové platidlo

261/2020

1

Nouzové platidlo

262/2020

1

Nouzové platidlo

263/2020

1

Nouzové platidlo

264/2020

1

Nouzové platidlo

265/2020 a-g

7

Nouzové platidlo

266/2020

1

Nouzové platidlo

267/2020

1

Nouzové platidlo

268/2020

1

Nouzové platidlo

269/2020 a-g

7

Nouzové platidlo

270/2020

1

Nouzové platidlo

271/2020

1

Nouzové platidlo

272/2020

1

Nouzové platidlo

273/2020

1

Nouzové platidlo

274/2020

1

Nouzové platidlo

10

Přírůstkové
číslo

Počet
kusů

Název sbírkového předmětu

275/2020

1

Nouzové platidlo

276/2020

1

Nouzové platidlo

277/2020 a-c

3

Nouzové platidlo

278/2020

1

Nouzové platidlo

279/2020

1

Nouzové platidlo

280/2020

1

Nouzové platidlo

281/2020

1

Nouzové platidlo

282/2020 a,b

2

Nouzové platidlo

283/2020

1

Nouzové platidlo

284/2020

1

Nouzové platidlo

285/2020

1

Nouzové platidlo

286/2020

1

Nouzové platidlo

287/2020

1

Nouzové platidlo

288/2020

1

Nouzové platidlo

289/2020

1

Nouzové platidlo

290/2020

1

Nouzové platidlo

291/2020

1

Nouzové platidlo

292/2020

1

Nouzové platidlo

293/2020

1

Nouzové platidlo

294/2020

1

Nouzové platidlo

295/2020 a-d

4

Nouzové platidlo

296/2020 a-f

6

Nouzové platidlo

297/2020

1

Nouzové platidlo

298/2020

1

Nouzové platidlo

299/2020

1

Nouzové platidlo

300/2020

1

Nouzové platidlo

301/2020

1

Nouzové platidlo

302/2020

1

Nouzové platidlo

303/2020

1

Nouzové platidlo

304/2020

1

Nouzové platidlo

305/2020

1

Nouzové platidlo

306/2020

1

Nouzové platidlo

307/2020

1

Nouzové platidlo

11

Přírůstkové
číslo

Počet
kusů

Název sbírkového předmětu

308/2020

1

Nouzové platidlo

309/2020

1

Nouzové platidlo

310/2020 a-d

4

Nouzové platidlo

311/2020 a-h

8

Nouzové platidlo

312/2020 a,b

2

Nouzové platidlo

313/2020

1

Nouzové platidlo

314/2020

1

Nouzové platidlo

315/2020

1

Nouzové platidlo

316/2020

1

Nouzové platidlo

317/2020

1

Nouzové platidlo

318/2020

1

Nouzové platidlo

319/2020

1

Nouzové platidlo

320/2020 a-e

5

Nouzové platidlo

321/2020

1

Nouzové platidlo

322/2020

1

Nouzové platidlo

323/2020

1

Obušek

324/2020

1

Nouzové platidlo

325/2020

1

Nouzové platidlo

326/2020

1

Nouzové platidlo

327/2020

1

Nouzové platidlo

328/2020

1

Nouzové platidlo

329/2020

1

Nouzové platidlo

330/2020

1

Nouzové platidlo

331/2020 a-e

5

Nouzové platidlo

332/2020

1

Nouzové platidlo

333/2020 a-e

5

Nouzové platidlo

335/2020

1

růžice (spirála z nápažníku nebo spony)

336/2020

1

náramek

337/2020

1

náramek

338/2020

1

polotovar náramku ?

339/2020

1

Ešus pocínovaný

12

Přírůstkové
číslo

Počet
kusů

Název sbírkového předmětu

16143

968

Skeny 22. šanonu archivu negativů OM DC (11337 - 11465/56)

16144

2

Sbírkový předmět OM VDF po restaurování, hodiny V 585/86

16145

2

Sbírkový předmět OM DC, nákup G2598, G 2599

16146

1158

16147

2

16148

12

16149

2

Skeny 23. šanonu archivu negativů OMDC ( 11465/57 - 11557)
Sbírkový předmět OM DC po restaurování - buben H 390
Sbírkové předměty – nákup
Podmokly fotbalové mužstvo totálně nasazených dělníků do
podniku AEG

16150

47

Skeny negativů OM DC MN 812 - 848,SN 849 - 858

16151

17

Sbírkové předměty OM DC - mince,nález z okolí Starých Křečan

16152

1

Titulní strana podmokelských novin Arbeiter Zeitung z
26. října 1919

16153

5

Děčín - ekologický protest žáků SOU v Podmoklech, asi počátek
90. Let 20. století

16154

1

Děčín - dolní východní nádraží, budova s nástupištěm

16155

3

Děčín - přístavba autoopravny Hanák u Zámeckého rybníka

16156

2

Děčín - Zámecký rybník

16157

4

Děčín, Labské nábřeží – bourání nástupní budovy bývalého
výtahu na Pastýřskou stěnu

16158

4

Děčín - přestavba vily v areálu nemocnice

16159

3

Sbírkové předměty OM DC po restaurování, podmalby: 6453/87,

16160

773

16161

1

Sbírkový předmět OM DC po restaurování, buben 3/2020

16162

8

Sbírkové předměty OM DC, mince181/93 a 1-7, 181/93 b

16163

2

Děčín, Podmokly - původní zástavba v ulici Práce a

Skeny 24. šanonu archivu negativů OMDC (11558 - 11573/4)

Železničářské
16164

917

16165

3

Skeny 25. šanonu archivu negativů OM DC ( 11573/5 - 11629)
Obrazy OM VDF před restaurováním – V3978/86, V 4182/86,
V 4190/86

16166

2

Sbírkové předměty OM DC - mapy HD673, HD 684
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Přírůstkové
číslo

Počet
kusů

Název sbírkového předmětu

16167

26

Sbírkové předměty OM DC

16168

23

Výstava obrazů "Bohemia Pictura" Štěpána Jiráka v OM DC

16169

1400

Skeny 26. šanonu archivu negativů OM DC (11630 - 11794)

16170

27

Sbírkové předměty OM DC

16171

1

Sbírkový předmět OM DC 7295/87

16172

2

Sbírkový předmět OM DC - darovaná židle

16173

8

Sbírkové předměty OM DC: 7387/87, K22/ 1-21, S 334

16174
16175

1458
1

Skeny 27. šanonu archivu negativů OM DC ( 11795 - 11929)
Sbírkový předmět OM DC - 2/86 po restaurování

16176

1137

Skeny 28. šanonu archivu negativů OM DC (11930 - 12034)

16177

20

16178

2

Borovice himalájská ve dvoře děčínského muzea

16179

2

Sbírkový předmět 1977/86 - obojek, před restaurováním

16180

5

Děčín, Podmokly - dokumentace budov

16181

21

Sbírkový předmět OM DC - atlas světa z počátku 18. století

16182

1181

Skeny 29. šanonu archivu negativů OM DC (12035 - 12127)

16183

1

Děčín, muzeum - výměna dřevěného schodiště k Teplické ulici

Sbírkový předmět OM DC, pamětní mince ke 100. výročí podniku
Diana Děčín

16184

1163

Skeny 30. šanonu archivu negativů OM DC (12128 - 12215)

16185

1

Sbírkový předmět OM DC před restaurováním - O 292

16186

2

Děčín, ul. Čs. legií - pamětní deska odbojáře Františka Sukdola

16187

40

16188

1

Lodní signální vlajky

16189

7

Na Tokání - vyhořelé přední dva sruby

16190

1

Model lodi "Bohemia" ze sbírky OM DC

16191

9

Stálá expozice "Plavby" v OM DC

16192

2

Sbírkový předmět OM DC 2039/86 před a po restaurování

16193

39

16194

5

16195

1182

Výstava "Lodě na známkách" v OM DC

Výstava marionet "Krajánek" v OM DC
Odhalení pamětní desky Františku Sukdolovi
Skeny 31. šanonu archivu negativů OM DC (12216 - 12371)

16196

1

Sbírkový předmět OM DC č. 1977/86 po restaurování

16197

6

Děčín, Labské nábřeží - nástup na ferratu

16198

3

Děčín, přístaviště lodí - osobní loď Bohemia
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Přírůstkové
číslo

Počet
kusů

Název sbírkového předmětu

16199

2

Pastýřská stěna - nově opravená restaurace

16200

3

Děčín, Duchcovská ul. - Havana Club

16201

19

16202

6

Děčín, Duchcovská ul. - Armex Live Centrum
Děčín, nemocnice - přístavba pavilonu pro magnetickou
rezonanci

16203

5

Děčín, Nové Město, Purkyňova ulice - přestavba vily na lékařský
dům

16204

2

Děčín, Nové Město - vila na rohu ulic Riegrovy a Purkyňovy

16205

4

Děčín, Benešovská ulice - nová hala"Ptáček", prodej
instalačního materiálu

16206

30

Děčín, východní nádraží - výstava Legiovlak

16207

6

Děčín - pivovat Nomád pod zámkem u Zámeckého rybníka

16208

2

Děčín, zámek - oprava Dlouhé jízdy a glorietu v Růžové zahradě

16209

1046

16210

4

16211

33

16212

2

16213

27

Grafiky Břetislava Kmenta (bez čísla -pomocný materiál)

16214

3

Sbírkové předměty OM DC – moždíře nalezené v Růžové

Skeny 32. šanonu archivu negativů OM DC ( 12372 - 12481/3)
Budova Oblastního muzea v Děčíně
Plavba osobní lodí "Marie" z Vaňova do Libochovan
Sbírkové předměty OM DC - G 2600, G2601

zahradě děčínského zámku - před konzervací
16215

1

Sbírkový předmět OM DC - O 270

16216

11

Reprodukce fotografií pro plavbu

16217

1428

16218

13

16219

1143

16220

35

16221

7

Děčín. Podmokly - opravený atletický stadion SK Děčín

16222

1

Děčín, Labské nábřeží - sezónní stanice MHD linky Zámek -ZOO

16223

8

Děčín, Růžová zahrada - oprava glorietu

16224

1

Děčín, zámek - balkon z Růžové zahrady do Dlouhé jízdy

16225

2

Děčín, Fügnerova ulice - bývalé truhlářství a čalounictví

16226

4

Děčín, Fügnerova ulice - přístavba restaurace Fabrika a

Skeny 33. šanonu archivu negativů OMDC (12481/4 – 12580/24)
Sbírkové předměty OM DC H 2684 a – H 2695 a-d
Skeny 34. šanonu archivu negativů OMDC (12580/25 - 12659)
Výstava skleněných autorských šperků v OM DC

opravená budova Centra sociálních služeb Prosapia Děčín
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Přírůstkové
číslo

Počet
kusů

Název sbírkového předmětu

16227

9

Děčín, Staré Město - nové sportoviště u Zimního stadionu

16228

1

Žertovná pohlednice Podmokel

16229

11 22

16230

88

16231

6

Model lodi "Fatra" před rekonstrukcí

16232

5

Moždíře nalezené v Růžové zahradě děčínského zámku, po

Skeny 35. šanonu archivu negativů OM DC (12660 - 12733)
Skeny barevných diapozitivů OM DC K 1645 - K 1732

restaurování
16233

1134

Skeny 36. šanonu archivu negativů OM DC (12734 - 12842)

16234

2

Děčín, Mírové náměstí - závod motocyklů v roce 1951

16235

2

Obraz, podmalba na skle - V 2987/86

16236

36

16237

2

Mince ze sbírky OM DC

16238

9

Sbírkové předměty OM DC S 550 - S

16239

1

Jílové - muzejní expozice v roce 1910

16240

1102

16241

2

Březiny - úprava koryta Ploučnice

16242

4

Plavba - výkresy lodí

16243

2

Sbírkový předmět - V 4517/86 po restaurování

16244

2

Sbírkový předmět - V 730/86 před restaurováním

16245

1

Sbírkový předmět - vánoční stojánek, po restaurování

16246

2

Děčín, ul. Prokopa Holého - návěs s vánočním stromem

16247

1023

16248

2

Sbírkové předměty OM DC : S 637, K 1390 a,b

16249

7

Sbírkové předměty OM DC před a po restaurování

16250

6

Muzejní expozice v Jílovém a v Podmoklech počátkem 20. stol.

16251

25

16252

1

16253

226

Interiér náhradních prostor OM Varnsdorf (bývalá školka)

Skeny 37. šanonu archivu negativů OM DC (12843 - 12909/3)

Skeny 28. šanonu archivu negativů OM DC (12909/4 - 12991)

Výstava "Malé vánoční rozjímání" v OM DC
Parte Marie - Assunty rozené Thunové
Podklady pro katalog a výstavu celoživotního díla manželů
Kmentových

16254

11

Sbírkové předměty OM DC po restaurování

16

Přírůstkové
číslo

Počet
kusů

Název sbírkového předmětu

A 5704

1

Almanach für die k.u.k. Kriegs-Marine 1900

A 5705

1

Almanach für die k.u.k. Kriegs-Marine 1914

V1/2020

1

Moučnice

V2/2020

1

Pozvánka

V3/2020

1

Pozvánka

V4/2020

1

Pozvánka

V5/2020

1

Zpěvník

V6/2020

1

Buřinka

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 22. 6. 2021.

V Ústí nad Labem dne ……..
.................
Mgr. Jiří Řehák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
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bod 13.2 priloha c. 3.pdf k usnesení č. 038/7Z/2021

bod 13.2 příloha č. 3
Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č.31
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 245/2003
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
se sídlem v Palackého 86, 430 01 Chomutov, IČ: 00360571
(dále jen organizace)
ze dne 12. 3. 2003, usnesení č. 120/57/2003 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 10.2004(dodatek č.1) usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 53/16R/2005 ze dne 24. 8. 2005
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 2)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 4)ve znění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č.5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č.64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 13)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 5. 8. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 14)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 15)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 16)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 19)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017

(dodatek č. 20)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 21)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 22)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 23)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 24)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 25)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 26)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 024/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019
(dodatek č. 27)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019
(dodatek č. 28)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 (dodatek 29)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 030/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020 (dodatek 30)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2021
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 se výše uvedená
zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a sbírkovými
předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů“ zřizovací listiny se doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Kulturní předměty – účet 032
Přírůstkové číslo

Počet kusů

Název přírůstkového předmětu

20/2020

400

Herbářové položky, Lichenes

21/2020

1

Kočárek (seslička pro panenku) – Hračka

22/2020

1

Panenka hadrová, oboustranná – Hračka

23/2020

1

Demižon malý oplétaný proutím s proutěným uchem

24/2020

1

Valcha na prádlo

25/2020

89

26/2020

1

Proutěná kabelka

27/2020

1

Plyšový pejsek-hračka

28/2020

1

Parník-hračka

29/2020

1

Pokladnička ve tvaru mochomůrky-hračka

30/2020

1

Plyšový pejsek se šálou – hračka

31/2020

1

Filcový pejsek-hračka

32/2020

1

Plastový vařič

33/2020

1

Sporák-hračka

34/2020

1

Sada kuchyňského nábytku-hračka

Tiskařské štočky mosazné

2

Přírůstkové číslo

Počet kusů

Název přírůstkového předmětu

35/2020

1

Koš proutěný na miminko

36/2020

1

Tříkolka s volantem

37/2020

1

Auto-dodávka – hračka

38/2020

1

Auto, hasičský vůz- hračka

39/2020

1

Autíčko-hračka

40/2020

1

Auto-dodávka Volkswagen-hračka

41/2020

1

Auto, sportovní vůz – hračka

42/2020

1

Psací stroj zn. UNDERWOOD

43/2020

1

Panenka velká – hračka

44/2020

1

Stolní hra: basketbal – hračka

45/2020

1

Auto nákladní s osobní zdvižnou plošinou-hračka

46/2020

1

Auto nákladní se sklápěčkou – hračka

47/2020

1

Auto nákladní s přívěsem - hračka

48/2020

1

Auto nákladní, servisní vůz-hračka

49/2020

1

Traktor, tzv. angličák

50/2020

1

Medvídek plyšový hnědý-hračka

51/2020

1

Panenka se sádrovou hlavou-hračka

52/2020

1

Hra Magnetické obrázky-hračka

53/2020

1

Panenka v bílé zavinovačce

54/2020

1

Myšák plyšový žlutý-hračka

55/2020

1

Maňáskové loutky-hračka

56/2020

1

Domino (Berušky) – hračka

57/2020

1

Plastové kroužky – stavebnice

58/2020

1

Mašinka plastová-hračka

59/2020

1

Panenka plastová v červené sukni a modrém svetru

60/2020

1

Vláček dřevěný – hračka

61/2020

1

Traktor a valník plechový zn. ZETOR 25 – hračka

62/2020

1

Autolékárnička plechová (zn. SANITAS Auto)

63/2020

1

Letadlo – hračka

64/2020

316

Herbářové položky, Lichenes

65/2020

100

Herbářové položky, Mycophyta

(barva modrá a žlutá)

1/2021

1

Kufr cestovní proutěný

2/2021

1

Koš proutěný se dvěma uchy obdélníkový

3/2021

1

Koš proutěný se dvěma uchy oválný

4/2021

1

Koš proutěný se dvěma uchy obdélníkový

5/2021

1

Kavárenský stolek

6/2021

1

Kruhové síto na mouku

3

Přírůstkové číslo

Počet kusů

Název přírůstkového předmětu

7/2021

1

Mlýnek kuchyňský na mák

8/2021

1

Demižon baňatého tvaru

9/2021

1

Bubnová pračka přenosná

10/2021

1

Plakát na divadelní představení „Jenom na lékařský předpis“

11/2021

1

Divadelní program představení „Mistr ostrého meče“

12/2021

1

Divadelní program představení „Maryša“

13/2021

1

Divadelní program představení V+W „Balada z hadrů“

14/2021

1

Divadelní program představení „Vzbouření ústavušlechtičen“

15/2021

1

Divadelní program představení „Rukopis času“

16/2021

1500

Herbářové položky, Tracheophyta

17/2021

137

Herbářové položky, Tracheophyta

18/2021

1

Kolébka pro panenku – dětská hračka

19/2021

1

Pokojové závěsné nástěnné hodiny zn. Daniel Endler

20/2021

1

Kuchyňský lustr

21/2021

1

Dřevěná skříňka s porcelánovými šuplíky

22/2021

1

Šatní skříň s rostlinným ornamentem

23/2021

1

Kuchyňská kredenc

24/2021

1

Secesní lustr

24.949

1

Heimat-Chronik. Komotauer Zeitung. Roč. 70

24.950

1

Heimat-Chronik. Komotauer Zeitung. Roč. 72

24.951

1

Kaadner Heimatbrief

24.952

1

Kaadner Heimatbrief

24.953

1

Kaadner Heimatbrief

24.974

1

Comotovia 2019

24.975

1

Underground na Chomutovsku

24.976

1

140 let od vzniku ochotnického divadla v Klášterci nad Ohří

24.977

1

45 let tanečních kurzů v Chomutově

24.978

1

Architektura v krajce

24.979

1

145 let trati Chomutov

25.015

1

Brožura 10 let kulturního domu v Klášterci nad Ohří

25.013

1

Památky, příroda, život. Roč. 73

25.012

1

Kaadner Heimatbrief

25.011

1

Heimat – Chronik. Komotauer Zeitung. Roč. 73

20.023

1

Almanach k 50. výročí Střední zdravotnické školy

4

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 22. 6. 2021

V Ústí nad Labem dne …………….. 2021

..............
Mgr. Jiří Řehák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
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bod 13.2 priloha c. 4.pdf k usnesení č. 038/7Z/2021

bod 13.2 příloha č. 4

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 35
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 240/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace
se sídlem v Pivovarská 28, 440 01 Louny, IČ: 00360716
(dále jen organizace)
ze dne 4. 12. 2002, usnesení č. 181/49/2002 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 181/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 105/97/2004 ze dne 2. 6. 2004 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 10. 2004 (dodatek č. 3)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/16R/2005 ze dne 24. 8. 2005
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 4)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 7)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011
(dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.32/98R/2012 ze dne 29. 2. 2012 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 15)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 17)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 17. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 89/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014
(dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 19)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 20)

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 21)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 22)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 23)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 24)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 25)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 26)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 27)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 28)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 29)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 30)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 31)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019
(dodatek č. 32)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/25Z/2020 ze dne 22. 6. 2020
(dodatek č. 33)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021
(dodatek č. 34)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňují následující položky majetku
svěřeného organizaci k hospodaření:
Kulturní předměty – účet 032
Přírůstkové číslo

Počet
kusů

2/2020

371

1/2021

1

2/2021

1

Název sbírkového předmětu
Sbírka zkamenělých dřev – Muzeum
zkamenělý les
Kamenná hlavice sloupu z Dolního
Ročova
Fotografie restaurace na Výstavišti
(zasklená a zarámovaná)

2

3/2021

4

Sladkovodní vápence

4/2021

1

Malnický řasák s faunou

5/2021

4

Rostlinné osy ve slínech a jílovcích

6/2021

2

Ctenocheles v jílovcích

7/2021

1

Železná trubka z pramene Luna

8/2021

7

Křemence a opuka z Kounovských řad

9/2021

12

10/2021

4

Kovové tiskařské štočky
Medaile z atletických závodů z let 1898 1902

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 22. 6. 2021

V Ústí nad Labem dne

.................
Mgr. Jiří Řehák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
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bod 13.2 příloha č. 5

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.33
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 244/2003
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace
se sídlem v Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most, IČ: 00080730
(dále jen organizace)
ze dne 12. 3. 2003, usnesení č. 120/57/2003 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13.10.2004 (dodatek č.1) ve
znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/16/R/2005 ze dne 24. 8. 2005
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/14R//2009 ze dne 8. 4. 2009 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/14R/2009 ze dne 8. 4. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10. 2009 (dodatek č. 4)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.14/35R/2009 ze dne 16.12. 2009(dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje Č. 32/44R/2010 ze dne 7.4. 2010 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/56R/2010 ze dne 15. 9. 2010 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 (dodatek č.
13)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/13Z/2014ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 14)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 15)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 5. 8. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015ze dne 7. 9.2015
(dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 18)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 19)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/31Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 20)

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 21)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 22)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 23)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 24)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 25)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 044/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018
(dodatek č. 26)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 27)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 28)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 29)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 30)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019
(dodatek č. 31)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2020
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/25Z/2019 ze dne 22. 6. 2020
(dodatek č. 32)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2021

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 0/Z/2020 ze dne 21. 6. 2021 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a sbírkovými
předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých
dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k
hospodaření:
Kulturní předměty – účet 032
Přírůstkové číslo
2021_0001
2021_0002
2021_0003
2021_0004
2021_0005
2021_0006
2021_0007
2021_0008

Počet kusů
51
1
1
35
13
77
1
2

Název sbírkového předmětu
Preparované prázdné ulity měkkýšů
Ložnice
Věšák stojanový
Pohlednice
Obratlovci
Minerály
Pamětní kniha skleněná
Plotové pole

2

Přírůstkové číslo
2021_0009
2021_0010
2021_0011
2021_0012
2021_0013
2021_0014
2021_0015

Počet kusů
3
1
2
1
1
1
144

Název sbírkového předmětu
Deska se schránkou na konsekrační listinu
Plastika
Obraz
Informační deska
Pamětní deska
Deska
Fotografie

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 22. 6. 2021

V Ústí nad Labem dne

.................
Mgr. Jiří Řehák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
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bod 13.2 příloha č. 6
Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 36
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 202/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace
se sídlem v Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice, IČ: 00083241
(dále jen organizace)
ze dne 28. 11. 2001, usnesení č. 93/22/2001
a usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/23/2001 ze dne 19. 12. 2001
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/29/2002 ze dne 27. 3. 2002 (dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/31/2002 ze dne 7. 5. 2002 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 78/34/2002 ze dne 3.7. 2002 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 161/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č.4)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4. 2003
(oprava tiskových chyb)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 105/97/2004 ze dne 2.6. 2004 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13.10. 2004 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31.1. 2007(dodatek č.7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12 R/2009 ze dne 11. 3. 2009 (dodatek č. 8)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12 R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č.10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/56R/2010 ze dne 15. 9. 2010 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011(dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 15)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12 R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 (dodatek
č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č.64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 19)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 20)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 17. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 21)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 22)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 23)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 24)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 25)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 26)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 27)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 28)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 29)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 30)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 045/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018
(dodatek č. 31)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 32)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 33)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 34)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2020
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020
(dodatek č. 35)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2021

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.0 / Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně
některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňují následující položky majetku svěřeného
organizaci k hospodaření:
Kulturní předměty – účet 032

Přírůstkové
číslo

20232

Počet
kusů

1

Název sbírkového předmětu

Berka, Bohumil Malá kronika K 50. výročí založení místní jednoty
Sdružení hasičů v Dubí a k 110. výročí začátků Dubského hasičstva
v roce 1886

2

Přírůstkové
Číslo

Počet
kusů

Název sbírkového předmětu

20236

1

Vzpomínky na staré Teplice 1.

20240

1

Bažantová, Sklo ze Mstišova

20241

1

Bažantová, Sklo ze Mstišova

20273

1

Brabec, Josef Historie horního města Hrobu, aneb, I tudy kráčely
Dějiny

20280

1

Prahl, Roman, Od práce k zábavě: podoby volného času v umění
XIX. století

20282

1

Pinta, Václav, Kremsiger Gebirge: historie rudného dolování v
přísečnickém revíru Krušných hor

20286

1

Svačinová, Moldavská / Freiberská dráha Turistický průvodce

20288

1

Javornická, Střípky od Oharky. Dětství a dospívání ve 40. a 50.
letech 20. století a tehdejší život ve městě Louny

20289

1

Javornická, Palácová rodinná vila v Ústí nad Labem, Na Schodech
10, v mých vzpomínkách z let 1947 až 1974, za pomoci historických
pramenů od příchodu Wolfrumů do tohoto města

20294

1

Procházková, Ústecký kraj - kultura bez hranic = Usti Region –
Kultur ohne Grenzen

20324

1

Teplický deník: leden, Vltava

20325

1

Teplický deník: únor, Vltava

20326

1

Teplický deník: březen, Vltava

20327

1

Teplický deník: duben,Vltava

20328

1

Teplický deník: květen, Vltava

20329

1

Teplický deník: červen, Vltava

20330

1

Teplický deník: červenec, Vltava

20331

1

Teplický deník: srpen, Vltava

20332

1

Teplický deník: září, Vltava

20333

1

Teplický deník: říjen, Vltava

20336

1

Teplický deník: listopad, Vltava

20344

1

Dvořák, Zdeněk, Jezero mezi sopkami = Kučlín u Bíliny

20345

1

Bořislav a okolí v čase

3

Přírůstkové
Číslo

Počet
kusů

Název sbírkového předmětu

20349

1

Dolistová, O tvrdost kamene

20353

1

Děčín, Česko : Turistické a kulturní informace : okres Děčín

20355

1

Ryška, Miloslav Státní zámek Ploskovice

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 22. 6. 2021

V Ústí nad Labem dne

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Mgr. Jiří Řehák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
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13.2 příloha č. 7

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 34
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 122/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace
se sídlem v Michalská 29/7, Litoměřice - Město, 412 01 Litoměřice, IČ: 00083259
(dále jen organizace)
ze dne 5. 9. 2001, usnesení č. 47/15/2001 Rady Ústeckého kraje a
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/23/2001 ze dne 19. 12. 2001
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/29/2002 ze dne 27.3.2002(dodatek č.1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/31/2002 ze dne 7.5.2002(dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 78/34/2002 ze dne 3.7.2002(dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 161/49/2002 ze dne 4.12.2002(dodatek č. 4)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003
(oprava tiskových chyb)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 105/97/04 ze dne 2.6.2004 (dodatek č.5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13.10.2004 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73/2007 ze dne 31.1. 2007(dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11.3. 2009 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (úplné znění
zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.59/104R/ 2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 15)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013ze dne 11. 12. 2013
(dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 19)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 17. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015ze dne 29. 6.2015
(dodatek č. 20)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 21)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 22)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 23)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/31Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 24)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 25)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 26)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 27)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 28)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 29)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 30)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 31)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 32)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020
(dodatek č. 33)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2021

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 05../..Z/2021 ze dne 21. 6. 2021se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňují následující položky majetku
svěřeného organizaci k hospodaření:

Kulturní předměty – účet 032

Přírůstkové číslo

Počet kusů

Popis

0012/2019

1

Hlava muže

0013/2019

1

Úděl

0014/2019

1

Stroje

2

Přírůstkové číslo

Počet kusů

Popis

0015/2019

1

Pohled na Labe od Velkých Žernosek

0016/2019

1

Červená krajina

0017/2019

1

Ptáci, červený a žlutý

0018/2019

1

Tajemství džungle

0019/2019

1

Strom poznání

0020/2019

1

Vesničanky

0021/2019

1

Ptáci radosti

0022/2019

1

Dívka v šátku

0023/2019

1

Květ ve skále

0024/2019

1

Sudičky

0025/2019

1

Zelená divoženka

0026/2019

1

Cháron

0027/2019

1

Dívka s hadem

0028/2019

1

Bdící nad sluncem

0029/2019

1

Portrét s bílou holubicí

0030/2019

1

Medium

0031/2019

1

Sopka s červeným ptákem

0032/2019

1

Hořící strom

0033/2019

1

Žhnoucí slunce

0034/2019

1

Poprsí staré dámy

0035/2019

1

Skřítci

0036/2019

1

Portrét chlapce

0037/2019

1

Tropické květy

0038/2019

1

Sluneční strom a červený pták (Sen)

0039/2019

1

Stylizované květy

0040/2019

1

Ostrov blaženosti

0041/2019

1

Měsíční hlavy

0042/2019

1

Ptačí říše

0043/2019

1

Pávi a jiní ptáci

0044/2019

1

Ptáci v hlavě

0045/2019

1

Bytosti kolem nás

0046/2019

1

Dvě kouzelnice

0047/2019

1

Matka

0048/2019

1

Zahrada I

0049/2019

1

Paví květy

3

Přírůstkové číslo

Počet kusů

Popis

0050/2019

1

Zahrada II

0051/2019

1

Rej bludiček

1/2020

1

Červená a černá

2/2020

1

Děkanský kostel v Mostě

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 22. 6. 2021

V Ústí nad Labem dne ……..

................
Mgr. Jiří Řehák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
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13.2 příloha č. 8
Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 29
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J.203/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace
se sídlem v Pivovarská ulice 34, 440 01 Louny, IČ: 00360724
(dále jen organizace)
ze dne 28. 11. 2001, usnesení č. 93/22/2001
a usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/23/2001 ze dne 19. 12. 2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/29/2002 ze dne 27. 3. 2002 (dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/31/2002 ze dne 7. 5. 2002 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení rady Ústeckého kraje č.78/34/2002 ze dne 3. 7. 2002 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 161/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 4)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23. 4. 2003
(oprava tiskových chyb)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 105/97/2004 ze dne 2. 6. 2004 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.142/105/2004 ze dne 13. 10. 2004 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007e dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009 (dodatek č. 8)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.14/35R/2009ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č.
10)ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č.
11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011(dodatek č. 12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012(dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 15)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 91/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013
(dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č.64/13Z/2014ze dne 26. 2. 2014(dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 19)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 15. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 20)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 21)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015

(dodatek č. 22)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 23)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 24)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 25)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 26)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 27)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 28)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2021

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.0./Z…/2021 ze dne 21. 6. 2021 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňují následující položky majetku
svěřeného organizaci k hospodaření:

Kulturní předměty – účet 032

Přírůstkové číslo

Počet kusů

Popis

1/2021

1

NIKL, Petr, bez názvu

3/2021

1

JANÍČEK, Martin, Odrazy a stíny

4/2021

1

PASTRŇÁK, Petr, bez názvu

2

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 22. 6. 2021

V Ústí nad Labem dne

.................
Mgr. Jiří Řehák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
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13.2 příloha č. 9

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 28
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 242/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace
se sídlem v Dlouhá 173/5, Litoměřice - Město, 412 01 Litoměřice, IČ: 00360635
(dále jen organizace)
ze dne 4. 12. 2002, usnesení č. 181/49/2002 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 181/49/2002 ze dne 4. 12. 2002(dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 105/97/2004 ze dne 2. 6. 2004 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 19. 2004 (dodatek č. 3)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/16R/2005 ze dne 24. 8. 2005
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 4)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 13)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 15)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 17. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 90/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014
(dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 19)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 20)

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 21)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 22)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 23)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 24)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 25)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 26)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 27)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2021
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňují následující položky majetku
svěřeného organizaci k hospodaření:

Kulturní předměty – účet 032
Přírůstkové číslo
0001/2021

Počet kusů
58

Název sbírkového předmětu
obálka s negativy

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 22. 6. 2021

V Ústí nad Labem dne ... . 2021
.................
Mgr. Jiří Řehák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
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Číslo smlouvy: 17/SML2628/05/SOVS/ZD

čj.: KUUK/…/2021

DODATEK Č.5
ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2628/SOPD/ZD
uzavřené dne 26. 6. 2017
(dále také „dodatek“)

UZAVŘENÝ MEZI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI:

(1)

Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 311/48, PSČ 400 02, IČO 708 921 56,
DIČ CZ 708 921 56 („Kraj"), zastoupený Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje

a
(2)

Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO 254 88 627,
DIČ CZ 254 88 627, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1550 („Nemocnice“), zastoupená MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem

(společně též „Strany")

PREAMBULE
Kraj, jako zřizovatel Krajské majetkové, příspěvkové organizace, která provozuje nemocnici v Rumburku,
realizuje v návaznosti na usnesení Zastupitelstva Kraje ze dne 15. 2. 2021 č. 068/4Z/2021 převod činností
zajišťovaných příspěvkovou organizací Ústeckého kraje Krajská majetková, příspěvková organizace –
střediska Lužická nemocnice Rumburk na Nemocnici a to:
-

formou převzetí obchodního závodu Krajské majetkové, příspěvkové organizace, střediska Lužické
nemocnice Rumburk, Nemocnicí.
prodejem nemovitých věcí Kraje sloužících k poskytování zdravotní péče v nemocnici v Rumburku
Nemocnici.

V rámci realizace této transformace kraj hodlá zvýšit základní kapitál Nemocnice peněžitým vkladem
v rozsahu kupní ceny obchodního závodu Krajské majetkové, příspěvkové organizace, střediska Lužické
nemocnice Rumburk a kupní ceny nemovitostí.

I.
Strany tohoto dodatku se dohodly na změně článku IV. odst. 1. a odst. 2 Smlouvy o poskytování veřejné
služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6.
2017, kdy se odst. 1 a 2 nahrazují následujícím zněním:
1. S ohledem na provedenou Analýzu a s ohledem na platnou právní úpravu účetnictví, podle které
by vyrovnávací platba určená na náklady spojené s investicemi neměla mít vliv na přímé náklady
vynaložené při poskytování služby obecného hospodářského významu, ani na odpovídající podíl
nákladů společných službě obecného hospodářského významu a jiným činnostem (provozní
náklady), nebude Vyrovnávací platba poskytována na žádné přímé náklady vynaložené při Službě,

ani na odpovídající podíl nákladů společných Službám a jiným činnostem (provozní náklady), a je
povinností Nemocnice zajistit financování těchto nákladů z vlastních prostředků, případně
z komerčně poskytovaných služeb. Vyrovnávací platba bude poskytována pouze na náklady
spojené s investicemi do majetku užívaného pro poskytování Služeb, s výjimkou peněžitého vkladu
Ústeckého kraje, jako jediného akcionáře Nemocnice, v souvislosti s realizací převodu činností
zajišťovaných příspěvkovou organizací Ústeckého kraje Krajská majetková, příspěvková
organizace – střediska Lužická nemocnice Rumburk na Nemocnici.
2. Výše platby za závazek veřejné služby je omezena rozsahem nezbytným pro úhradu nákladů na
obnovu a pořízení infrastruktury (budovy a technologie) nezbytné pro výkon plnění závazku veřejné
služby dle této smlouvy a peněžitým vkladem na zvýšení základního kapitálu (dle výjimky uvedené
v odst. 1 tohoto článku).

II.
Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za
plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017 se nemění.

III.
1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, přičemž uzavření tohoto dodatku
bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje ze dne 21. 06. 2021.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Kraj a jeden Nemocnice.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a jako takovou
ji obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Nemocnice souhlasí
s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku v registru smluv, resp. disponuje
souhlasem osob uvedených na své straně s uveřejněním osobních údajů v registru smluv. Smluvní
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Nemocnici do datové schránky ID 5gueuef/na
e-mail: pravni@kzcr.eu Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

___________________________
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje

___________________________
Krajská zdravotní, a.s.
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel
(na základě usnesení č. xx/xx/2021 ze
dne xx. xx.2021 Představenstva Krajské
zdravotní, a.s.)
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Dodatek ke smlouvě o úvěru
Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru
Dodatek ke smlouvě o99025519977
hypotečním úvěru
Dodatek ke smlouvě o kontokorentním
úvěru
registrační číslo

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka“)
a
právnická osoba (dále jen „Klient“)
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Sídlo:
Doručovací číslo: 401 13
IČO
25488627
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
spisové značky:
nad Labem, oddíl B, vložka 1550.
Obchodní firma* / název**:

*je-li Klient zapsán v obchodním rejstříku; **není-li Klient zapsán v obchodním rejstříku

se dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 23.6.2020, reg. č. 99025519977 (dále jen „Smlouva“).
1.

Tímto dodatkem se mění Smlouva takto:
Znění článku 2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
2.1

Klient a Banka se dohodli, že Výše úvěru je Kč 2 200 000 000,00, slovy Dvě miliardy dvě stě miliónů Kč.

Znění článku 6.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
6.1

a) Klient se zavazuje splatit Bance jistinu Úvěru ve výši Kč 2 200 000 000,00 způsobem podle článku 6.3
této Smlouvy v následujících splátkách:
Pořadí splátek

Počet splátek Termín splátky

Výše splátky v Kč

První splátka

1

30.9.2023

22 916 700,00

Splátky 2 až 95

94

Každý poslední den kalendářního
měsíce od 31.10.2023 do 31.7.2031

22 916 700,00

Poslední splátka

1

31.8.2031

22 913 500,00

CELKEM

96

2 200 000 000,00

b) Klient je oprávněn splatit jistinu Úvěru nebo její část předčasně.
c) Pokud Klient nevyčerpá jistinu Úvěru do Výše úvěru a nevyčerpaná výše jistiny Úvěru
i) dosahuje minimálně výše poslední splátky jistiny Úvěru, zkracuje se lhůta pro splacení jistiny Úvěru
podle článku 6.1 této Smlouvy o poslední splátku, popřípadě v závislosti na výši nevyčerpané jistiny
Úvěru o splátky předcházející poslední splátce jistiny Úvěru, popřípadě se poměrně sníží výše
poslední splátky jistiny Úvěru takto zkrácené lhůty,
ii) nedosahuje výše poslední splátky jistiny Úvěru, poslední splátka jistiny Úvěru se poměrně sníží
o nevyčerpanou výši jistiny Úvěru.
d) Ustanovení předcházejícího odstavce platí obdobně, pokud Klient uhradí část jistiny Úvěru předčasně
nebo pokud Klient splatí kteroukoliv splátku jistiny Úvěru v částce vyšší, než je dohodnutá výše splátky
jistiny Úvěru.
2.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3.

Klient a Banka se dohodli, že cena za uzavření dodatku se nesjednává.

4.

Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
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5.

Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru
Dodatek ke smlouvě o hypotečním úvěru
Ověřením Bankou, že tento dodatek
byl řádně ke
uveřejněn
prostřednictvím
registru smluv v souladu
se
Dodatek
smlouvě
o kontokorentním
úvěru
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Čerpání dle tohoto dodatku je podmíněno:
a)

6.

Dodatek ke smlouvě o úvěru

b)

Předložením dodatku ke Smlouvě o ručení reg. č. 10000760209 uzavřené dne 23.6.2020 mezi Ústeckým
krajem a Bankou , prokazujícím ručení Ústeckého kraje za dluhy Klienta ze Smlouvy do výše dle tohoto
dodatku.

c)

Ověřením Bankou, že dodatek ke Smlouvě o ručení dle odstavce b) tohoto článku uzavřený mezi Bankou a
Ústeckým krajem, byl řádně uveřejněn prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat
dodatek (včetně Smlouvy se všemi případnými předchozími dodatky a dokumenty, které tvoří součást Smlouvy,
pokud už nebyla dříve v registru smluv uveřejněna) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jeho uzavření.
Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru
smluv na e-mailovou adresu Banky capbl5080corp@kb.cz. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění tohoto
dodatku na e-mailovou adresu sekretariatKZ@kzcr.eu.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Krajská zdravotní, a.s.

Komerční banka, a.s.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

vlastnoruční podpis

vlastnoruční podpis

Jméno: MUDr. Ondřej Štěrba
Funkce: předseda představenstva

Jméno: Ing. Radka Turková
Funkce: ředitelka
Korporátní
bankovnictví

a

Municipální

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

vlastnoruční podpis

vlastnoruční podpis

Jméno: MUDr. Leoš Vysoudil, M A
Funkce: místopředseda představenstva

Jméno: Ing. Marek Kasák
Funkce: ředitel Korporátní divize

Osobní údaje zkontroloval(a) dne
Ing. Jana Kačerová
bankovní poradce - Corporate

___________________________________________________________________

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
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Dodatek

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka")
a
právnická osoba – obec / kraj (dále jen „Ručitel“)
Název
Ústecký kraj
Sídlo obecního / krajského úřadu:

Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

IČO:

70892156

se dohodli na tomto dodatku k Smlouvě o ručení, ze dne 23.06.2020, reg. č. 10000760209 (dále jen „Smlouva“).

1. Tímto dodatkem se mění Smlouva takto:
znění pojmu „Dluh“ nebo „Dluhy“ v článku 1.1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„Dluh“ nebo „Dluhy“ jsou peněžité dluhy Klienta vůči Bance a veškeré jejich příslušenství, včetně dluhů
odpovídajících nárokům Banky z odstoupení od níže uvedených smluv, a to:
(a)

budoucí dluhy
(i)1

(b)

právní důvod:

Smlouva o úvěru

číslo smlouvy:

99025519977

výše jistiny dluhu:

Kč 2 200 000 000,00

řádná konečná splatnost

31.8.2031

dluhy vzniklé vůči Bance z titulu vrácení bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti
některé z výše uvedených smluv
vzniklé nejpozději do:

31.3.2032

celková výše jistiny dluhů:

Kč 2 200 000 000,00

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Ručitel se zavazuje odeslat
tento Dodatek (včetně Smlouvy se všemi případnými předchozími dodatky a dokumenty, které tvoří součást Smlouvy,
pokud už nebyla dříve v registru smluv uveřejněna) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jeho uzavření.
Ručitel se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o jeho uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru
smluv na e-mailovou adresu Banky capbl5080corp@kb.cz. Banka za tím účelem zašle Ručiteli znění tohoto
Dodatku na jeho e-mailovou adresu vlach.j@kr-ustecky.cz.

Ručitel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto dodatku předepsané příslušnými právními předpisy
upravujícími postavení a činnost Ručitele, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným
nesplněním zákonných podmínek platnosti tohoto dodatku. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením
zastupitelstva Ručitele č. ……………………………. přijatým na jeho zasedání konajícím se dne ………………………….

Komerční banka, a.s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
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Dodatek

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Ústecký kraj

Komerční banka, a.s.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

vlastnoruční podpis

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Jan Schiller
Funkce: hejtman

Jméno: Ing. Radka Turková
Funkce: ředitelka
Korporátní
bankovnictví

a

municipální

Osobní údaje zkontroloval(a) dne
Ing. Jana Kačerová
bankovní poradce - Corporate

___________________________________________________________________

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Marek Kasák
Funkce: ředitel Korporátní divize
___________________________________________________________________

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.

Komerční banka, a.s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
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2/2
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 14. 10. 2019
VER F DODATZM.DOT 14.5.2021 9:30 DOP.

bod 14.3 priloha 8.pdf k usnesení č. 041/7Z/2021

Číslo smlouvy: 20/SML4107SOVS/ZD

č.j.: KUUK/XXXXXX/XXXX

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 20/SML4107/SOVS/ZD
uzavřené dne 23. 6. 2020
(dále také „dodatek“)

UZAVŘENÝ MEZI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI:

(1)

Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 311/48, PSČ 400 02, IČO 708 921 56,
DIČ CZ 708 921 56 („Kraj"), zastoupený Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje

a
(2)

Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO 254 88 627,
DIČ CZ 254 88 627, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1550 („Nemocnice“), zastoupená MUDr. Ondřejem
Štěrbou, předsedou
představenstva, a MUDr. Leošem Vysoudilem, MBA, místopředsedou představenstva

(společně též „Strany")

I.
Strany tohoto dodatku se dohodly na změně článku IV. odst. 7. Smlouvy o poskytování veřejné služby
a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020, kdy se
odst. 7. nahrazuje následujícím zněním:

S ohledem na usnesení ZÚK č. xxx/xxx/2021 se stanovuje pro každý rok trvání této smlouvy minimální výše
zálohy na vyrovnávací platbu ve výši splátky jistiny investičního úvěru dle odst. 8 tohoto článku, navýšené
o náklady spojené s investicemi do majetku užívaného pro poskytování Služeb, kdy celková výše zálohy je
Stranami předpokládána v objemu 250 - 350 mil. Kč ročně, vždy podle aktuálního vyhodnocení investičních
potřeb Krajské zdravotní, a.s., ve vztahu ke skutečnému čerpání úvěru a financování investičních potřeb
Krajské zdravotní, a.s. z dalších zdrojů.

II.
Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za
plnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020 se nemění.

III.
1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, přičemž uzavření tohoto dodatku
bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje č…… ze dne 21. 06. 2021.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Kraj a jeden Nemocnice.

3. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a jako takovou
ji obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Nemocnice souhlasí
s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku v registru smluv, resp. disponuje
souhlasem osob uvedených na své straně s uveřejněním osobních údajů v registru smluv. Smluvní
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Nemocnici do datové schránky ID 5gueuef/na
e-mail: pravni@kzcr.eu Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Labem dne XX.6.2021

V Ústí nad Labem dne XX.6.2021

___________________________
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje

___________________________
Krajská zdravotní, a.s.
MUDr.
Ondřej
Štěrba,
předseda
představenstva

___________________________
Krajská zdravotní, a.s.
MUDr.
Leoš
Vysoudil,
místopředseda představenstva

MBA,
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 21/SMLxxxx/SoPD/ZD
Číslo smlouvy u příjemce:

JID:

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

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

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
strana 1 / 10

(dále jen „smlouva“)
Preambule
1.

Mezi poskytovatelem a příjemcem byla dne 26. 6. 2017 uzavřena Smlouva
o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby a to v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 030/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 (dále jen „Smlouva o SOHZ“), ve znění dodatků č.
1.,2, 3 a 4., schválených usnesením č. 019/12Z/2018 ze dne 23.04.2018, usnesením
č. 010/15Z/2018 ze dne 22.10.2018, usnesením č. 038/30Z/2020 ze dne 22.6.2020 a
usnesením č. 041/6Z/2021 ze dne 26.04.2021.

2.

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

3.

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

1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne
21. 06. 2021 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci (vyrovnávací
platbu) (dále jen „Dotace“) ve výši 300.000.000,- Kč (slovy: třistamilionů korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví
této smlouvy, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do 31. 12. 2021, pokud nebude postupováno podle čl. II odst. 4. nebo
odst. 5. této smlouvy.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací
platby) na rok 2021 ze dne 25. 02. 2021 doručené dne 26. 2. 2021 vedené pod č.j.:
KUUK/030506/2021 (dále jen „Žádost“) v souladu se Smlouvou o SOHZ (zejména
pak čl. V odst. 1 až 3 Smlouvy o SOHZ). Žádost je přílohou č. 2 této smlouvy a
obsahuje specifikaci obnovovacích investic s odůvodněním jejich účelnosti a
hospodárnosti, seznam náhradních investic, specifikaci rozvojových a nových
investic s detailním odůvodněním jejich potřebnosti pro provozování Služeb. Příjemce
prohlašuje, že veškeré investice uvedené v Žádosti jsou nezbytné pro výkon Služeb
dle Smlouvy o SOHZ a splňují definiční znaky uvedené v odst. 3 tohoto článku.

3.

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


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



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



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

4.

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

5.

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

6.

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

1.

Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem úhrady
investičních nákladů spojených s investicemi do majetku užívaného pro provozování
Služeb v roce 2021, toto je zároveň doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo.
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2.

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

vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,

b)

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

c)

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

3.

Dotace bude poskytnuta ve splátkách, přičemž první splátka ve výši 10% základu
předběžné kalkulace pro rok 2021 bude poskytnuta do 30. 6. 2021. Zbývající Dotace
ve výši 90% základu předběžné kalkulace pro rok 2021 bude poskytnuta dle možností
rozpočtu poskytovatele, jednorázově bankovním převodem nebo ve splátkách,
nejpozději však do 30. 11. 2021 na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.

4.

Pokud příjemce nerealizuje vůbec či pouze z části jakoukoliv obnovovací, rozvojovou,
nebo novou investici předvídanou v Žádosti (dále jen „odložená investice“) a na místo
ní nebude realizovat ani žádnou náhradní investici, a pokud zároveň tuto odloženou
investici bude realizovat, resp. pokud ji dokončí, v roce 2022, je příjemce oprávněn
nevyčerpanou část finančních prostředků z Dotace použít na financování odložené
investice v roce 2022, a to vše za předpokladu, že (i) odložená investice, důvody její
(částečné) nerealizace a výše tomu odpovídajících nevyčerpaných finančních
prostředků z Dotace, bude řádně specifikována ve vyúčtování Dotace podle této
smlouvy a (ii) příjemce do 31. 3. 2023 předloží vyúčtování použití prostředků z Dotace
na odloženou investici v roce 2022 („Vyúčtování odložené investice“), které bude mít
veškeré náležitosti vyúčtování Dotace dle této smlouvy (čl. III odst. 6 smlouvy).

5.

V případě náhradních investic, jejichž realizace bude zahájena a nebude dokončena
v r. 2021, je možné uplatnit obdobný postup, jako u odložených investic dle výše
uvedeného odst. 4. čl. II této smlouvy (dále jen „odložená náhradní investice“).

6.

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

7. V případě stavební investice, kdy příjemce žádá Dotaci i na zpracování projektové
dokumentace, se příjemce zavazuje v případě, že nebude zahájena realizace vlastní
stavby nebo zahájeno výběrové řízení na stavební práce do 31. 12. 2023, vrátit
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předmětnou část Dotace, která byla použita na úhradu nákladů na zpracování
projektové dokumentace nejpozději do 31. 03.2024.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že Dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1.

Použít Dotaci za účelem úhrady investičních nákladů spojených s investicemi
do majetku užívaného pro provozování Služeb, pro který byla Dotace poskytnuta,
a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.

2.

Dotaci nepřevést na jiný subjekt.

3.

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

4.

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

5.

Označovat originály účetních dokladů
je spolufinancována Ústeckým krajem.

6.

Do 31. 3. 2022 předložit vyúčtování Dotace, které bude součástí Výsledné kalkulace
dle čl. V odst. 9 Smlouvy o SOHZ a jehož součástí bude:

informací

o

tom,

že

investice

a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

specifikace odložených investic a odložených náhradních investic, jejichž
realizace započala v roce 2021 a nebyla dokončena, dle čl. II odst. 4 této
smlouvy, kdy financování z prostředků Dotace bude realizováno v roce 2022,
s uvedením výše tomu odpovídajících nevyčerpaných finančních prostředků;

f)

specifikace odložených náhradních investic, jejichž realizace započala v roce
2021, nebyla dokončena a je předpokládáno jejich zahrnutí do čerpání
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z prostředků Dotace, v roce 2022, a to s uvedením výše tomu odpovídajících
nevyčerpaných finančních prostředků;
g)

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

7. Na dobu minimálně tří let ode dne účinnosti této smlouvy zajistit udržitelnost investic
uvedených v čl. III. odst. 6 smlouvy. Po tuto dobu je příjemce povinen zachovat
veškeré originální dokumenty související s investicemi (tj. především dokumentaci
zadávacích a výběrových řízení na dodavatele, smlouvy s dodavateli, účetní
písemnosti a doklady, inventurní soupisy, veškerá související potvrzení a průvodní
materiály) v písemné nebo elektronické podobě.
8. Poskytovatel je oprávněn svým písemným pokynem během účinnosti této smlouvy,
nejpozději však do 15. 3. 2022, detailněji specifikovat výše uvedené náležitosti
vyúčtování Dotace tak, aby na jeho základě mohla být efektivně provedena kontrola
řádného nakládání s prostředky Dotace v souladu s touto smlouvou a Smlouvou
o SOHZ. Splnění toho pokynu poskytovatele je pro příjemce závazné.
9. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků Dotace v návaznosti na realizaci investic a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak
i po ukončení realizace investic.
10. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně
identifikace příjemce nebo účelu Dotace.
11. Vrátit nevyčerpanou část Dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než plánované
náklady uvedené v Žádosti, současně s předložením vyúčtováním Dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem, přičemž platí, že:


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



kontrola probíhá v těchto stupních:
I.

předběžná (před poskytnutím Dotace),

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


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



Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu se zněním § 78 odst. 4 a odst. 5
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, může prostřednictvím Finančního výboru a Kontrolního výboru
provádět kontroly využití Dotací poskytnutých z prostředků kraje. Postup
výborů při provádění kontroly upravuje Kontrolní řád výborů Zastupitelstva
Ústeckého kraje,
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zjistí-li se neplnění rozhodnutí orgánů kraje (Zastupitelstvo a Rada
Ústeckého kraje) a podmínek této smlouvy, příslušný odbor Krajského
úřadu Ústeckého kraje, výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje nebo
příslušný orgán kraje zajistí realizaci nezbytných opatření v souladu s touto
smlouvou a příslušnými právními předpisy.

13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním Dotace veškeré další příslušně obecně závazné právní
předpisy.
14. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
15. Nakládat s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z dotace s péčí řádného
hospodáře. Příjemce nesmí tento majetek ani jeho části prodat, vypůjčit, zatěžovat
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva a nesmí jej pronajmout
či převést na jinou osobu po dobu udržitelnosti dle čl. III. odst. 7. smlouvy, bez
předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
16. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1.

Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako Dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.).
V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně
použije nebo zadrží poskytnutou Dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22
zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení
s odvodem ve výši stanovené příslušnými právními předpisy a touto smlouvou.

2.

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

3.

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

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

b)

předložení vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené investice, do 30
kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,5 %.
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4.

c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

g)

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

h)

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

i)

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

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

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1.

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

2.

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

3.

Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.

4.

Spory z právních poměrů při poskytnutí Dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
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1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

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

1.

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

2.

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

3.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
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4.

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

5.

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům
nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání
osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména
s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně
osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele
www.kr-ustecky.cz.

6.

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

7.

O poskytnutí Dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením ze dne 21. 6. 2021.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

…………………………………………….

………………………………………………

poskytovatel:
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje

příjemce:
Krajská zdravotní, a.s.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce
Příloha č. 2 - Kopie žádosti o poskytnutí investiční Dotace (vyrovnávací platby) na rok
2021 (bez příloh 3 až 10)
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bod 14.5 priloha 6.pdf k usnesení č. 043/7Z/2021

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

21/SML.…./SoPD/ZD

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

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2500762/0800
a
Příjemce:
Město ……
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A/NEBO NEINVESTIČNÍ
DOTACE
k realizaci projektu
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„Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů
v oblasti rozvoje zdraví“ (dále jen „smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování podpory byly schváleny Zásady pro poskytování účelových
finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje, a to usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 011/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021 (dále jen „Zásady“). Smlouva se
uzavírá v souladu s výše uvedenými Zásadami, ve znění jejich pozdějších změn, které
jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou neupravených.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Účel, na který je dotace určena, a výše dotace
1.

Poskytovatel na základě této smlouvy a v souladu s usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. ……….. ze dne 21. 6. 2021 poskytuje příjemci investiční a/nebo
neinvestiční dotaci ve výši ................ Kč (slovy: ...............................korun českých), z
toho podíl investiční dotace je ve výši ……,- Kč (slovy: ……..korun českých) a podíl
neinvestiční dotace je ve výši …….,- Kč (slovy: …….korun českých), z Fondu
Ústeckého kraje za účelem realizace akce či činnosti uvedené v předložené žádosti
„Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje
zdraví“ (dále jen „Projekt“), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy, pod VS (variabilním symbolem) 00265 za podmínky,
že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2022.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace doručené na podatelnu
Krajského úřadu Ústeckého kraje dne xx. xx. 2021, vedené pod č. j.: KUUK/….../2021.

3.

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
Článek II.
Doba realizace, účinnost uznatelných nákladů

Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do 31. 12. 2022 (termín finančního
ukončení Projektu). Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich vynaložení a uhrazení
příjemcem v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.
Článek III.
Financování
1.

2.

3.

Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle Čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého Projektu, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“). Plánovaný
nákladový rozpočet je součástí Žádosti o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
předložené příjemcem.
Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech Projektu v maximální výši 100 %. Závazný finanční ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Projektu za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. Celková výše dotace, kterou
poskytovatel příjemci podle této smlouvy poskytuje, je uvedena v Čl. I. smlouvy.
Dotace je poskytnuta účelově (viz Čl. I.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných
nákladů přímo souvisejících s realizací Projektu. Dotaci nelze použít na úhradu DPH,
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je-li příjemce plátcem DPH. Plátcům DPH je dotace poskytnuta pouze na plnění bez
DPH.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
-

vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti
vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním Projektu ve schváleném
období realizace
byl uhrazen v období realizace Projektu
byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho
účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními
podpůrnými doklady.

Neuznatelný náklad je zejména náklad na:
-

4.

jakékoliv provize pro příjemce dotace,
odměna zpracovateli žádosti o příspěvek,
daň z přidané hodnoty nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její
odpočet,
manka, škody,
sankční poplatky, pokuty, úroky a penále, případně další sankční výdaje, ať
už jsou sjednané ve smlouvách nebo vznikající z jiných příčin,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
ztráty z devizových kurzů,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3
tohoto právního předpisu,
výdaje nesouvisející s realizací projektu,
finanční odměny účastníkům za umístění v soutěžích a akcích podobného
charakteru,
alkohol jako součást občerstvení resp. cateringových služeb,
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),
záruční a pozáruční servis,
zpracování studie proveditelnosti, zpracování projektové dokumentace
včetně inženýrské činnosti, náklad na výběrová řízení, správní a jiné
poplatky, technický dozor stavebníka, náklady na vydání kolaudačního
rozhodnutí.

Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem do 20 dnů od uzavření této
smlouvy na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
Článek IV.
Povinnosti příjemce

Příjemce je povinen:
a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého Projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
b) Vynaložit prostředky určené na realizaci Projektu hospodárně, účelně a efektivně.
c) Vést a sledovat prostředky poskytnuté dotace v odděleném účetnictví, vedeném
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého Projektu.
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d) Dodržovat veškeré právní předpisy včetně zákona o veřejných zakázkách
v platném a účinném znění včetně veškerých povinností vyplývajících z pravidel
EU pro oblast veřejné podpory.
e) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen:
- poskytnout poskytovateli veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny,
které mohou dle poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace,
- zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci nebo přeměně podle
příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu
poskytovatele
f) Předložit poskytovateli závěrečnou zprávu a finanční vypořádání (závěrečné
vyúčtování) všech nákladů a výnosů souvisejících s realizací projektu včetně
poskytnuté dotace na elektronicky vyplněném formuláři „Závěrečná zpráva
a finanční vypořádání dotace“ který je k dispozici na webových stránkách
poskytovatele www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace a granty – Fond Ústeckého krajeIndividuální dotace“, a to do 3 měsíců od uplynutí lhůty stanovené v článku II.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace
číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně této smlouvy)
popis realizace Projektu
přínos Projektu
celkové zhodnocení Projektu
finanční vypořádání poskytnuté dotace
doložení splnění publicity dle čl. VII.
fotodokumentaci realizace Projektu

Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
-

přehled nákladů Projektu hrazených z dotace
přehled o vrácení nepoužitých prostředků do Fondu Ústeckého kraje.

g) V souvislosti s následnou kontrolou závěrečné zprávy a vyúčtováním dotace dle
bodu f) mohou být odborem zdravotnictví vyžádány podklady uvedené v bodě j)
tohoto článku.
h) Uvádět na všech dokladech včetně originálů účetních dokladů souvisejících
s realizací Projektu účelový znak kraje 00265 a větu „Projekt podpořen
Ústeckým krajem ve výši „doplní se konkrétní částka“ Kč v souladu se
smlouvou č. 21/SML…./SoPD/ZD“.
i) Plnit Publicitu dle článku VII. vyjma akcí, které byly ukončeny před podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace.
j) Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání
a využití prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní
evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace
projektu a to i v případě zajištění Projektu dle Čl. IV. odst. e), přitom příjemce
předloží na vyžádání:
-

přehled všech výnosů Projektu
přehled všech uznatelných nákladů Projektu, včetně kopií účetních dokladů
a podkladů pro vystavení těchto dokladů a dokladů o provedených platbách,
tj. výpis z účtu nebo výdajový pokladní doklad,
kopie vydaných rozhodnutí správních úřadů, souvisejících s realizací Projektu
doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu)
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-

dokumentaci ke všem realizovaným zadávacím řízením v souvislosti
s Projektem dle zákona o veřejných zakázkách
účetní doklad prokazující uvedení do stavu způsobilého k užívání v souladu
s příslušnou vyhláškou MF ČR provádějící zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (pozn.: u investiční dotace).

k) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 15 dnů, odbor zdravotnictví o
všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo realizace podpořeného
Projektu.
l) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta, v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v žádosti příjemce o poskytnutí Příspěvku, a to současně s předložením
závěrečné zprávy.
m) Vrátit dotaci/její část na výzvu zpět na účet poskytovatele, z něhož byla poskytnuta,
v případě, že Projekt vykáže zisk, a to v termínu určeném ve výzvě.
Článek V.
Porušení rozpočtové kázně
1.

Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.).
V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně
použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22
zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení
s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.

2.

Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo
finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení
výzvy poskytovatele k nápravě.

3.

V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné,
bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté
dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou či Výzvou k provedení opatření k nápravě dle odst. 2 tohoto článku –
výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou či Výzvou k provedení opatření k nápravě dle odst. 2 tohoto článku –
výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve Výzvě poskytovatele k provedení opatření k nápravě
dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve Výzvě poskytovatele k provedení opatření k nápravě
dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.
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f)

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

g) nedodržení povinnosti publicity dle čl. VII. této smlouvy – výše odvodu činí 5 %.
4.

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

1.

Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 1 měsíc ode dne doručení výpovědi
příjemci.

2.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu,
a to nejméně po dobu trvání projektu:
a) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
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b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),
6.

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

1.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru
smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede
poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla
zaslána příjemci. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

2.

Využití dotace podléhá režimu veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů, ze strany poskytovatele. Příjemce je povinen umožnit
pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.

3.

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

4.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, zákona č. 250/2000 Sb., případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu. Příslušným správním orgánem k rozhodování sporů z právních poměrů při
poskytnutí dotace dle této smlouvy je Ministerstvo financí ČR.

5.

Poskytovatel potvrzuje, že tato smlouva je uzavírána v souladu s usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…./2021 dne 21. 6. 2021.

6.

Příjemce potvrzuje, že tato smlouva je uzavírána v souladu s usnesením
Zastupitelstva města ………… č. ………… ze dne x. x. 2021.

7.

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

V Ústí nad Labem dne ………………..

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

……………………………………..
Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje

………………………………………….
Příjemce
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bod 14.6 priloha 3.pdf k usnesení č. 044/7Z/2021

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

20/SML5598/01/SoPD/ZD

DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ
DOTACE
uzavřené dne 2. 10. 2020
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. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého
kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:
Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupený:
MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoba: Karolína Hostašová, referent Střediska dotačních projektů
E-mail/telefon: karolina.hostasova@kzcr.eu/+420 477 115 261
IČ:
25488627
DIČ:
CZ25488627
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 216686400/0300
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B 1550
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
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DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ
DOTACE
k realizaci programu „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí
zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého
kraje - 2020“ uzavřené dne 2. 10. 2020 (dále jen „dodatek“)
1. Smluvní strany se z důvodu žádosti o prodloužení termínu realizace předmětu podpory
v dotačním programu „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického
personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“ (dále jen
„Program“) dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí investiční
a neinvestiční dotace uzavřené dne 2. 10. 2020 (dále jen „smlouva“):
V Článku I. se znění odst. 1. nahrazuje a nově zní:
Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 036/31Z/2020 ze
dne 7. 9. 2020 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu dotaci ve výši 7 139 600,- Kč (slovy:
sedmmilionůjednostotřicedevěttisícšestset korun českých), z toho podíl investiční dotace
ve výši 1 816 400,- Kč (slovy: jedenmilionosmsetšestnácttisícčtyřista korun českých)
a podíl
neinvestiční
dotace
ve
výši
5 323 200,Kč
(slovy:
pětmilionůtřistadvacettřitisícdvěstě korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod VS (variabilním symbolem) 470, za
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 30. 9. 2021.
V Článku II. se znění odst. 3. nahrazuje a nově zní:
Termínem ukončení realizace předmětu podpory v programu je 30. 9. 2021. Pro příjemce
je tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
V Článku II. se znění odst. 4. nahrazuje a nově zní:
Dotace je poskytnuta účelově (viz Čl. II. odst. 1 smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací předmětu podpory a vzniklých v době
od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2021 (účinnost uznatelných nákladů), což je zároveň doba, v níž
má být stanoveného účelu dosaženo.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na
tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci do datové schránky
ID: 5gueuef.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv.
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6. Poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek je uzavírán v souladu s usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje přijatým dne 21. 6. 2021.
V Ústí nad Labem dne …………………

V Ústí nad Labem dne ……………………….

…………………………………………….

……………………………………………….....

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje

Příjemce
Krajská zdravotní, a.s.
MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel
(na základě pověření společnosti Krajská
zdravotní, a.s., ze dne ………….)
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bod 14.7 priloha 2.pdf k usnesení č. 045/7Z/2021

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje podané v rámci projektu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" - vyhlášení 2021, 1.
lhůta, okruh 1 ( dotace v kompetenci ZÚK)
Právnické osoby
Výše
Výše
Celkové náklady požadovan navržené Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dotačního
Název žadatele
Adresa
IČ
Název projektu/aktivity
projektu/aktivity é dotace dotace
programu
PÉXIS - centrum
psychosomatické
péče, s.r.o.

Šrámkova 3062/38,Ústí
22795758
nad Labem-Severní
Léčebná rehabilitace pro 27
Terasa, 400 11
pacientů

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

408 240 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč
270 000 Kč 270 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je určen na realizování léčebných rehabilitací pro 27
pacientů v průběhu roku 2021. Jedná se o pacienty s diagnostikováným
neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. Příjemce doložil
oprávnění k poskytování dané zdravotní služby.

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje podané v rámci projektu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" - vyhlášení 2021, 1. lhůta, okruh 2 ( dotace v kompetenci ZÚK)

Název žadatele

Zdravotní ústav se sídlem v
Ústí nad Labem

Adresa

Moskevská 1531/15,
400 01 Ústí nad
Labem

IČ

Název projektu/aktivity

Centrum podpory zdraví z.ú.

Kapacita
akce

Celkové náklady
projektu/aktivity

Výše
požadované
dotace

Výše
dotace na % podíl
osobu
dotace

% podíl
mzdových Výše
nákladů
navrhované
(dotace)
dotace
Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot. programu

71009361

Hravě o prevenci pro ZŠ

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

Výše poskytnuté
dotace v
předchozím roce

22608389

2000

299 000 Kč

249 000 Kč

125 Kč

83,28

64%

Cepík - zdravý životní styl
předškolních dětí

226 750 Kč

610

352 580 Kč

250 000 Kč

410 Kč

70,91

70%

Prevence poruch příjmu
potravy na školách - besedy

226 750 Kč

400

277 891 Kč

250 000 Kč

625 Kč

89,96

70%

Doporučeno k podpoře. Celoroční projekt, zaměřený na zdravý životní styl předškolních
dětí. Aktivity jsou zaměřeny na zdravou výživu, pitný režim a pohyb. Jedná se o tradiční,
tématiky a oborově významnou, pravidelně podporovanou aktivitu, poskytovanou v souladu
s předmětem podpory dotačního programu. V ČR jediný certifikovaný jako projekt
250 000 Kč všeobecné školní prevence se zaměřením na zdravý životní styl předškolních dětí.
Doporučeno k podpoře. Cílem projektu je informovat žáky středních a základních škol o
tématu poruchy příjmu potravy anorexii a bulimii a také bigorexii a to formu besed. Besedy
pro bíhají přímo na školách jsou vedeny psychologem nebo pracovníkem primární prevence.
Projekt byl již úspěšně realizován v předchozích letech za podpory Ústeckého kraje a splňuje
250 000 Kč podmínky a kritéria DP.

69%

Nedoporučeno k podpoře. Nová část projektu zaměřená na prevenci poruch příjmu potravy.
Aktivita projektu je zaměřena na on - line aktivity řešící poruchy příjmu potravy u
žáků/studentů. Doplňuje besedy. Cílem aktivity je vytvořit on-line vzdělávací platformu, kde
se žáci a a studenti dozví další informace na téma poruch příjmu potravy. Tyto informace
budou žákům/studentům podány jim blízkou formou - přes sociální sítě, videa, podcasty a
to i vzhledem ke změně ve společnosti díky pandemii. Tento projekt není doporučen k
podpoře, jelikož aktivita nesplňuje podmínky DP tím, že není dostatečně technicky
připravena k realizaci. Vznik on-line platformy je podnikatelským záměrem. Rovněž není
zabezpečena zpětná vazba dosahu a účinek projektu na cílovou skupinu. K problematice
poruch příjmu potravy je v on-line prostředí dostatečné množství validních a odborných
0 Kč informací (Anabell.cz, LF1UK, Centrum podpory zdraví).

Prevence poruch příjmu
potravy na školách - vzdělávací
on-line aktivity
Celkem za žadatele
Šrámkova
PÉXIS - centrum
3062/38,Ústí nad
22795758
psychosomatické péče, s.r.o. Labem-Severní Terasa,
400 11

226 740 Kč

Doporučeno k podpoře. Jedná se o tradiční oborově významou a opakující se aktivitu. Je
určena pro žáky 1-9 tříd ZŠ. Jedná se o dlouhodobý program, realizovaný formou
preventivních bloků s tématikou zdravého životního stylu (zmírnění následků rizikového
chování, podpora zdravého pohybu atd.) K realizaci projektu je využito formy soutěžní hry s
interaktivními prvky. Akce je technicky i personálně zabezpečena a je realizována v souladu
249 000 Kč s účelem podpory dotačního programu. Projekt je pravidelně podporován z DP.

0 Kč

400

453 500 Kč

Vzdělávání a podpora
psychofyzického zdraví

175 350 Kč

450

277 813 Kč

250 000 Kč

908 284 Kč

750 000 Kč

315 000 Kč

208 500 Kč

625 Kč

89,99

500 000 Kč

463 Kč

66,19

70%

Doporučeno k podpoře. Projekt je realizován formou vzdělávacích aktivit pro širokou
veřejnost, zaměstnance v pomáhajích profesích, vedení organizací a firem. Vzdělávací
aktivity jsou zaměřeny na psychohygienu, prevenci syndromu vyhoření, zvládání stresu,
porozumění souvislostem psychiky a stresu apod. Aktivity budou naplněny formou
seminářů prezenční i online formou. V rámci projektu jsou připraveny také edukační tištěné
materiály. Jedná se o dlouhodobě realizovaný projekt, tématicky významý s finanční
208 500 Kč podporou Ústeckého kraje.

Název žadatele

Adresa

IČ

Název projektu/aktivity

Zdravá výživa dětí a mládeže

Rizikové chování studentů

Dia Help - svaz diabetiků z.s.

204 070 Kč

204 070 Kč

Kapacita
akce

400

400

Celkové náklady
projektu/aktivity

280 000 Kč

280 000 Kč

Výše
požadované
dotace

250 000 Kč

250 000 Kč

Výše
dotace na % podíl
osobu
dotace

625 Kč

625 Kč

89,29

89,29

% podíl
mzdových Výše
nákladů
navrhované
(dotace)
dotace
Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot. programu

78%

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt realizovaný formou edukačních seminářů
(kombinace workshopu a odborné přednášky) je zaměřen na žáky ZŠ a SŠ v kraji. Obsahem
je přednáška o významu zdravé výživy a důsledky nesprávného stravování, žáci se do
přednášky zapojujují, pracují s pracovními listy a získají zdravou svačinu. Tradiční projekt
podporovaný v tomto DP Ústeckým krajem. Projekt je podpořen s krácením 65 tis. Kč z
důvodu časové proveditelnosti projektu v návaznosti na jeho ekonomickou přiměřenost.
Vzhledem epidemiologické situaci se plná realizace projektu předpokládá v I. pololetí
školního roku 2021/2022. Také v předloženém projektu došlo k překročení podmínky max.
185 000 Kč 70 % osobních nákladů z celkových nákladů projektu o 8 % .

78%

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je zaměřen na rizikové chování dětí a mládeže,
obsahuje tři moduly zaměřené na návykové látky, rizikové chování v oblasti reprodukčního
zdraví a rizikové chování v oblasti psychosociální. Projekt je určen pro žáky 8-9 tříd ZŠ v kraji.
Projekt je personálně a technicky připraven. Podpořen byl již z tohoto DP v letech 2019 a
2020. Projekt je podpořen s krácením 65 tis. Kč z důvodu časové proveditelnosti projektu v
návaznosti na jeho ekonomickou přiměřenost. Vzhledem epidemiologické situaci se plná
realizace projektu předpokládá v I. pololetí školního roku 2021/2022. Také v předloženém
projektu došlo k překročení podmínky max. 70 % osobních nákladů z celkových nákladů
185 000 Kč projektu o 8 %

78%

Nedoporučeno k podpoře. Nový projekt, který bude zaměřen na realizaci přednášek
připravených pro žáky základních škol a studenty středních škol Ústeckého kraje. Způsob
realizace a přesný obsah přednášek není v projektové žádosti dostatečně popsán. Projekt
není doporučen k podpoře. Vzhledem k nedostatku informací v projektové žádosti není
možné posoudit přínos realizace projektu pro cílovou skupinu. Nejedná se o oborově
významnou aktivitu, pohyb mládeže a dětí je v současné době řešen na mnoha rovinách. Z
popisu projektu není zřejmé, že personální a technická připravenost projektu je dostatečná.
0 Kč V OR je účel spolku zaměřen na pacienty s diabetem.

Báňská 287, Most, 434
22677291
01

Pohybem pro zdravý život dětí
a mládeže

Celkem za žadatele

Výše poskytnuté
dotace v
předchozím roce

0 Kč

400

280 000 Kč

250 000 Kč

625 Kč

89,29

Duševní hygiéna a zdraví dětí a
mládeže

0 Kč

400

280 000 Kč

250 000 Kč

625 Kč

89,29

78%

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

0 Kč

400

280 000 Kč

250 000 Kč

625 Kč

89,29

78%

1 400 000 Kč

1 250 000 Kč

583 490 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Nový projekt, který je zaměřen na duševní zdraví dětí a studentů.
Projekt povedou psychologové a budou se zabývat prevencí a přímou pomocí - rozpoznání
příznaků, kdy zažádat o odbornou pomoc, kam se obrátit. Projekt bude realizován formou
přednášek a je určen pro žáky vybraných škol Ústeckého kraje. Projekt není doporučen k
podpoře, jelikož nesplnil kritéria pro hodnocení žádosti dle podmínek DP: v projektové
žádosti není zcela popsána personální připravenost projektu, je pouze uvedeno odborný
lektor. Kvalita projektu, jeho připravenost k realizaci, není dostatečně popsána v projektové
0 Kč žádosti. V OR je účel spolku zaměřen na pacienty s diabetem.
Nedoporučeno k podpoře. Jedná se o nový projekt zaměřený na správné provádění zubní
hygieny a prevenci zubního kazu a nemoci dásní. Projekt bude realizován formou přednášek
pro žáky základních škol a studenty středních škol v kraji. Projekt je personálně připraven.
Projekt není doporučen k podpoře, jelikož nesplnil kritéria pro hodnocení žádosti dle
podmínek DP: v projektové žádosti není zcela popsána personální připravenost projektu, je
pouze uvedeno odborný lektor. Kvalita projektu, jeho připravenost k realizaci, není
dostatečně popsána v projektové žádosti. V OR je účel spolku zaměřen na pacienty s
0 Kč diabetem.
370 000 Kč

Název žadatele

Bez Problémů, z.s.

Adresa

Sady pionýrů 894/41,
Lovosice 410 02

IČ

Název projektu/aktivity

ALWAC, a.s.

Kapacita
akce

Celkové náklady
projektu/aktivity

Výše
požadované
dotace

Výše
dotace na % podíl
osobu
dotace

% podíl
mzdových Výše
nákladů
navrhované
(dotace)
dotace
Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot. programu

47%

Doporučeno k částečné podpoře. Cílem projektu je osvěta žáků v předcházení problémů s
vadným držením těla. Projekt je realizován formou přednášek zaměřených na instruování
dětí ke správnému sezení, k pohybu k provádění kompenzačního cvičení, udržení a zlepšení
držení těla. Účastníci obdrží edukační materiál. Projekt je personálně a technicky připraven
realizaci. Dle výstupů z předchozích ročníků se jedná o kvalitně připravený projekt s
výrazným přínosem pro cílovou skupinu. Aktivity projektu jsou v souladu s účelem
dotačního programu. Projekt byl podpořen z tohoto dotačního programu již v letech 2019 a
2020. Projekt je podpořen s krácením 50 tis. Kč z důvodu časové proveditelnosti projektu v
návaznosti na jeho ekonomickou přiměřenost. Vzhledem epidemiologické situaci se plná
200 000 Kč realizace projektu předpokládá v I. pololetí školního roku 2021/2022.

22%

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je zaměřen na edukaci obyvatel kraje v oblasti
zdravé výživy a další činnosti podporující zdraví. Přednášky zaměřené na zdravou
životosprávu se budou konat v kinosále Domu Kultury v Teplicích jako součást jarmarku
(stánky se zdravou výživou a venkovní aktivity). Samotná akce by se měla konat v září 2021
(jednodenní akce). V rámci DP je doporučena finanční podpora edukačních aktvity akce 70 000 Kč přednášek, a s tím spojených nákladů projektu.

26637308

Zdravá záda

Bílinská 3159/10,
Teplice, 415 01

Výše poskytnuté
dotace v
předchozím roce

226 750 Kč

1200

284 000 Kč

250 000 Kč

208 Kč

88,03

25006207
Jarmark chutí

Celkové náklady/požadavek na dotace v 1. lhůtě dotačního programu, okruh 2

0 Kč
1 665 830 Kč

6000

687 000 Kč

250 000 Kč

3 893 284 Kč

2 957 500 Kč

42 Kč

36,39

1 597 500 Kč

bod 14.8 priloha 3.pdf k usnesení č. 046/7Z/2021

č. j. KUUK/059694/2021

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 38
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 246/2003
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 799/7a, Severní terasa, PSČ 400 11,
IČ: 00829013
(dále jen organizace)
ze dne 12. března 2003, usnesení č. 110/57/2003 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 28/61/03 ze dne 23. dubna 2003 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 236/71/03 ze dne 17. září 2003 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/82/2003 ze dne 17. prosince 2003 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 119/84/2004 ze dne 28.1.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 46/101/2004 ze dne 7.7.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 128/105/2004 ze dne 13.10.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2005 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 101/78R/2007 ze dne 28.3.2007 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/65R/2010 ze dne 8.12.2010 (dodatek č. 18)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 21)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/105R/2012 ze dne 13.6.2012 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 18/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 12/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 22/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 18/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 31),

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 035/6Z/2017 ze dne 26.6.2017 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 024/11Z/2018 ze dne 26.2.2018 (dodatek č. 34),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 35),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 032/19Z/2019 ze dne 19.4.2019 (dodatek č. 36),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 031/25Z/2019 ze dne 09.12.2019 (dodatek č. 37),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 000/00Z/2021 ze dne 21. 06.2021 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. Článek XII. odst. 10 písm. b) po změně zní:
„ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší než 1.000.000,Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 5.000.000,- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, po
předchozím souhlasu člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných
oblastech (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky dodržení schváleného
rozpočtu organizace a ZZVZ,“
2. Článek XII. odst. 10 písm. c) po změně zní:
„ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky vyšší než 1.000.000,Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 6.000.000,- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, po
předchozím souhlasu člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných
oblastech (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky dodržení schváleného
rozpočtu organizace a ZZVZ,“
3. Článek XII. odst. 10 písm. g) po změně zní:
„u veřejné zakázky, ve které byla smlouva uzavřena ředitelem organizace po předchozím souhlasu
člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, je oprávněn
ředitel organizace činit právní jednání, kterým se smlouva mění, včetně sjednání dodatečné práce,
dodávky či služby (§ 222 ZZVZ), nebo se smlouva ukončuje, pouze na základě předchozího souhlasu
toho, kdo vydal řediteli organizace souhlas s rozhodnutím o zadání veřejné zakázky,“
4. Článek XII. odst. 11 písm. a) po změně zní:
„provádět zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ, příslušných pravidel pro zadávání veřejných
zakázek schválených zřizovatelem a dle vnitřních předpisů ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje
upravujících pravidla pro zadávání veřejných zakázek.“
5. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny
se mění a doplňuje následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Podbořany
Parcela
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
371
237
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Podbořany, č.p. 606, obč. vybavenost
Stavba stojí na pozemku p. č.: 371
374/3
346
ostatní plocha
manipulační plocha
374/4
86
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, obč. jiná stavba

Stavba stojí na pozemku p. č.: 374/4
Katastrální území: Rumburk
Parcela
výměra (m2)
2777/8
690

druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
zeleň

6. V příloze č. 2 – „Specifikace dlouhodobého hmotného a nehmotného movitého majetku
(„svěřený majetek“)“ zřizovací listiny se odstraňuje výčet všech položek svěřeného majetku,
vyjma položky IM00946 Dieselagregát.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 01. 07. 2021
V Ústí nad Labem dne

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

bod 15.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 048/7Z/2021

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bod 15.2 příloha 1

DODATEK Č.41
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 81/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,
příspěvková organizace
se sídlem: Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most, IČO: 49872427
(dále jen organizace)
ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 46/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/104/2004 ze dne 22.9.2004 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/20R/2005 ze dne 9.11.2005 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/23R/2005 ze dne 7.12.2005 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/46R/2006 ze dne 28.6.2006,
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/72R/2007 ze dne 17.1.2007 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/88R/2007 ze dne 1.8.2007 (dodatek č. 16),
úplné znění ze dne 7.1.2008,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/6R/2009 ze dne 14.1.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/21R/2009 ze dne 1.7.2009 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/33R/2009 ze dne 2.12.2009 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 24),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 27),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/111R/2012 ze dne 22.8.2012 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/116R/2012 ze dne 1.11.2012 (dodatek č. 31),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 34),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 35),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 36),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 37),

úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 38),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 39),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 052/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 40),
úplné znění ze dne 11.1.2019

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2021 ze dne 21. června 2021 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny
se upravují (rozdělení pozemku) a doplňují následující položky majetku svěřeného
organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Most II
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
5160/2
889
ostatní plocha
jiná plocha
5160/4
131
zastavěná plocha a nádvoří
(pozemek vznikl rozdělením p.č. 5160/2 o výměře 1020 m2)
Součástí je stavba: bez č.p./če, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č. 5160/4
Stavby nezapisované do katastru nemovitostí
sportovní hřiště
na p.č. 5160/1, katastrální území Most II
šatny
na p.č. 5160/4, katastrální území Most II

2. V příloze č. 2 - „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci“ zřizovací listiny se
doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
D)

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – účet 022
Číslo DM
12/05-002308
12/05-002309

E)

Popis
Plachta vodopropustná, krycí s háčky
Plachta vodopropustná, krycí s háčky

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – účet 028
Číslo DM
22/05-011478
22/05-011479
22/05-011480
22/05-011481
22/05-011482
22/05-011483
22/05-011484
22/05-011485
22/05-011486
22/05-011487
22/05-011488
22/05-011489
22/05-011490
22/05-011491
22/05-011492

Popis
Plachta vodopropustná, krycí s háčky - doskočiště
Sloupky na volejbal.síť + síť + pouzdra s víčky
Sloupky na volejbal.síť + síť + pouzdra s víčky
Sloupky na volejbal.síť + síť + pouzdra s víčky
Sloupky na volejbal.síť + síť + pouzdra s víčky
Stojany na skok do výšky - závodní
Vybavení hřiště - malá kopaná (branka,síť)
Vybavení hřiště - malá kopaná (branka,síť)
Nohejbalové sloupky vč. sítě a pouzdra s víčky
Nohejbalové sloupky vč. sítě a pouzdra s víčky
Teleskopická měřící lať-skok do výšky
Startovací bloky závodní, hliníkové
Startovací bloky závodní, hliníkové
Startovací bloky závodní, hliníkové
Startovací bloky závodní, hliníkové

22/05-011493
H)

Startovací bloky závodní, hliníkové

Operativní evidence – účet 902100
Číslo DM
024014
024015
024016
024017
024018
024019
024020

Popis
Textilní lajna na beach volejbal
Textilní lajna na beach volejbal
Hliníkové hrablo, hrábě, lopata
Značka odrazu pro skok daleký
Značka odrazu pro skok daleký
Laťka na skok do výšky, závodní
Laťka na skok do výšky, závodní

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 21. června 2021.
V Ústí nad Labem dne 21. června 2021.

Ing Jindra Zalabáková
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.50
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 84/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
se sídlem: Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most, IČO: 00125423
(dále jen organizace)
ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/101/2004 ze dne 7.7.2004 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/7R./2005 ze dne 29.3.2005 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/18R/2005 ze dne 21.9.2005 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/43R/2006 ze dne 7.6.2006 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/46R/2006 ze dne 28.6.2006 (dodatek č. 16),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 42/93R/2007 ze dne 3.10.2007 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/94R/2007 ze dne 24.10.2007 (dodatek č. 19),
úplné znění ze dne 7.1.2008,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 21),
úplné znění ze dne 5.1.2009,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.29/10R/2009 ze dne 11.2.2009 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 25),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/77R/2011 ze dne 18.5.2011 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/82R/2011 ze dne 10.8.2011 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/86R/2011 ze dne 5.10.2011 (dodatek č. 30),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/105R/2012 ze dne 13.6.2012 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/111R/2012 ze dne 22.8.2012 (dodatek č. 34),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 35),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 36),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 37),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 38),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 39),

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 40),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 41),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 42),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 43),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 44),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/4Z/2017 ze dne 24.4.2017 (dodatek č. 45),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 034/11Z/2018 ze dne 26.2.2018 (dodatek č. 46),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 47),
úplné znění ze dne 11.1.2019,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 027/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 (dodatek č. 48),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 037/25Z/2019 ze dne 9.12.2019 (dodatek č. 49),
úplné znění ze dne 7.1.2020

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2021 ze dne 21. června 2021 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 2 - „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci“ zřizovací listiny se
doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
B)

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – účet 018
Číslo DM
21/00-000495

D)

Popis
SW Bea-Pc CZ verze 1.20 pro Win XP - Win 10

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – účet 022
Číslo DM
12/05-002342
12/05-002343
12/05-002344
12/05-002345
12/05-002346
12/05-002347
12/05-002348
12/05-002349
12/05-002350
12/05-002362
12/05-002439
12/05-002440
12/05-002441
12/05-002442
12/05-002443
12/05-002444
12/05-002445
12/05-002446
12/05-002447
12/05-002448
12/05-002449
12/05-002450
12/05-002451
12/05-002452
12/05-002453
12/05-002454
12/05-002455

Popis
Svářecí stroj plasma vč. hořáku 7,6,mm
Pálící strojek Traktor
Kompresor pístový
Pásová pila na kov
Lis hydraulický
El. bruska dvoukotoučová
Vrtačka sloupová
El. nůžky na plech
Ohýbačka plechu
El. závitnice pro trubk. závity 1/2"- 1 1/4"
Srovnávací frézka A951L
Tloušťkovací frézka D963
Formátovací pila K940S
Kolíkovačka FD21
Spodní frézka F900Z
Formátovací pila K740S
Pásová pila FB 710
Pásová bruska FS722
Dlabačka FD250
Svařovací zdroj 350A MIG/MAG + elektrodové svař.
Svařovací zdroj 350A MIG/MAG + elektrodové svař.
Svařovací zdroj 350A MIG/MAG + elektrodové svař.
Svařovací zdroj 350A MIG/MAG + elektrodové svař.
Svařovací zdroj 350A MIG/MAG + elektrodové svař.
Svařovací zdroj 220A MIG/MAG/TIG + elektr. svař.
Svařovací zdroj 300A WIG-AC/DC + elektrodové svař.
Svařovací zdroj 400A WIG-AC/DC + elektrodové svař.

12/05-002456
12/05-002457
12/05-002458
12/05-002459
12/05-002460
12/05-002461
12/05-002462
12/05-002463
12/05-002464
12/05-002465
12/05-002466
12/05-002467
12/05-002468
12/05-002469
12/05-002470
12/05-002471
12/05-002472
12/05-002473
12/05-002474
12/05-002475
12/05-002476
12/05-002477
12/05-002478
12/05-002479
12/05-002480
12/05-002481
12/05-002482
12/05-002483
12/05-002484
12/05-002485
12/05-002486
12/05-002487
12/05-002488
12/05-002489
12/05-002490
12/05-002491
12/05-002492
12/05-002493
12/05-002494
12/05-002495
12/05-002496
12/05-002497
12/05-002498
12/05-002499
12/05-002500
12/05-002501
12/05-002502
12/05-002503
12/05-002504
12/05-002505
12/05-002506
12/05-002507
12/05-002508
12/05-002509
12/05-002510
12/05-002511
12/05-002512
12/05-002513
12/05-002514

Invertor pro elektrodové svařování 250A
Invertor pro elektrodové svařování 250A
Bruska rovinná BSG2040 TDC,digitál.indikátor
Universální soustruh SOLID 460x1000 - digital
Universální soustruh SOLID 460x1000 - digital
Universální soustruh SOLID 460x1000 - digital
Universální soustruh SOLID 460x1000 - digital
Universální soustruh SOLID 460x1000 - digital
Universální soustruh SOLID 460x1000 - digital
Universální soustruh SOLID 460x1000 - digital
Universální soustruh SOLID 460x1000 - digital
Universální soustruh SOLID 460x1000 - digital
Universální soustruh SOLID 460x1000 - digital
Universální soustruh SOLID 460x1000 - digital
Universální soustruh SOLID 460x1000 - digital
Příslušenství k soustruhu
Příslušenství k soustruhu
Příslušenství k soustruhu
Příslušenství k soustruhu
Příslušenství k soustruhu
Příslušenství k soustruhu
Příslušenství k soustruhu
Příslušenství k soustruhu
Příslušenství k soustruhu
Příslušenství k soustruhu
Příslušenství k soustruhu
Příslušenství k soustruhu
Pásová pila na kov ARG 235 Pilous
Bruska universální URS 1000N vč. dig.indikátoru
Obrážečka vertikální CAMS 250 2ACTM
Vrtačka sloupová s převod. GB30 Vario
Příslušenství ke sloupové vrtačce
Frézka universální UWF 110 Servo
Frézka universální UWF 110 Servo
Frézka universální UWF 110 Servo
Frézka universální UWF 110 Servo
Frézka universální UWF 110 Servo
Frézka universální UWF 110 Servo
Frézka universální UWF 110 Servo
Frézka universální UWF 110 Servo
Frézka universální UWF 110 Servo
Frézka universální UWF 110 Servo
Příslušenství k frézce univer.
Příslušenství k frézce univer.
Příslušenství k frézce univer.
Příslušenství k frézce univer.
Příslušenství k frézce univer.
Příslušenství k frézce univer.
Příslušenství k frézce univer.
Příslušenství k frézce univer.
Příslušenství k frézce univer.
Příslušenství k frézce univer.
Motortester FSA 740 bez KTS
Rozšiřující sada"Měření proudu,teploty a tlaku"
Sada pro sekundární okruh
Box pro paralelní měření
Diagnostika řídících jednotek,dvoukanál.multimetr
Bosch Bea 055 - sada analyzátoru
Bosch Bea 070 - sada, náhrada za RTM

E)

12/05-002515
12/05-002516

Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Ap Kärcher
Průmyslový vysavač IVC 60/24-2 Ap Kärcher

12/05-002518
12/05-002519
12/05-002520
12/05-002521
12/05-002522
12/05-002523
12/05-002524
12/05-002525
12/05-002550
12/05-002551
12/05-002552

Vozík dílenský pojízdný, šedý
Vozík dílenský pojízdný, šedý
Sloupový hydraulický zvedák 3,5T JLT 3500
Motorová vyvažovačka s led displejem RAL 3000 JB
Stahovák pneumatik vč. pomocných ramen
Přístroj na údržbu klimatizace
Ruční lis PJ25H
Kompresor Perfect 5,5/270S
Tiskárna HP Color
Tiskárna HP Color
Tiskárna HP PageWide

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – účet 028
Číslo DM
22/03-004786
22/03-004790
22/03-004791
22/03-004792
22/05-011263
22/05-011729
22/05-011730
22/05-011731
22/05-011732
22/05-011733
22/05-011734
22/05-011735
22/05-011736
22/05-011737
22/05-011738
22/05-011739
22/05-011740
22/05-011741
22/05-011742
22/05-011743
22/05-011744
22/05-011745
22/05-011746
22/05-011747
22/05-011748
22/05-011749
22/05-011750
22/05-011751
22/05-011752
22/05-011753
22/05-011754
22/05-011755
22/05-011756
22/05-011757
22/05-011758
22/05-011759
22/05-011760
22/05-011761
22/05-011762
22/05-011763
22/05-011764

Popis
Výheň kovářská - ovládaná el.
Vrtačka stolní vč. svěráku
Vrtačka stolní vč. svěráku
Ohýbačka trubek
Billboard
Pístový kompresor Mobil Air 350-10-50T
Stojanová vrtačka DS120
Stojanová vrtačka DS120
Bruska nástrojů
Svářecí kukla samozatmívací
Svářecí kukla samozatmívací
Svářecí kukla samozatmívací
Svářecí kukla samozatmívací
Bruska pásová a kotoučová BDSM 150N
Bruska pásová a kotoučová BDSM 150N
Bruska pásová a kotoučová BDSM 150N
Bruska pásová a kotoučová BDSM 150N
Bruska pásová a kotoučová BDSM 150N
Vrtačka BM20T - 400V
Vrtačka BM20T - 400V
Vrtačka BM20T - 400V
Vrtačka BM20T - 400V
Vrtačka BM20T - 400V
Vrtačka BM20T - 400V
Vrtačka BM20T - 400V
Příslušenství ke stolní vrtačce
Příslušenství ke stolní vrtačce
Příslušenství ke stolní vrtačce
Příslušenství ke stolní vrtačce
Příslušenství ke stolní vrtačce
Příslušenství ke stolní vrtačce
Příslušenství ke stolní vrtačce
Vrtačka stojanová s křížovým laserem DP18 VARIO
Rozšiřující sada "Zapalování"
Sada zapalování BMW,OPEL
Spojovací vedení
Šablona
Systémové adaptérové vedení pro VW
Systémové adapt. vedení pro VW,Fiat,Kia,Hyundai
Adaptérové vedení 1
Adaptérové vedení 2

22/05-011765
22/05-011766
22/05-011767
22/05-011768
22/05-011769
22/05-011770
22/05-011822
22/05-011823
22/05-011824
22/05-011825
22/05-011826
22/05-011827
22/05-011828
22/05-011829
22/05-011830
22/05-011831
22/05-011832
22/05-011833
22/05-011834
22/05-011835
22/05-011856
22/05-011857
22/05-011858
22/05-011859
22/05-011860
22/05-011861
22/05-011862
22/05-011863
22/05-011864
22/05-011865
22/05-011866
22/05-011867
22/05-011868
22/05-011869
22/05-011870
22/05-011871
22/05-011872
22/05-011873
22/05-011874
22/05-011875
22/05-011876
22/05-011877
22/05-011878
22/05-011879
22/05-011880
22/05-011881
22/05-011882
22/05-011883
22/05-011884
22/05-011885
22/05-011886
22/05-011887
22/05-011888
22/05-011889
22/05-011890
22/05-011891
22/05-011892
22/05-011893
22/05-011894

Sada komunikačních vedení pro VW,Audi,Lancia,atd
Sada TPMS-EXPERT TECH500
Sada nářadí pro TPMS
TPMS opravné sady v kufru
Tester FSA 050 pro analýzu vyskokonapěť.systémů
Bosch Bea 040 - uni otáčkový snímač
Vana na olej do jámy
Pneumatická pojízdná odsávačka na vyjetý olej
Odsávací jednotka výfukových plynů
Odsávací jednotka výfukových plynů
Odsávací jednotka výfukových plynů
Modul pro měření otáček a teploty
Nářadí VW Quick S2
Regloskop
Pomocný startovací zdroj
Gyspot Pro 230
Multifunkční bruska
Odvrtávačka bodových svárů
Pneumatická ráčna
Mobilní zvedák motorů a převodovek
TV Thomson 65''
Malé PC k TV
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A

22/05-011895
22/05-011896
22/05-011897
22/05-011898
22/05-011899
22/05-011900
22/05-011901
22/05-011902
22/05-011903
22/05-011904
22/05-011905
22/05-011906
22/05-011907
22/05-011908
22/05-011909
22/05-011910
22/05-011911
22/05-011912
22/05-011913
22/05-011914
22/05-011915
22/05-011916
22/05-011917
22/05-011918
22/05-011919
22/05-011920
22/05-011921
22/05-011922
22/05-011923
22/05-011924
22/05-011925
22/05-011926
22/05-011927
22/05-011928
22/05-011929
22/05-011930
22/05-011931
22/05-011932
22/05-011933
H)

PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC HP Pro A
PC Lynx ED AMD
PC Lynx ED AMD
PC Lynx ED AMD
PC Lynx ED AMD
PC Lynx ED AMD
PC Lynx ED AMD
PC Lynx ED AMD
PC Lynx ED AMD
PC Lynx ED AMD
PC Lynx ED AMD
PC Lynx ED AMD
PC Lynx ED AMD
PC Lynx ED AMD
PC Lynx ED AMD
PC Lynx ED AMD

Operativní evidence – účet 902100
Číslo DM
022437
024129
024130
024131
024132
024133
024134
024135
024136
024137
024433
024434
024435
024436
024437
024438

Popis
Pamětní deska
Šablona
EZ-senzor 2.0 s pevným úhlem 10O
EZ-senzor 2.0 s pevným úhlem 10O
EZ-senzor 2.0 s pevným úhlem 10O
EZ-senzor 2.0 s pevným úhlem 10O
EZ-senzor 2.0 s pevným úhlem 10O
EZ-senzor 2.0 s pevným úhlem 10O
EZ-senzor 2.0 s pevným úhlem 10O
EZ-senzor 2.0 s pevným úhlem 10O
Držák LCD Manhattan
Kabel DHMi
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG

024439
024440
024441
024442
024443
024444
024445
024446
024447
024448
024449
024450
024451
024452
024453
024454
024455
024456
024457
024458
024459
024460
024461
024462
024463
024464
024465
024466
024467
024468
024469
024470
024471
024472
024473
024474
024475
024476
024477
024478
024479
024480

LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG
LCD Monitor LG

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 21. června 2021
V Ústí nad Labem dne 21. června 2021.

Ing Jindra Zalabáková
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.32
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 99/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
se sídlem: Mostecká 3000, 430 01 Chomutov, IČO: 61342645
(dále jen organizace)
ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/7R/2005 ze dne 29.3.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/46R/2006 ze dne 28.6.2006 (dodatek č. 11),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/30R/2009 ze dne 4.11.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 17),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/56R/2010 ze dne 15.9.2010 (dodatek č. 19),
úplné znění ze dne 5.1.2011,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 20),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 22),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 27),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 29),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 30),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 31),
úplné znění ze dne 11.1.2019

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2021 ze dne 21. června 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:
Stavby nezapisované do katastru nemovitostí
workoutové hřiště bez č.p., výměra 40 m2 na p.č. 1918/1, katastrální území Chomutov I

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 21. června 2021.
V Ústí nad Labem dne 21. června 2021.

Ing Jindra Zalabáková
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.43
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 147/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 147/46, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 00556807
(dále jen organizace)
ze dne 28. listopadu 2001, usnesení č. 87/22/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/104/2004 ze dne 22.9.2004,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/7R/2005 ze dne 29.3.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (dodatek č. 12),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/88R/2007 ze dne 1.8.2007 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/122R/2008 ze dne 6.8.2008 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/129R/2008 ze dne 13.10.2008 (dodatek č. 17),
úplné znění ze dne 5.1.2009,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/6R/2009 ze dne 14.1.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/33R/2009 ze dne 2.12.2009 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 23),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/86R/2011 ze dne 5.10.2011 (dodatek č. 26),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 28),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/16R/2013 ze dne 22.5.2013 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 33),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 36),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 37),
úplné znění ze dne 9.1.2017,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 38),

úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 39),
úplné znění ze dne 11.1.2019,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 046/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 40),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 037/20Z/2019 ze dne 24.6.2019 (dodatek č. 41),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 037/25Z/2019 ze dne 9.12.2019 (dodatek č. 42),
úplné znění ze dne 7.1.2020

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2021 ze dne 21 června 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
zrušují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Stará Oleška
Parcela:
výměra (m2)
St. 339/1
10
461/7
547

druh pozemku
způsob využití
zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
ostatní plocha
sportoviště a rekreační plocha

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 21. června 2021.
V Ústí nad Labem dne 21. června 2021.

Ing Jindra Zalabáková
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.38
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 150/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace
se sídlem: Jiříkovská 840/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO: 00497029
(dále jen organizace)
ze dne 28. listopadu 2001, usnesení č. 87/22/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/101/2004 ze dne 7.7.2004 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/104/2004 ze dne 22.9.2004,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/7R/2005 ze dne 29.3.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/15R/2005 ze dne 27.7.2005 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/30R/2006 ze dne 8.2.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (dodatek č. 14),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/85R/2007 ze dne 13.6.2007 (dodatek č. 16),
úplné znění ze dne 7.1.2008,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/132R/2008 ze dne 24.11.2008 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 22),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 24),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 26),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 30),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 32),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 34),
úplné znění ze dne 9.1.2017,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 35),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 36),
úplné znění ze dne 11.1.2019,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 046/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 37),
úplné znění ze dne 7.1.2020

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2021 ze dne 21. června 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
doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Rumburk
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
145
194
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 838, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č. 145

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 21. června 2021.
V Ústí nad Labem dne 21. června 2021.

Ing Jindra Zalabáková
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020

bod 15.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 049/7Z/2021

Školy a školská zařízení s předpokládaným finančním podílem převyšující 200 tis. Kč

bod 15.3 příloha 1

Organizace:
Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, p. o.

Sídlo:
Edisonova 2821, 407 47 Varnsdorf

IČO:
70698121

Počet osob:
60

Finanční podíl:
362 258,40 Kč

Základní škola, Most, Zlatnická 186, p. o.

Zlatnická 186, 434 01 Most

49872265

139

743 143,80 Kč

Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, p. o.

Míru 152, 407 11 Děčín 32

72744448

57

307 671,00 Kč

Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160,
okres Most
Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, p. o.

Přátelství 160, 435 42 Litvínov – Janov

00832502

197

Lípová 570, 431 51 Klášterec nad Ohří

72745029

29

212 688,00 Kč

Základní škola Obrnice, okres Most, p. o.

Mírová 167, 435 21 Obrnice

70982236

105

499 065,00 Kč

Mateřská škola Obrnice, okres Most, p. o.

Nová výstavba 168, 435 21 Obrnice

70982210

31

252 567,00 Kč

Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova
349/19, p. o.
Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270

Husova 349/19, 400 07 Ústí nad
Labem
Karla Čapka 270, 417 42 Krupka

44553331

97

440 207,25 Kč

60232722

88

406 633,50 Kč

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most

Ruská 2059, 436 01 Litvínov

47326531

55

319 122,30 Kč

Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o.

Hlavní 193, 403 31 Ústí nad Labem

44555211

184

937 213,20 Kč

Mateřská škola Šluknov, p. o.

Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov

70983836

40

294 661,50 Kč

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad
Labem, p. o.

Keplerova 315/7, 400 07 Ústí nad
Labem

00082627

70

354 799,20 Kč

1 164 471,00 Kč

bod 15.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 050/7Z/2021

bod 15.4 příloha 1

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
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 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
strana 1 / 9

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. 018/4Z/2021 ze dne 15. 2. 2021 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 za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 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 příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy do 30 dnů ode dne
uzavření této smlouvy.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 100 %. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
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Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci 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.
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Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 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),
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h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu).

5.

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

Článek VII.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla zaslána příjemci na e-mail: ……... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
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. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům
nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání
osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s
Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně
osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele
www.kr-ustecky.cz.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že Ústecký kraj jako subjekt povinný k poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, je oprávněn poskytnout kompletní smluvní dokumentaci včetně všech
plnění a výstupů dle této smlouvy žadatelům o informace. Smluvní strany prohlašují,
že žádná část smluvní dokumentace či výstupů dle této smlouvy neobsahuje obchodní
tajemství, či nepožívá ochrany dle autorského práva a lze je proto poskytnout.
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7. 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,
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
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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bod 15.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 051/7Z/2021
bod 15.5 příloha 1

Stipendijní program Ústeckého kraje
17. ročník od akademického roku 2021/2022
Ústecký kraj se dlouhodobě vyznačuje nepříznivou vzdělanostní strukturou obyvatel, je zde vysoký
podíl osob s nejnižším stupněm dosaženého vzdělání. Nízká vzdělanost populace je jednou z příčin,
proč kraj vykazuje dlouhodobě vysokou nezaměstnanost, zejména v oblastech procházejících
restrukturalizací průmyslu a těžby hnědého uhlí.
Program rozvoje Ústeckého kraje stanovil priority orientované na ekonomický rozvoj, rozvoj lidských
zdrojů, sociální péči, zdravotnictví, trh práce, rozvoj zemědělství a venkova, na revitalizaci, ochranu
životního prostředí a rozvoj infrastruktury. Skutečné změny mohou realizovat pouze kvalitně připravení
lidé, proto je rozvoj lidských zdrojů významnou, neopomenutelnou a integrující součástí priorit kraje.
Aby byly postupně odbourávány slabé stránky rozvoje lidských zdrojů, mezi které patří mimo jiné
nevyhovující vzdělanostní a kvalifikační struktura obyvatelstva, tedy i nízké procento vysokoškolsky
vzdělaných lidí, vypisuje Ústecký kraj stipendia pro studenty vysokých škol.
Stipendijní program Ústeckého kraje (dále jen „Program“) představuje souhrn pravidel
(podmínek) pro zařazení studenta do Programu a pro poskytování stipendia. Stipendium
Ústeckého kraje (dále jen „Stipendium“) je určeno studentům prezenčního studia na vysokých
školách v České republice, studujícím studijní programy akreditované ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu pro nově
zařazené Žadatele činí 2 000 000 Kč. V následujících letech bude dosahovat objem peněžních
prostředků násobku částky 20 000 Kč a počtu Studentů zařazených do 17. ročníku Programu,
kteří opět splní veškeré podmínky pro poskytnutí dalšího Stipendia.
Pro účely tohoto Programu je:
A.

Žadatelem student dosud nezařazený do Programu

B.

Studentem student již zařazený do Programu

C.

Absolventem student, který úspěšně ukončil vysokoškolské studium – viz § 55 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

D.

Stipendiem částka ve výši stanovené Programem určená k úhradě nákladů Studenta
souvisejících s jeho studiem, která je poskytována na akademický rok, ve kterém Žadatel nebo
Student podá žádost, nikoliv tedy zpětně za absolvovaný ročník. Zároveň se jedná o dotaci
poskytnutou z rozpočtu Ústeckého kraje na stanovený účel

E.

Závazkem závazek Studenta bezprostředně po řádném ukončení studia pracovat nebo
podnikat na území Ústeckého kraje právě tolik kalendářních let, na kolik akademických roků mu
bylo poskytnuto Stipendium v částce à 20 000 Kč

F.

Smlouvou veřejnoprávní Smlouva o zařazení do stipendijního programu a o poskytnutí
neinvestiční dotace

G.

Zákonem č. 250/2000 Sb., zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Článek I.
Základní podmínky Programu

1. Žadatel o Stipendium musí mít trvalé bydliště na území České republiky.
2. Stipendium bude poskytováno maximálně po dobu standardní doby studia prvního zvoleného
magisterského studijního programu (viz § 46 odst. 2 věta druhá zákona) nebo prvního zvoleného
bakalářského studijního programu (viz § 45 odst. 2 zákona) a prvního zvoleného magisterského
studijního programu bezprostředně navazujícího na bakalářský (viz § 46 odst. 2 věta první
zákona).
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3. Žadatel o Stipendium musí být studentem prezenčního studia vysoké školy a absolventem prvního
nebo vyššího ročníku studia, v případě navazujícího magisterského studia musí být absolventem
posledního ročníku bakalářského studia.
4. Základní podmínkou pro poskytnutí Stipendia je studijní průměr za poslední absolvovaný ročník.
Průměr nesmí překročit hodnotu 1,8.
5. Žádost o Stipendium musí být podána nejpozději dne 5. října daného kalendářního roku na
Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen KÚ ÚK), odbor školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
odbor SMT KÚ ÚK), Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
6. Žadateli, se kterým bude uzavřena Smlouva, vznikne na jejím základě právo na poskytnutí
prvního Stipendia, současně je okamžikem účinnosti Smlouvy zařazen v Programu. Studentu
zařazenému v Programu vzniká podmíněné právo na další Stipendia po dobu stanovenou
v článku I. bodu 2. Poskytování dalšího Stipendia pro příslušný akademický rok je podmíněno
splněním jednotlivých podmínek uvedených v tomto Programu. Podmínky jsou uvedeny v článku
I. v bodech 1., 3., 4., 5. a 7., v článku II. a dále v čl. V. v bodech 2. až 4. tohoto Programu.
7. Studentovi již zařazenému do Programu může být Stipendium v následujících letech nadále
přiznáno pouze v případě, že si každoročně podá řádnou žádost dle čl. II. tohoto Programu a bude
pokračovat v prezenční formě studia:


buď prvního zvoleného magisterského studijního programu (viz § 46 odst. 2 věty druhé
zákona), který nenavazuje na bakalářský studijní program



nebo prvního zvoleného bakalářského studijního programu (viz § 45 zákona) nebo prvního
zvoleného magisterského studijního programu (viz § 46 odst. 2 věty první zákona), který
bezprostředně navazuje na bakalářský studijní program.

8. Studentovi již zařazenému do Programu nemůže být Stipendium v následujících letech nadále
poskytováno v případě, že Student bude pokračovat ve studiu dalšího studijního programu či
jiného a dalšího studijního oboru, než v tom, ve kterém vstoupil do Programu.
9. Stipendium pro jednoho Studenta je stanoveno částkou 20 000 Kč pro daný akademický rok.
10. Počet Žadatelů, který lze pro daný akademický rok nově zařadit do Programu, je určován Radou
Ústeckého kraje.
11. Stipendium je určeno na úhradu nákladů vzniklých ve spojitosti se studiem na vysoké škole.
12. Proti nezařazení Žadatele do Programu není přípustný opravný prostředek dle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V bodě 5. tohoto článku stanovený
termín pro podání žádosti o Stipendium splňující všechny náležitosti dle čl. II. tohoto Programu je
nepřekročitelný, Žadatel nebude vyzýván k doplnění neúplné žádosti.
13. Na zařazení Žadatele do Programu a na poskytnutí Stipendia není právní nárok.
14. Stipendium bude poskytováno Studentu převodem na jím určený bankovní účet ve lhůtě do konce
daného kalendářního roku.
Článek II.
Žádost o Stipendium
1. Formulář žádosti o Stipendium je zveřejněn na internetových stránkách Ústeckého kraje
http://www.kr-ustecky.cz
2. Povinnými přílohami žádosti o Stipendium jsou:
a) ověřený doklad o trvalém pobytu na území České republiky (poskytnutí údajů z informačního
systému na základě zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (o evidenci obyvatel)),
b) aktuální potvrzení o studiu na daný akademický rok, které vydá příslušná vysoká škola,
ne starší 30 dnů,
c) ověřený doklad prokazující studijní průměr (aritmetický) za poslední absolvovaný akademický
rok (tzn. např. výpis absolvovaných/vykonaných zkoušek apod.),
d) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji a souhlas se zveřejněním informace
o zařazení Žadatele do Programu,

2

e) prohlášení pravdivosti uváděných údajů.
3. Žádosti včetně povinných příloh se předkládají v originále nebo formou úředně ověřených kopií.
Článek III.
Zařazení do Programu
1. Žádosti o Stipendium se shromažďují na odboru SMT KÚ ÚK.
2. Odbor SMT KÚ ÚK provede posouzení úplnosti všech obdržených žádostí. Žadatelé, kteří
nesplňují podmínky Programu, nebudou do Programu zařazeni. O svém vyřazení bude takto
neúspěšný Žadatel během měsíce října daného kalendářního roku písemně vyrozuměn.
3. Všichni Žadatelé, jejichž žádosti nebyly vyřazeny, budou o výsledku své žádosti písemně
informováni během měsíce listopadu daného kalendářního roku.
4. Žadatelé, se kterými může být uzavřena Smlouva v příslušném roce, budou vybráni losováním
do 30. 11. daného kalendářního roku. Výsledky losování budou se souhlasem Žadatelů
zveřejněny. Výběr losováním se neuskuteční v případě, že počet Žadatelů, se kterými může být
uzavřena Smlouva, bude menší než Radou Ústeckého kraje stanovený počet Žadatelů, který lze
pro daný akademický rok nově zařadit do Programu (viz článek I. bod 10).
5. Losování Žadatelů, se kterými může být uzavřena Smlouva, probíhá jako veřejné. Žadatelé budou
vyrozuměni o možnosti být přítomni losování.
6. O uzavření Smluv se žadateli rozhoduje Rada Ústeckého kraje. Rozhodnutí bude učiněno do
30. 11. daného kalendářního roku.
7. Žadatelé, kteří byli vybráni k uzavření Smlouvy, budou odborem SMT KÚ ÚK vyzváni k uzavření
Smlouvy, zpravidla během měsíce listopadu daného kalendářního roku, nejpozději však do 15. 12.
daného kalendářního roku.
8. Žadatelé, kteří budou zařazeni do Stipendijních programů „Stabilizace lékařů, zubních lékařů
a farmaceutů v Ústeckém kraji“ a „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v
Ústeckém kraji“, nemohou být zařazeni do tohoto Programu určeného pro vysokoškolské
studenty.
Článek IV.
Posuzování žádostí o další Stipendium Studentů zařazených do Programu
1. Žádosti (viz článek II.) Studentů o další Stipendium se shromažďují na odboru SMT KÚ ÚK.
2. Odbor SMT KÚ ÚK provede kontrolu žádosti z pohledu, zda Student splňuje podmínky Programu
pro poskytnutí dalšího Stipendia. Při nesplnění podmínek Programu odbor SMT KÚ ÚK písemně
vyrozumí Studenta během měsíce listopadu o tom, že mu nebude Stipendium poskytnuto,
současně uvede, jaké podmínky Programu Student nesplnil.
3. Studentu, který splňuje podmínky stanovené Programem pro poskytnutí dalšího Stipendia, bude
do konce daného kalendářního roku zasláno Stipendium převodem na bankovní účet.
Článek V.
Uzavření Smlouvy, závazek Studenta
1. Žadatel, se kterým má být uzavřena Smlouva (viz článek III. bod 3.), uzavře Smlouvu dle dispozic
odboru SMT KÚ ÚK. Za Ústecký kraj uzavírá Smlouvu hejtman/ka nebo osoba jím/jí k tomu
pověřená. Vzor Smlouvy je přílohou tohoto Programu.
2. Podmínkou uzavření Smlouvy ze strany Ústeckého kraje je, že Žadatel přijme bez výhrad ve
Smlouvě obsažené ujednání o závazku Studenta, kterým se Student zavazuje bez zbytečného
odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 90 dní po řádném ukončení studia začít
pracovat nebo podnikat na území Ústeckého kraje a pracovat nebo podnikat na tomto území
právě tolik kalendářních let, na kolik akademických roků mu bylo poskytnuto Stipendium v částce
20 000 Kč (Závazek). Součástí Smlouvy je rovněž ujednání o tom, že v případě nesplnění nebo
pouze částečného splnění tohoto Závazku se Student zavazuje vrátit Ústeckému kraji konkrétní
částku ve výši dle článku VII. bod 4. tohoto Programu.
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3. Závazek musí být splněn ve lhůtě maximálně 10 let ode dne řádného ukončení studia jako
takového, a to včetně započtení doby, po kterou bude plnění Závazku případně odloženo (článek
IX.).
4. Právo na poskytnutí Stipendia vzniká pouze za předpokladu existence platné a účinné Smlouvy.
Článek VI.
Povinnost Studentů po ukončení ročníku, finanční vypořádání dotace
1. Student je povinen do 30 dnů po řádném ukončení ročníku, na který obdržel Stipendium, předložit
Ústeckému kraji originál potvrzení o absolvování daného ročníku v daném akademickém roce,
ne starší 30 dnů.
2. Student je povinen do 30 dnů po řádném ukončení ročníku, na který obdržel Stipendium, předložit
Ústeckému kraji finanční vypořádání dotace dle podmínek uvedených ve Smlouvě.
Článek VII.
Povinnosti Absolventů po ukončení studia
1. Absolvent po řádném ukončení studia neprodleně předloží odboru SMT KÚ ÚK doklad o ukončení
studia (viz § 55 odst. 2 zákona) – vysokoškolský/vysokoškolské diplom/diplomy (včetně jejich
dodatků), který/které získal na základě absolvování studia, na které mu bylo poskytnuto
Stipendium, nejpozději však do 30 dnů po ukončení studia nebo po promoci, a to v originální
formě nebo formou úředně ověřené kopie.
2. Absolvent k doložení plnění svého Závazku dokládá odboru SMT KÚ ÚK ve lhůtě 3 měsíců
po řádném ukončení studia, příslušné dokumenty o závislé (výkon práce pro zaměstnavatele)
nebo samostatné (podnikání) výdělečné činnosti, nejpozději však do 30 dnů ode dne zahájení
takové činnosti. Dokumenty dokládá k nahlédnutí v originální formě nebo formou úředně
ověřených kopií. Plnění Závazku Absolvent dokládá průběžně (při každé změně oproti již
doloženému stavu) po celou dobu trvání Závazku. V následujících letech dokládá Absolvent plnění
svého Závazku vždy k 31. 1. daného kalendářního roku při závislé výdělečné činnosti nebo
každoročně do 30 dnů po termínu podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok
u příslušného správce daně. Závazek je Absolventem plněn při závislé činnosti (pracovněprávní
vztah podle zákoníku práce nebo předpisů zákoník práce nahrazujících) je-li závislá činnost
vykonávána jako tzv. hlavní pracovněprávní poměr. Závazek je plněn, je-li z dokladů patrno,
že místo výkonu závislé nebo samostatné výdělečné činnosti je na území Ústeckého kraje.
3. Absolvent neprodleně písemně informuje odbor SMT KÚ ÚK o veškerých změnách svých
identifikačních údajů (např. změna příjmení, změna trvalého bydliště, změna telefonních
a elektronických kontaktů, aj.), nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, a to
po celou dobu trvání svého závazku vůči Ústeckému kraji.
4. Absolvent, který nedoloží splnění svého Závazku (článek V.) či doloží pouze jeho částečné
splnění, je povinen na písemnou výzvu odboru SMT KÚ ÚK vrátit Ústeckému kraji částku
odpovídající výši souhrnu všech poskytnutých Stipendií, které Student v rámci Programu obdržel,
případně její poměrnou část. Poměrnou část stanoví odbor SMT KÚ ÚK dle doložení
částečného splnění Závazku (dle poměru počtu dní částečného splnění Závazku a počtu dní
celého Závazku).
5. V případě, že Absolvent na výzvu nevrátí příslušnou částku dle bodu 4. tohoto článku a poruší tak
svou smluvní povinnost, bude dále postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
6. V odůvodněných případech bude Absolventovi k jeho žádosti umožněno vrácení odpovídající
částky prostřednictvím jednotlivých splátek. Za tím účelem bude uzavřena smlouva o uznání dluhu
a dohodnut splátkový kalendář.
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Článek VIII.
Nedokončení studia, přerušení studia, odstranění tvrdosti Programu
1. Nedokončení vysokoškolského studia
Student neprodleně písemně oznamuje odboru SMT KÚ ÚK nedokončení svého studia, a to
nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení studia (viz § 56 zákona). Student je povinen vrátit
Stipendia v jejich celkové obdržené výši na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě dle instrukcí
poskytnutých odborem SMT KÚ ÚK.
2. Nedokončení prvního zvoleného studijního programu a prvního zvoleného studijního oboru
z důvodu změny studijního programu a oboru
Student neprodleně písemně oznamuje odboru SMT KÚ ÚK změnu studijního programu a oboru,
a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Změnou prvního zvoleného studijního
programu a oboru ztrácí Student své zařazení v Programu. Student je povinen vrátit Stipendia
v jejich celkové obdržené výši na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě dle instrukcí
poskytnutých odborem SMT KÚ ÚK.
3. Přerušení vysokoškolského studia na dobu delší než jeden rok
Student neprodleně písemně oznamuje odboru SMT KÚ ÚK přerušení studia (viz § 54 zákona),
a to nejpozději do 30 dnů ode dne přerušení. Okamžikem přerušení studia na dobu delší než
jeden rok ztrácí Student své zařazení v Programu. Student je povinen vrátit Stipendia v jejich
celkové obdržené výši na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě dle instrukcí poskytnutých
odborem SMT KÚ ÚK.
4. Odstranění tvrdosti Programu
Rada Ústeckého kraje může schválit v individuálním případě udělení výjimky a rozhodnout
o prominutí vrátit Stipendia v jejich celkové obdržené výši. Žádost o udělení této výjimky musí být
důvodná a musí být doložena podklady, z nichž vyplývají takové skutečnosti, na základě kterých
bude možné žádosti vyhovět.
Článek IX.
Odložení plnění Závazku
1. Plnění Závazku může být Absolventovi odloženo na základě žádosti o odklad. Žádost musí být
důvodná a doložena příslušnými doklady. Odbor SMT KÚ ÚK rozhodne o žádostech dle bodu
2. písm. c) a d) tohoto článku a ostatní žádosti předloží k odsouhlasení Radě Ústeckého kraje.
O rozhodnutí odboru SMT KÚ ÚK nebo Rady Ústeckého kraje bude Absolvent odborem SMT KÚ
ÚK písemně vyrozuměn.
2. Plnění Závazku může být odloženo na základě žádosti o odklad zejména z těchto důvodů:
a) Po dobu jiného studia druhého a dalšího bakalářského, magisterského nebo doktorského
studijního programu a oboru v prezenční nebo kombinované formě, na které již nelze
poskytnout Stipendium dle ustanovení čl. I., bod 2. Programu a které bezprostředně navazuje
na předchozí ukončené studium. Absolvent je povinen dokládat tuto skutečnost originálem
aktuálního potvrzení o studiu na každý daný akademický rok, nejpozději do 30 dnů po zápise
do dalšího ročníku, a to po celou dobu tohoto studia.
b) Po dobu zahraniční studijní stáže započaté bezprostředně po ukončení vysokoškolského
studia v ČR. Absolvent je povinen trvání zahraniční studijní stáže dokládat příslušným
potvrzením, nejpozději do 30 dnů od počátku každého období, ve kterém se stáž uskutečňuje.
Potvrzení musí být vydané subjektem, který absolventu zahraniční studijní stáž poskytuje.
Absolvent s potvrzením současně předloží originál úředně ověřeného překladu tohoto
potvrzení, pokud bylo vydáno v jiném, než českém jazyce.
c) Po dobu mateřské a rodičovské dovolené. Absolvent je povinen dokládat skutečnost o dni
nástupu na mateřskou a rodičovskou dovolenou, a to nejpozději do 30 dnů po nástupu.
d) Po dobu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Absolvent je povinen
dokládat tuto skutečnost originálem aktuálního potvrzení s vymezením období vedení v této
evidenci, nejpozději do 30 dnů od zaevidování. Změny v evidenci je povinen doložit
neprodleně.
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Článek X.
Zánik práva na Stipendium pro daný akademický rok
1. Dočasně zaniká právo na Stipendium po dobu jednoletého přerušení studia. O přerušení studia
je Student povinen neprodleně písemně informovat odbor SMT KÚ ÚK, a to nejpozději do 30 dnů
ode dne přerušení.
2. Trvalý zánik práva na Stipendium nastává, když Student k žádosti pro daný akademický rok
nedoloží náležitosti uvedené v článku II. bod 2, popř. nesplní jiné podmínky stanovené tímto
Programem, např. když Student smlouvu ukončí výpovědí – viz čl. XI.
Článek XI.
Ukončení smlouvy
1. Smlouvu je možno ukončit výpovědí pouze v následujících případech. Student může smlouvu
ukončit výpovědí bez uvedení důvodu pouze do doby řádného ukončení studia ve studijním
programu. Ústecký kraj může ukončit smlouvu výpovědí pouze tehdy, jestliže právo Studenta
na Stipendium trvale zaniklo. Výpověď musí být písemná a doručena druhé smluvní straně.
Smlouva je ukončena okamžikem doručení oznámení o jejím vypovězení na adresu, kterou si
strany Smlouvy specifikují ve Smlouvě. Student po ukončení Smlouvy vrátí již poskytnuté
Stipendium v celkové výši na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě dle instrukcí poskytnutých
odborem SMT KÚ ÚK.
2. Absolvent může ukončit smlouvu výpovědí bez uvedení důvodu. Na základě této výpovědi bude
písemně vyzván odborem SMT KÚ ÚK k vyrovnání svého závazku. Absolvent je povinen vyrovnat
svůj závazek vůči Ústeckému kraji vrácením částky ve výši Stipendia, které v rámci Programu
obdržel či jeho poměrné části, na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě dle instrukcí
poskytnutých odborem SMT KÚ ÚK. Poměrnou část stanoví odbor SMT KÚ ÚK dle již doloženého
a splněného Závazku. Vrácením částky dle výše uvedeného se ruší Závazek Absolventa pracovat
nebo podnikat na území Ústeckého kraje.
Článek XII.
1. Tento Program byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 21. 6. 2021 usnesením
č. __/__Z/2021.
2. Změny Programu podléhají schválení Zastupitelstva Ústeckého kraje a každá individuální změna
již uzavřené Smlouvy podléhá schválení Rady Ústeckého kraje.
3. Veškerá korespondence pro Ústecký kraj dle tohoto Programu musí být adresována písemně na
adresu Ústecký kraj – Krajský úřad, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem anebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na
adresu epodatelna@kr-ustecky.cz, případně datovou schránkou, jejíž ID je t9zbsva.
4. Žádosti a materiály se jednotlivým Žadatelům nevrací.
Přílohy:
vzor Smlouvy o zařazení do stipendijního programu a o poskytnutí neinvestiční dotace je nedílnou
součástí Programu
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Krajský úřad
Číslo smlouvy:

SMLOUVA O ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU
ÚSTECKÉHO KRAJE A O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená dle § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Jindrou Zalabákovou, radní Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
waicova.d@kr-ustecky.cz / 475 657 212
Irena Kozumplíková, oddělení správní odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
kozumplikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 929
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu:
1630952/0800
Dále jen:
„Ústecký kraj“
a
Student/studentka
Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:
Datum narození:
E-mail/telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Dále jen:
„Student“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU
ÚSTECKÉHO KRAJE A O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
Tato smlouva je uzavírána v souladu se „Stipendijním programem Ústeckého kraje“ (dále jen
„Program“), který je přílohou č. 1 k této smlouvě. Program byl schválen usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……….. ze dne ……………….
Neinvestiční dotace (dále jen: „Stipendium“) je Studentovi poskytována na základě žádosti ze
dne ……………….
Úvod
Student byl podle zásad obsažených v Programu zařazen Ústeckým krajem do Programu
poprvé pro akademický rok …………., a to na základě výsledků losování.
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Smluvní strany výslovně sjednávají, že budou postupovat ve všech záležitostech
souvisejících se Stipendiem, tzn. i ve všech záležitostech souvisejících se závazkem studenta
pracovat či podnikat na území Ústeckého kraje po ukončení studia, podle této smlouvy
a Programu, který je přílohou smlouvy.
Pokud je ve smlouvě užit samostatně výraz „zákon“ je myšlen zákon č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů.
I.
Úvodní ustanovení
Student splnil podmínky a byl zařazen do Programu. Student navštěvuje …… ročník
prezenčního studia na ………… (název školy, studijní program a obor), dále jen jako:
„studium“). Předpokládaný termín ukončení studia je ……………………… Ústecký kraj
poskytne Studentu pro každý akademický rok studia stipendium - finanční obnos ve výši
20 000 Kč, kdy platí, že Stipendium bude s ohledem na výše uvedené Studentovi poskytováno
na …………… akademických roků.
II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých Ústecký kraj poskytne Studentovi
Stipendium pro účely financování jeho studia, tedy na úhradu výdajů vzniklých při tomto studiu
v daném akademickém roce. Ústecký kraj vyplatí Studentu na základě jeho žádosti (viz článek
II. Programu) Stipendium v částce v celkové výši 20 000 Kč pro každý akademický rok studia,
počínaje … ročníkem až do jeho řádného ukončení, maximálně však po dobu standardní doba
studia prvního zvoleného magisterského studijního programu (viz § 46 odst. 2 věty druhé
zákona) nebo prvního zvoleného bakalářského studijního programu (viz § 45 odst. 2 zákona)
a prvního zvoleného magisterského studijního programu bezprostředně navazujícího
na bakalářský (viz § 46 odst. 2 věty první zákona). Podmínkou poskytnutí takového Stipendia
Ústeckým krajem je, aby Student splnil jednotlivé podmínky uvedené v Programu (viz článek
I. bod 6 Programu), který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a je pro
Studenta závazný. Zároveň platí, že Stipendium je možné poskytnout Studentu v maximální
výši 100 000 Kč, přičemž výplatní termín každé jednotlivé částky à 20 000 Kč na každý
akademický rok studia je do 31. 12. každého kalendářního roku. Student se zavazuje,
že Stipendium použije ke smlouvou stanovenému účelu.
III.
Závazky studenta
1. Student se zavazuje, že bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději
do 90 dní po řádném ukončení studia začne pracovat nebo podnikat na území Ústeckého
kraje a bude zde pracovat nebo podnikat právě tolik kalendářních let, na kolik akademických
roků mu bylo poskytnuto Stipendium v částce 20 000 Kč (Závazek). Závazek musí být
splněn ve lhůtě maximálně 10 let ode dne řádného ukončení studia jako takového, a to
včetně započtení doby, po kterou bude plnění Závazku případně odloženo.
2. Student se zavazuje vrátit Ústeckému kraji částku odpovídající výši souhrnu všech
poskytnutých Stipendií, které Student v rámci Programu obdržel, případně její poměrnou
část dle podmínek stanovených Programem, pokud nedoloží, že místo výkonu jeho závislé
nebo samostatné výdělečné činnosti je/bylo výhradně na území Ústeckého kraje.
Po vrácení Stipendia dle výše uvedeného není Student povinen k plnění závazku dle bodu
1. tohoto článku smlouvy.
3. Student je povinen poskytnuté Stipendium použít na úhradu nezbytných výdajů vzniklých
ve spojitosti se studiem.
4. Student/Absolvent je povinen do 30 dnů po řádném ukončení ročníku, na který obdržel
Stipendium, či do 30 dnů po řádném ukončení studia v případě posledního roku studia,
předložit Ústeckému kraji finanční vypořádání dotace v souladu s § 10a odst. 8 zákona
č. 250/2000 Sb. Konkrétní výše jednotlivých výdajů nemusí být v rámci finančního
strana 2 / 4

vypořádání
prokazována.
Výdaje
se
stanoví
jako
paušální
a
budou
Studentem/Absolventem vyúčtovány paušální částkou v procentním členění: výdaje
na bydlení, výdaje na stravování, výdaje na jízdné, výdaje na literaturu a vzdělávací
pomůcky, výdaje na telefon a internet.
5. Nepoužité Stipendium je Student povinen vrátit na číslo účtu Ústeckého kraje uvedené
v identifikaci smluvních stran.
IV.
Publicita
1. Smluvní strany jsou povinny v případě informování sdělovacích prostředků o Programu
uvést fakt, že Program byl podpořen Ústeckým krajem.
2. Student (event. Absolvent viz čl. V. bod 4. této smlouvy) souhlasí s případným oslovením
ze strany Ústeckého kraje pro potřeby propagace Programu ve sdělovacích prostředcích.
3. Logo Ústeckého kraje je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách),
ve znění pozdějších předpisů.
V.
Ostatní ujednání
1. Student souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, roku narození, obce, v níž má
trvalé bydliště a výše Stipendia a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného
informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje. Tato smlouva bude
zveřejněna dle § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce Ústeckého kraje způsobem
umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, což se týká i případných
dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění (doba zveřejnění bude
zachována i v případě ukončení smlouvy).
2. Student je povinen hlásit Ústeckému kraji všechny změny adresy svého trvalého bydliště,
eventuálně také adresy pro účely doručování. Změna adresy Studenta nebude řešena
dodatkem ke smlouvě, podléhá však souhlasu kontaktní osoby uvedené v označení
smluvních stran na první straně této smlouvy. Tento souhlas musí být písemný.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, případně také příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce či zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu.
4. Student může Smlouvu ukončit výpovědí bez uvedení důvodu pouze do doby řádného
ukončení studia za podmínek dle čl. XI. bod 1. Programu. Po ukončení studia se
ze Studenta stává Absolvent. Absolvent může ukončit smlouvu výpovědí bez uvedení
důvodu za podmínek dle čl. XI. bod 2. Programu. Ústecký kraj může smlouvu vypovědět
pouze tehdy, jestliže právo Studenta na Stipendium trvale zaniklo z důvodů uvedených
v Programu. Výpovědi smluvních stran musí být písemné a musí být doručeny druhé
smluvní straně na adresu uvedenou v bodu 5. tohoto článku smlouvy.
5. Případné spory vzniklé mezi Studentem/Absolventem a Ústeckým krajem při poskytování
Stipendia rozhoduje Ministerstvo financí ve smyslu § 10b odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
6. Veškerá korespondence vůči
a) Ústeckému kraji musí být adresována na adresu Ústecký kraj – Krajský úřad,
odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
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Labem nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) na adresu
epodatelna@kr-ustecky.cz popř. datovou schránkou ID t9zbsva.
b) Studentovi musí být adresována na adresu……………………………………….. Při
změně adresy Studenta se použije postup dle čl. V. bodu 2. této smlouvy.
V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní přepravou
byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.
7. Studentu bude příslušné Stipendium poskytnuto vždy bankovním převodem na účet
Studenta uvedený na první straně této smlouvy, popřípadě na jiný účet jím písemně
sdělený, do konce kalendářního roku, na který je Stipendium Studentovi poskytováno.
8. Další práva a povinnosti smluvních stran jsou obsaženy v Programu.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy a o poskytnutí Stipendia
na akademický rok ………… bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje
č. ………… ze dne ………….
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je provedena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno
vyhotovení obdrží Student a dvě vyhotovení Ústecký kraj.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
5. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to
mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují
nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude
odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem.

VII.
Podpisy smluvních stran
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Ing. Jindra Zalabáková
radní Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 008/4R/2020
ze dne 16. 12. 2020

Jméno Příjmení
student/studentka

Přílohy
Příloha č. 1 - Stipendijní program Ústeckého kraje
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bod 15.5 priloha 3.pdf k usnesení č. 051/7Z/2021
bod 15.5 příloha 3

ŽÁDOST O STIPENDIUM ÚSTECKÉHO KRAJE NA AK. ROK 20__/20__
 o stipendium žádám poprvé

Jméno a příjmení Žadatele:
(včetně titulů)

Datum narození:
Trvalé bydliště, ulice č.p./o.č.,
PSČ, město:
Doručovací adresa ve smyslu
čl. V. bod 6 písm. b) Smlouvy
Telefon a e-mail:
Číslo účtu / kód banky, název
banky:
Studující vysokou školu:
(Úplný název školy)
Adresa vysoké školy (ulice
č.p./o.č., PSČ, město):
Úplný název fakulty:
Úplný název studovaného
programu a jeho kód:
Úplný název studijního oboru
a jeho kód:
a) Typ programu:
b) Ročník:
c) Standardní doba studia:

a)

b)

c)

Forma studia:
Studijní průměr Žadatele
za absolvovaný akademický
rok 20__/20__:
Požadovaná částka Stipendia
na akademický rok 20__/20__

20 000 Kč

Účel, na který Žadatel chce
dotaci – Stipendium použít:

K úhradě nákladů souvisejících se studiem v období jednoho
akademického roku

Doba, v níž má být dosaženo
účelu – smluvního závazku:

Nejpozději do 10 let od ukončení studia

Datum:

Podpis Žadatele:

1

Přílohy k žádosti:
1. ověřený doklad o trvalém bydlišti na území České republiky (tj. potvrzení z informačního systému
evidence obyvatel)
2. aktuální potvrzení o studiu na akademický rok 20__/20__, které vydá příslušná vysoká škola,
ne starší 30 dnů
3. ověřený doklad prokazující studijní průměr žadatele za poslední absolvovaný akademický rok
(tj. numerické vyjádření aritmetického průměru; výpis absolvovaných zkoušek, přehled vykonaných
zkoušek apod.)
4. prohlášení o pravdivosti uváděných údajů (dle vzoru na https://www.kr-ustecky.cz/stipendiumusteckeho-kraje/ds-65212/p1=204451
5. souhlas s nakládáním s osobními údaji a souhlas se zveřejněním informace o zařazení Žadatele do
Stipendijního programu (dle vzoru na https://www.kr-ustecky.cz/stipendium-usteckeho-kraje/ds65212/p1=204451
6.

Veškeré zaslané žádosti a materiály se jednotlivým žadatelům nevracejí.

Žádost lze podat:
osobně nebo písemně na adresu
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

elektronicky
epodatelna@kr-ustecky.cz

*žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem
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datovou schránkou
ID t9zbsva

bod 15.5 priloha 4.pdf k usnesení č. 051/7Z/2021
bod 15.5 příloha 4

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE - STIPENDIA
ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
V souladu s čl. III. odst. 4. Smlouvy o zařazení do stipendijního programu a o poskytnutí
neinvestiční dotace (dále jen Smlouva) a čl. VI. bod 2. Stipendijního programu Ústeckého
kraje (dále jen Program), který je přílohou Smlouvy, tímto prohlašuji, že Stipendium, které
jsem obdržel/a na příslušný akademický rok, jsem použil/a na úhradu nezbytných výdajů
vzniklých ve spojitosti se studiem.
V souladu s čl. VI. bod 1. Programu přikládám originál potvrzení o absolvování
daného ročníku, ne starší 30 dnů.

Peněžní prostředky byly vynaloženy paušální částkou v procentním členění:

%

Výdaje na bydlení

%

Výdaje na stravování

%

Výdaje na jízdné

%

Výdaje na literaturu a vzdělávací pomůcky

%

Výdaje na telefon a internet

100 %

Celkem

Student / Absolvent
Jméno Příjmení:
Datum narození:
Trvale pobytem:
Telefon:
E-mail:
Datum:
Vlastnoruční podpis:

bod 15.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 053/7Z/2021

bod 15.7 příloha 1

Dotační program

Sport 2021/2
Ústecký kraj (dále také „Kraj“) na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
…………….. ze dne ………….. vyhlašuje dotační program Sport 2021/2 (dále „program“).
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem“ (dále jen „Zásady“), platnými a účinnými v době zveřejnění programu.

NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU
„Sport 2021/2“

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.
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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
4 878 000 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 23. července 2021 do 9. srpna 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
říjen 2021
Žadatelé budou o výsledcích dotačního řízení informování prostřednictvím webových stránek
Ústeckého kraje.
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DEN ZVEŘEJNĚNÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU
22. června 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
2021/2). 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 2021/2“
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 (tzv. multifunkční TJ či kluby) 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).
Žadatelé, kterým byla poskytnuta dotace v rámci dotačního programu Sport 2021 mohou žádat
v rámci dotačního programu Sport 2021/2 pouze na jiný projekt, než již byl dotací podpořen.
V případě vyššího počtu žádostí, splňujících podmínky dotačního programu, než je výše
alokovaných finančních prostředků budou přednostně podpořeny žádosti žadatelů, kteří
nežádali nebo nebyli podpořeni z dotačního programu Sport 2021.

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 (dále jen „smlouva“).
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 emailu. 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
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VZOR FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ
dle přílohy tohoto programu

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou následující přílohy:
1. U právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis
z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např.
společenská smlouva, stanovy, statut, 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. Výpis nebo doklady obsahující údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle
ustanovení § 10a odst. 3 písm. f) bod 2. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
5. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) k číslu účtu uvedenému v žádosti
o Dotaci, a to v kopii.
6. Čestné prohlášení o skutečnosti, že:
-

-

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.

7. 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
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členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále.
8. 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.
9. 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 (příp. Pozemkovému fondu) a Celní správě, za
vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále.
10. 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.
11. Čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a nepůsobí jako
prostředník, a to v originále.
12. Soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za přispění
Kraje s uvedením názvu Projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše
poskytnuté dotace, a to v originále včetně informace o případných dalších žádostech týkajících se
tohoto projektu podaných Poskytovateli v daném kalendářním roce, a to v originále.
13. Projekt dle čl. VII Zásad, a to v originále.
14. Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady Projektu, a to v originále.

Pro přílohy 6 - 14 jsou na webových stránkách Ústeckého kraje (Dotace a granty – Školství,
mládež a tělovýchova – Sport 2021/2) zveřejněny formuláře.
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bod 15.7 priloha 2.pdf k usnesení č. 053/7Z/2021
bod 15.7 příloha 2

ŽÁDOST
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci dotačního programu
„Sport 2021/2“

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

okres:
č.p.:

obec:

PSČ:

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

PSČ:

Informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako
jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci:
titul, jméno, příjmení:
právní důvod zastoupení: výběr 1 možnost: statutární
telefon, e-mail:
orgán x plná moc
Osoba odpovídající za realizaci projektu
titul, jméno, příjmení:
telefon, e-mail:

funkce:

Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných
majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady
nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci
zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence
obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační
údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž
vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné
obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy:

Skutečný majitel: …………………………………. (příslušný úplný výpis z evidence přílohou žádosti)

nebo
Identifikační údaje osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické
osoby:………………………….. (výpis a/nebo doklady přílohou žádosti)

Informace o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl a o výši tohoto podílu:
2.) PROJEKT
Název projektu:
Odůvodnění žádosti:
Bod podpory dle dotačního programu: (výběr max. 2 možností:)
- Pořádání sportovních akcí dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji.
- Sportovní soustředění pro děti a mládež.
- Reprezentace dětí a mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR a zahraničí – účast na soutěžích (nezahrnuje náklady na
pravidelnou přípravu).
- Materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež.
- Sportovní činnost a aktivity handicapovaných.

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 dotačního
programu Ústeckého kraje a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že
souhlasí 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 15.7 priloha 3.pdf k usnesení č. 053/7Z/2021

bod 15.7 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:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Jindrou Zalabákovou, členkou Rady Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz / 475 657 212
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce:
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu sp. zn. ……….., 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 2021/2“
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(dále jen „smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
……………………… 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 ...................

2.

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

3.

Dotace je poskytnuta na…………… (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.
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 za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
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5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1.
1. 2021 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 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),
l) celoroční činnosti sportovních klubů.
6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel musí
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
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4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu 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,

-

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
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překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že
neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat
dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za
prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo
finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení
výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše odvodu činí 5 %.
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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
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
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2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1.

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

2.

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

3.

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

4. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání projektu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
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).
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.

Smluvní strany prohlašují, že Ústecký kraj jako subjekt povinný k poskytování
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informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, je oprávněn poskytnout kompletní smluvní dokumentaci včetně
všech plnění a výstupů dle této smlouvy žadatelům o informace. Smluvní strany
prohlašují, že žádná část smluvní dokumentace či výstupů dle této smlouvy
neobsahuje obchodní tajemství, či nepožívá ochrany dle autorského práva a lze je
proto poskytnout.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
6. 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
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 008/4R/2020

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet
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bod 15.7 priloha 4.pdf k usnesení č. 053/7Z/2021
bod 15.7 příloha 4

Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace „Sport 2021/2“
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 15.8 priloha 1.pdf k usnesení č. 054/7Z/2021

bod 15.8 příloha 1

Dotační program

VOLNÝ ČAS 2021
Ústecký kraj (dále také „Kraj“) na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
…………….. ze dne ……………….. vyhlašuje dotační program Volný čas 2021.
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. …/…Z/2021 ze dne 21. 6. 2021.

NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU:
„Volný čas 2021“

SPECIFIKACE DOTAČNÍHO PROGRAMU DLE KONKRÉTNÍ
OBLASTI PODPORY:
děti, mládež, volnočasové aktivity (čl. IV. odst. 3 Zásad ve spojení s čl. 3 odst. 1 písm. a)
Zásad Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje)

ÚČEL PODPORY:
Zajištění spolufinancování rozvoje volnočasových aktivit dětí a mládeže v Ústeckém kraji.
Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volného času, zajišťujících
pravidelné a dlouhodobé volnočasové aktivity dětí a mládeže - pravidelnou a dlouhodobou
aktivitou se rozumí činnost, opakující se pravidelně po dobu alespoň jednoho pololetí.
Podpora účelného trávení volného času dětí a mládeže v době hlavních letních prázdnin.
Podpora propagace vhodného trávení volného času dětí a mládeže.
Jedná se výhradně o mimoškolní činnost dětí a mládeže z Ústeckého kraje.
Dotační program je určen výhradně pro cílovou skupinu dětí a mládeže do 26 let a na
přímou práci s ní!
Body podpory:
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1. Nabídka pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež – dlouhodobá, pravidelná
činnost zaměřená na určitou aktivitu (hudební kroužek, výtvarný kroužek, taneční
kroužek, kroužek pohybových aktivit apod.), probíhajících minimálně po dobu jednoho
pololetí, frekvence konání minimálně 1x za dva týdny.
2. Zajištění účelného trávení volného času v době hlavních letních prázdnin – příměstské
tábory zaměřené na určité aktivity, pobytové tábory, pravidelná setkávání po dobu
hlavních letních prázdnin apod., v minimálním trvání 5 dnů.
3. Propagace účelného trávení volného času dětí a mládeže – formou jednorázových akcí
pro děti a mládež (pořádání soutěží, ukázek vhodného trávení volného času apod.)

DŮVODY PODPORY STANOVENÉHO ÚČELU:
-

Rozvoj dlouhodobé zájmové činnosti dětí a mládeže.
Zapojení neorganizovaných dětí do pravidelných volnočasových aktivit.
Reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže.

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:
2 mil. Kč

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

VÝŠE DOTACE, VÝŠE SPOLUÚČASTI PŘÍJEMCE:
Minimální výše dotace je 30.000,- Kč, maximální výše dotace 50.000,- Kč.
Spoluúčast žadatele nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu.
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OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ:
Žadatelem o dotaci může být pouze:
a) obec v územním obvodu Kraje;
b) právnická nebo fyzická osoba, působící na území Kraje, s výjimkou právnických osob,
zřizovaných Českou republikou nebo Krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a
realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník, jejíž hlavní činnost je zaměřena na práci
s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit.

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:
Žádosti budou přijímány v době od 23. července do 9. srpna 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:
Ing. Klára Laňková
e-mail: lankova.k@kr-ustecky.cz
telefon: 475 657 299

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

1. Písemnou žádost spolu se všemi přílohami je nutné sešít, aby nemohlo dojít ke ztrátě přílohy
(přílohy musí být očíslované a ve stanoveném pořadí).

2. V případě, že jeden právní subjekt (žadatel) podává více žádostí, vloží všechny své písemné
žádosti do jedné obálky a přiloží pouze jedno paré povinných příloh. V průvodním dopise pak
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uvede seznam všech přiložených žádostí a potvrdí, že povinné přílohy jsou platné pro všechny
tyto žádosti.

3. Pro každý dotační program je nutné podat žádosti s přílohami zvlášť, nelze zaslat v jedné obálce
žádosti do více dotačních programů!
Vytištěnou podobu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými povinnými
přílohami žadatel doručuje:
1. Poštou nebo
2. Osobním podáním na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje
v zalepené obálce označené plným názvem žadatele o dotaci (v případě fyzické osoby jménem a
příjmením) a jeho sídlem (adresou) a poznámkou NEOTVÍRAT - „VOLNÝ ČAS 2021“
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Počet žádostí:
V rámci dotačního programu může jeden žadatel podat maximálně 2 žádosti, vždy však na
odlišný projekt.
Posouzení úplnosti žádostí a hodnocení žádostí bude provedeno v souladu s čl. IX. Zásad.

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI:
1.

Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem (ano x ne)

– v případě, že žádost
a) nesplňuje podmínky uvedené v dotačním programu,
b) nesplňuje uvedený účel podpory, nespadá do bodů podpory dotačního programu,
c) není zaměřená na cílovou skupinu dětí a mládeže,
d) neobsahuje všechny požadované povinné přílohy
bude z dalšího hodnocení vyřazena.
2.

Připravenost a realizovatelnost projektu (max. 3 body).

3.

Cílová skupina projektu (max. 3 body).

4.

Reálný a transparentní rozpočet nákladů a výnosů projektu (max. 3 body).

5.

Celkový význam a potřebnost projektu (max. 5 bodů).
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LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI:
říjen 2021
Žadatelé budou o výsledcích dotačního řízení informování prostřednictvím webových stránek
Ústeckého kraje.

DEN ZVEŘEJNĚNÍ PROGRAMU:
22. června 2021

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE:
Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v rámci termínu realizace
projektu. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje podmínky čl. VIII odst. 10 Zásad.
Lze žádat na pronájem a další služby, spotřební materiál přímo spojený s projektem vč.
drobných věcných darů, lektory či vedoucí kroužků, táborů (DPP, faktura), krátkodobé
(jednodenní) výjezdy spojené s činností kroužku (v rámci bodu podpory č. 1), cestovné (mimo
cestovného nad rámec úpravy v zákoníku práce, viz. čl. VIII. odst. 11 písm. h) Zásad).
Neuznatelným nákladem je náklad, který naplňuje podmínky čl. VIII. odst. 11 Zásad. Další
neuznatelné náklady stanovené tímto Programem:
dotaci nelze použít na
- úhradu finančních odměn pro účastníky akce
- provozní výdaje žadatele (energie, telefony, internet).
Dotační program není určen:
1. Na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin, žádosti
zaměřené na prevenci drog, kriminality a dalších rizikových jevů chování a projekty
zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách.
2. Pro žadatele, mající jako hlavní oblast činnosti sport.
Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31. 12. 2021, náklady jsou uznatelné od
1. 1. 2021.
Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace (dále „smlouva“).
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.
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Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve smlouvě při dodržení závazných ukazatelů. Dotace
není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce dotace je povinen přijatou dotaci použít na
financování projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním jménem, na
vlastní účet a na vlastní odpovědnost. Příjemce dotace odpovídá za účelné, efektivní a
hospodárné použití dotace v souladu s předloženým rozpočtem projektu a za její řádné a
oddělené sledování v účetnictví jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z
hlediska celkových uznatelných nákladů projektu. Dotace bude příjemci poskytnuta formou
bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet způsobem a v termínu uvedeném ve smlouvě.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE:
dle přílohy tohoto programu

VZOR ŽÁDOSTI O DOTACI:
dle přílohy tohoto programu

VZOR FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE:
dle přílohy tohoto programu

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI:
Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou následující přílohy:
1. U právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis
z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např.
společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii. (netýká se
obcí).
2. Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci navenek
(podepisování smluv), a to v kopii.
3. 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).
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4. Výpis nebo doklady obsahující údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle ustanovení §
10a odst. 3 písm. f) bod 2. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), k číslu účtu uvedenému
v žádosti o dotaci, a to v kopii.
6. Čestné prohlášení o skutečnosti, že:
-

-

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,

7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a nepůsobí
jako prostředník, a to v originále.
12. Soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za přispění
Kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše
poskytnuté dotace, včetně informace o případných dalších žádostech týkajících se tohoto
projektu podaných poskytovateli v daném kalendářním roce, a to v originále.
13. Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady Projektu, a to
v originále.
14. Projekt dle čl. VII Zásad v originále.
Pro přílohy 6 – 14 jsou na webových stránkách Ústeckého kraje (Dotace a granty – Školství, mládež
a tělovýchova – Volný čas 2021) zveřejněny formuláře.
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VZOR ŽÁDOSTI O DOTACI –
VOLNÝ ČAS 2021
FYZICKÁ OSOBA
ŽADATEL – ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV PROJEKTU:
ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI:
BOD PODPORY DLE DOTAČNÍHO PROGRAMU:
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL:
DATUM NAROZENÍ:
IČO:
DIČ:
ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ FYZICKÉ OSOBY

KRAJ:
OKRES:
OBEC:
PSČ:
ULICE:
ČP/ČO:
BANKOVNÍ, DAŇOVÉ A VLASTNICKÉ ÚDAJE

PENĚŽNÍ ÚSTAV (BANKA):
PŘEDČÍSLÍ:
ČÍSLO ÚČTU:

1

KÓD BANKY:
PLÁTCE DPH:
ODPOČET DPH:

KONTAKTNÍ OSOBA

JMÉNO, PŘIJMENÍ, TITUL:
POZICE/FUNKCE:
TELEFONNÍ ČÍSLO:
E-MAIL:
KONTAKTNÍ ADRESA

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL:
ORGANIZACE/FIRMA:
KRAJ:
OKRES:
OBEC:
PSČ:
ULICE:
ČP/ČO:

ANOTACE PROJEKTU

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU
Materiál (Kč)/popis:

2

Služby (Kč)/popis:
Cestovné (Kč)/popis:
Osobní náklady (Kč)/popis:
Věcné dary (Kč)/popis:
ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Vlastní zdroje žadatele (Kč):
Ostatní zdroje žadatele (Kč):
POŽADOVANÁ DOTACE:
PODÍL POŽADOVANÉ DOTACE NA CELKOVÝCH NÁKLADECH:
UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE A TERMÍNY PROJEKTU

ZAMĚŘENÍ ŽADATELE:
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY POŘÁDANÉ ŽADATELEM V PŘEDCHOZÍCH LETECH:
DOBA PŮSOBENÍ ŽADATELE VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH DĚTÍ A MLÁDEŽE:
ÚČEL DOTACE:
CÍLOVÁ SKUPINA:
ÚZEMNÍ PŮSOBNOST:
TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU:
TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU:
TERMÍNY DÍLČÍCH AKCÍ PROJEKTU

Název akce 1:
Místo realizace akce 1:
Poznámka akce 1:
Jednodenní/vícedenní
Začátek-konec akce:

3

SEZNAM PŘÍLOH:

PROHLÁŠENÍ, POTVRZENÍ ÚDAJŮ A PODPIS :

ŽÁDOST VYPLNIL (JMÉNO A PŘÍJMENÍ):
PROHLÁŠENÍ
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního
programu Ústeckého kraje a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že
souhlasí se zveřejněním uvedených identifikačních údajů v žádosti a výše poskytnuté dotace
na webových stránkách internetového serveru Ústeckého kraje a se zařazením do databáze
poskytovatele.

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE:

DATUM, RAZÍTKO ORGANIZACE, PODPIS STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE
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VZOR ŽÁDOSTI O DOTACI –
VOLNÝ ČAS 2021
PRÁVNICKÁ OSOBA
ŽADATEL – ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV PROJEKTU:
ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI:
BOD PODPORY DLE DOTAČNÍHO PROGRAMU:
STATUT OSOBY ŽADATELE:
NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY:
PRÁVNÍ FORMA:
IČO:
DIČ:
ADRESA SÍDLA PRÁVNICKÉ OSOBY

KRAJ:
OKRES:
OBEC:
PSČ:
ULICE:
ČP/ČO:
BANKOVNÍ, DAŇOVÉ A VLASTNICKÉ ÚDAJE

PENĚŽNÍ ÚSTAV (BANKA):

1

PŘEDČÍSLÍ:
ČÍSLO ÚČTU:
KÓD BANKY:
PLÁTCE DPH:
ODPOČET DPH:
INFORMACE O IDENTIFIKACI OSOB JEDNAJÍCÍCH JMÉNEM Ž ADATELE S UVEDENÍM, ZDA TYTO
JEDNAJÍ JAKO JEHO STATUTÁRNÍ ORGÁN NEBO ZDA TYTO OSOBY JEDNA JÍ NA ZÁKLADĚ UDĚLENÉ
PLNÉ MOCI

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL:
PRÁVNÍ DŮVOD ZASTOUPENÍ (výběr 1 možnost): statutární orgán x plná moc:
TELEFONNÍ ČÍSLO:
E-MAIL:
INFORMACE O SKUTEČNÉM MAJITELI P RÁVNICKÉ OSOBY

Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných
majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady
nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci
zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence
obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační
údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž
vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné
obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy:

Skutečný majitel: …………………………………. (příslušný úplný výpis z evidence přílohou žádosti)
nebo
Identifikační údaje osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické
osoby:………………………….. (výpis a/nebo doklady přílohou žádosti)

2

INFORMACE O IDENTIFIKACI PRÁVNICKÝCH OSOB, V NICHŽ MÁ ŽADATEL PODÍL A O VÝŠI
TOHOTO PODÍLU

KONTAKTNÍ OSOBA

JMÉNO, PŘIJMENÍ, TITUL:
POZICE/FUNKCE:
TELEFONNÍ ČÍSLO:
E-MAIL:
KONTAKTNÍ ADRESA

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL:
ORGANIZACE/FIRMA:
KRAJ:
OKRES:
OBEC:
PSČ:
ULICE:
ČP/ČO:
ANOTACE PROJEKTU

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU
Materiál (Kč)/popis:
Služby (Kč)/popis:

3

Cestovné (Kč)/popis:
Osobní náklady (Kč)/popis:
Věcné dary (Kč)/popis:
ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Vlastní zdroje žadatele (Kč):
Ostatní zdroje žadatele (Kč):
POŽADOVANÁ DOTACE:
PODÍL POŽADOVANÉ DOTACE NA CELKOVÝCH NÁKLADECH:
UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE A TERMÍNY PROJEKTU

ZAMĚŘENÍ ŽADATELE:
ÚČEL DOTACE:
CÍLOVÁ SKUPINA:
DOBA EXISTENCE ŽADATELE (POČET ROKŮ):
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY POŘÁDANÉ ŽADATELEM V PŘEDCHOZÍCH LETECH:
ÚZEMNÍ PŮSOBNOST:
TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU:
TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU:
TERMÍNY DÍLČÍCH AKCÍ PROJEKTU

Název akce 1:
Místo realizace akce 1:
Poznámka akce 1:
Jednodenní/vícedenní
Začátek-konec akce:

4

SEZNAM PŘÍLOH:

PROHLÁŠENÍ, POTVRZENÍ ÚDAJŮ A PODPIS :

ŽÁDOST VYPLNIL (JMÉNO A PŘÍJMENÍ):
PROHLÁŠENÍ
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního
programu Ústeckého kraje a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že
souhlasí se zveřejněním uvedených identifikačních údajů v žádosti a výše poskytnuté dotace
na webových stránkách internetového serveru Ústeckého kraje a se zařazením do databáze
poskytovatele.
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE:
DATUM, RAZÍTKO ORGANIZACE, PODPIS STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Jindrou Zalabákovou, členkou Rady Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Klára Laňková, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
E-mail/telefon: lankova.k@kr-ustecky.cz/ 475 657 299
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
„VOLNÝ ČAS 2021“
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
…/...Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 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/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 ...................

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.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za
neuznatelný náklad označují následující náklady:
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………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 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 1.1.2021 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 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),
l) provozní výdaje žadatele (energie, telefony, internet).
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,

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést, jak z hlediska nákladů
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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 dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
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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
strana 6 / 9

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

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

Smluvní strany prohlašují, že Ústecký kraj jako subjekt povinný k poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, je oprávněn poskytnout kompletní smluvní dokumentaci včetně
všech plnění a výstupů dle této smlouvy žadatelům o informace. Smluvní strany
prohlašují, že žádná část smluvní dokumentace či výstupů dle této smlouvy
neobsahuje obchodní tajemství, či nepožívá ochrany dle autorského práva a lze je
proto poskytnout.

2.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

3.

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

4.

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

5.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

6.

O
poskytnutí
dotace
a
uzavření
této
smlouvy
bylo
rozhodnuto
Radou/Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jindra Zalabáková
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 008/4R/2020

Příjemce
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Přílohy:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet
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bod 15.8 priloha 5.pdf k usnesení č. 054/7Z/2021
bod 15.8 příloha 5

Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace „Volný čas 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
Doprava

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 15.9 priloha 1.pdf k usnesení č. 055/7Z/2021

bod 15.9 příloha 1

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

Dotační program s názvem

„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
v roce 2021“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. …/…Z/2021 ze dne 21. 6. 2021.

Specifikace dotačního programu dle konkrétní oblasti podpory:
Děti a mládež, aktivity prevence sociálně nežádoucích jevů, vzdělávání (čl. IV. odst. 3 Zásad
ve spojení s čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a d) Zásad Regionálního podpůrného fondu Ústeckého
kraje)

Důvody podpory stanoveného účelu:
● Začlenění programů prevence rizikového chování do výuky
● Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování

Účel podpory:
Zajištění spolufinancování aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro
rok 2021 ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji.
Konkrétní účely, na které mohou být peněžní prostředky z programu poskytnuty:
1. Začlenění certifikovaných programů dlouhodobé specifické primární prevence do
výuky – spolupráce s konkrétním poskytovatelem certifikovaných programů primární
prevence (lze hradit financování realizace konkrétního programu certifikovaného
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR – přímá práce se skupinou)
2. Dlouhodobá práce se skupinou, kolektivem v oblasti prevence rizikového chování
s návazností na minimální preventivní program školy, realizována samotnou školou,
školním metodikem prevence – např. soubor několika přednášek, seminářů různých
lektorů, vedení navazujících aktivit, projektové dny, zapojení třídních učitelů do práce
se třídou, zapojení a spolupráce vedení školy (lze hradit lektorné, materiál, cestovné
lektorů, dohody o provedení práce pro lektora, dohody o provedení práce pro
školního metodika prevence)
3. Zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice primární
prevence a řešení rizikových projevů chování (lze hradit lektorné nebo dohody o
provedení práce za semináře, školení pro pedagogický sbor)

4. Specializační studium pro školní metodiky prevence - akreditované Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR 250 hodinové studium (lze hradit celé studium
v délce trvání 250 hodin)

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:
1 547 000,- 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).

Okruh způsobilých žadatelů:
Školy a školská zařízení v Ústeckém kraji, které nezřizuje Ústecký kraj.

Výše dotace, výše spoluúčasti příjemce:
Minimální výše dotace je 10 000 Kč, maximální výše dotace je 50 000 Kč v jednotlivém
případě. Maximální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu je 100%.

Lhůta pro podání žádosti:
Žádosti budou přijímány v době od 23. července 2021 do 9. srpna 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:
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
- odbor školství, mládeže a tělovýchovy (budova B)
kontaktní osoba:
Ing. Klára Laňková

e-mail: lankova.k@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 299

Mgr. Petra Vaverková

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

telefon: 475 657 951

Postup předkládání žádostí:
1. 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 / Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2021). Dle
instrukcí v žádosti tuto elektronicky odešle a vytiskne, opatří razítkem a podpisem
oprávněné osoby. Vytištěnou a podepsanou žádost následně ve lhůtě pro podání žádosti
doručí s povinnými přílohami uvedenými v bodě „Povinné přílohy k žádosti“ tohoto
programu v listinné podobě na Krajský úřad Ústeckého kraje.

Na chybějící povinné přílohy Krajský úřad žadatele neupozorňuje!
2. Písemnou žádost spolu se všemi přílohami je nutné sešít, aby nemohlo dojít ke ztrátě
přílohy (přílohy musí být očíslované a ve stanoveném pořadí).
3. V případě, že jeden právní subjekt (žadatel) podává dvě žádosti, vloží obě své písemné
žádosti do jedné obálky a přiloží pouze jedno paré povinných příloh. V průvodním dopise
pak uvede seznam obou přiložených žádostí a potvrdí, že povinné přílohy jsou platné pro
obě tyto žádosti.
Vytištěnou podobu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými povinnými
přílohami žadatel doručuje:
1. Poštou nebo
2. Osobním podáním na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje
v zalepené obálce označené plným názvem žadatele o dotaci a jeho sídlem (adresou) a
poznámkou NEOTVÍRAT - „PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI
2021“
Základní škola Město
Ulice 1
400 00 Město
„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2021“

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Došlé žádosti se archivují a žadatelům se nevrací.
Počet žádostí:
Maximální počet žádostí na jednoho žadatele jsou 2, vždy však na odlišný projekt.

Kritéria pro hodnocení žádosti:
1. Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem (ano x ne) – v případě, že
žádost nesplňuje podmínky uvedené v dotačním programu (nebyla podána včas a
řádně, není řádně a úplně vyplněna, není podána způsobilým žadatelem, neobsahuje
všechny povinné přílohy, je podána žadatelem naplňujícím podmínky čl. IX. odst. 5
Zásad, nesplňuje uvedený účel, nespadá do bodů podpory dotačního programu, není
zaměřena na cílovou skupinu výhradně dětí a mládeže, popř. pedagogických
pracovníků) bude z dalšího hodnocení hodnotící komisí vyřazena.

2. Připravenost a realizovatelnost projektu - popis výchozího stavu, cílové skupiny jejího složení a výběru, popis reálných cílů projektu (max. 5 bodů)
3. Postup realizace projektu - jednotlivé kroky, konkrétní formy a metody práce,
uvedení konkrétních činností, výstupů, konkrétních lektorů působících v projektu,
konkrétních termínů (max. 5 bodů)
4. Reálný a průhledný rozpočet nákladů projektu - nezbytnost, efektivita a adekvátnost
nákladů projektu, výše spoluúčasti, konkrétní vymezení výdajů v jednotlivých
položkách projektu (max. 5 bodů)
5. Vyplněný a uzavřený výkaz v systému výkaznictví aktivit primární prevence SEPA (5
bodů)

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
říjen 2021
Žadatelé budou o výsledcích dotačního řízení informováni prostřednictvím webových stránek
Ústeckého kraje.

Den zveřejnění programu:
22. června 2021

Podmínky pro poskytnutí dotace:
Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací projektu, vzniklých a uhrazených v době od 1. 1. 2021 do 31. 12.
2021.
Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje podmínky čl. VIII odst. 10 Zásad.
Neuznatelným nákladem je náklad, který naplňuje podmínky čl. VIII. odst. 11 Zásad.
Na poskytnutí dotace není právní nárok. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do
31. 12. 2021. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití rozpočtových prostředků
v souladu s účely, pro které byly poskytnuty, při dodržení závazných ukazatelů, a za jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejména
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Finanční prostředky dotace lze použít do 31. 12. 2021 a nelze je převádět do roku
následujícího. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace musí být zaslána odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje nejpozději do 30. 1. 2022
na formuláři, který bude zveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz.
Příjemce dotace odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití Dotace v souladu s
předloženým rozpočtem projektu a za její řádné a oddělené sledování v účetnictví jak z
hlediska nákladů projektu hrazených z Dotace, tak z hlediska celkových uznatelných
nákladů projektu.
Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace.
Návrh smlouvy bude zaslán žadateli na uvedenou e-mailovou adresu a musí být přijat do 30
dnů od jeho obdržení. Přijetím se rozumí zaslání žadatelem podepsaného návrhu smlouvy
zpět na Krajský úřad dle pokynů uvedených v zaslaném e-mailu. V případě nedodržení lhůty
návrh zaniká, smlouva tak není uzavřena a poskytovatel nemůže dotaci poskytnout.
Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve smlouvě při dodržení závazných ukazatelů. Dotace
není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce dotace je povinen přijatou dotaci použít na

financování projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním jménem, na
vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

Vzor smlouvy na poskytnutí dotace:
dle přílohy tohoto programu

Vzor žádosti o dotaci:
dle přílohy tohoto programu

Vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace:
dle přílohy tohoto programu

Povinné přílohy k žádosti:
a) doklady osvědčující právní osobnost žadatele o Dotaci
b) doklady o ustanovení statutárního zástupce právnické osoby a jeho oprávnění jednat
jménem žadatele navenek
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost)
Jako přílohu a), b), a c) přikládá žadatel výpis z rejstříku škol a školských
zařízení.
d) výpis nebo doklady obsahující údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle
ustanovení § 10a odst. 3 písm. f) bod 2. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
e) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii,
f)

čestné prohlášení o skutečnosti, že
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl
konkurs
zrušen
proto,
že
majetek
byl
zcela
nepostačující,
- nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
na
jeho
majetek
nebyla
nařízena
exekuce,
- vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl
vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud
nebyl splacen,
a to v originále,

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,

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,
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, Státnímu pozemkovému úřadu a Celní správě,
za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků; a to v originále,

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,

k) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a
nepůsobí jako prostředník, a to v originále,
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, včetně informace o případných dalších
žádostech týkajících se tohoto projektu podaných poskytovateli v daném kalendářním
roce, a to v originále,

m) čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady projektu, a to
v originále.
Pro přílohy f) až m) je na webových stránkách Ústeckého kraje zveřejněn formulář
(www.kr-ustecky.cz / Dotace a granty / Školství, mládež a tělovýchova / Prevence
rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2021).
n) Minimální preventivní program žadatele.

Přílohy:
1. Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace
2. Vzor žádosti o poskytnutí dotace
3. Vzor Závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace
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VZOR ŽÁDOSTI O DOTACI
ŽADATEL – ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV PROJEKTU:
ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI:
BOD PODPORY DLE DOTAČNÍHO PROGRAMU:
NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY (dle zřizovací listiny):
IČO:
DIČ:
ADRESA SÍDLA PRÁVNICKÉ OSOB Y

OKRES:
OBEC:
PSČ:
ULICE:
ČP/ČO:
BANKOVNÍ, DAŇOVÉ A VLASTNICKÉ ÚDAJE

PENĚŽNÍ ÚSTAV (BANKA):
PŘEDČÍSLÍ:
ČÍSLO ÚČTU:
KÓD BANKY:
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INFORMACE O IDENTIFIKACI OSOB JEDNAJÍCÍCH JMÉNEM ŽADATELE S UVEDENÍM, ZDA TYTO
JEDNAJÍ JAKO JEHO STATUTÁRNÍ ORGÁN NEBO ZDA TYTO OSOBY JEDNAJÍ NA ZÁKLADĚ UDĚLENÉ
PLNÉ MOCI

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL:
PRÁVNÍ DŮVOD ZASTOUPENÍ (výběr 1 možnost): statutární orgán x plná moc:
TELEFONNÍ ČÍSLO:
E-MAIL:
INFORMACE O SKUTEČNÉM MAJITELI P RÁVNICKÉ OSOBY

Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných
majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady
nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci
zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence
obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační
údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž
vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné
obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy:

Skutečný majitel: …………………………………. (příslušný úplný výpis z evidence přílohou žádosti)
nebo
Identifikační údaje osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické
osoby:………………………….. (výpis a/nebo doklady přílohou žádosti)

INFORMACE O IDENTIFIKACI PRÁVNICKÝCH OSOB, V NICHŽ MÁ ŽADATEL PODÍL A O VÝŠI
TOHOTO PODÍLU

KONTAKTNÍ OSOBA

JMÉNO, PŘIJMENÍ, TITUL:
POZICE/FUNKCE:
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TELEFONNÍ ČÍSLO:
E-MAIL:
ZŘIZOVATEL

NÁZEV ZŘIZOVATELE:
ČÍSLO ÚČTU (účet pro příjem dotací u ČNB!):

KÓD BANKY: /0710

IČO ZŘIZOVATELE:
FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

PODROBNÝ NÁKLADOVÝ ROZPOČET PROJEKTU
Požadovaná
Vlastní zdroje Celkové plánované
výše dotace
uznatelné náklady
ONIV
1. Materiál
Částka určená na nákup materiálu
Konkrétní vymezení pořizovaného
materiálu
2. Služby
ubytování
stravování
doprava (fakturačně)
lektorné, školení (fakturačně)
pronájem
vstupné
jiné:
Konkrétní vymezení služeb
3. Cestovné
Částka určená na cestovné
Konkrétní vymezení cestovného
Celkem ONIV

Kč

Kč

Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

OPPP
DPP nebo DPČ (včetně odvodů)
Konkrétní vymezení DPP, DPČ
Celkem OPPP
Celkem ONIV + OPPP

Kč
Kč
Funkce v projektu, počet odpracovaných hodin,
mzdové náklady na 1 hodinu
Kč
Kč
Kč
Kč
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Kč

Kč
Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Celkové náklady projektu (Kč):
Ostatní zdroje žadatele (Kč):
POŽADOVANÁ DOTACE:
PODÍL POŽADOVANÉ DOTACE NA CELKOVÝCH NÁKLADECH:
PROJEKT

ÚČEL DOTACE:
CÍLOVÁ SKUPINA (konkrétně definovat a kvantifikovat):
MÍSTO REALIZACE PROJEKTU:
CÍLE PROJEKTU (jasně definované, splnitelné)
POPIS VÝCHOZÍHO STAVU (zdůvodnění potřebnosti Projektu, z čeho Projekt vychází):
RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU:
ZPŮSOB HODNOCENÍ EFEKTIVITY:
ÚZEMNÍ PŮSOBNOST (místní krajská, celostátní, mezinárodní):
TERMÍN ZAHÁJENÍ PROJEKTU:
TERMÍN UKONČENÍ PROJEKTU: 31. 12. 2020
NAVRHOVANÝ POSTUP REALIZACE PROJEKTU (jednotlivé kroky, které zajistí dosažení konkrétních cílů:
konkrétní metody a formy práce; podrobný rozpis, jakým způsobem bude Projekt realizován)

SEZNAM PŘÍLOH:

4

PROHLÁŠENÍ, POTVRZENÍ ÚDAJŮ A PODPIS :

ŽÁDOST VYPLNIL (JMÉNO A PŘÍJMENÍ):
PROHLÁŠENÍ
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního
programu Ústeckého kraje a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že
souhlasí se zveřejněním uvedených identifikačních údajů v žádosti a výše poskytnuté dotace
na webových stránkách internetového serveru Ústeckého kraje a se zařazením do databáze
poskytovatele.
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE:
DATUM, RAZÍTKO ORGANIZACE, PODPIS STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Jindrou Zalabákovou, členkou Rady Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Klára Laňková, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
E-mail/telefon: lankova.k@kr-ustecky.cz/ 475 657 299
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:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu č.j. ………. , uloženého na
odboru 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
„PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI
V ROCE 2021“
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(dále jen „smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
…/…Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 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:
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
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předložený příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha
č. 1.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za
neuznatelný náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 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 1.1.2021 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 zřizovatele
příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. /
na účet příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této
smlouvy.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 100 %. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.
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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
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postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a
touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou 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
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dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

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

Smluvní strany prohlašují, že Ústecký kraj jako subjekt povinný k poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, je oprávněn poskytnout kompletní smluvní dokumentaci včetně
všech plnění a výstupů dle této smlouvy žadatelům o informace. Smluvní strany
prohlašují, že žádná část smluvní dokumentace či výstupů dle této smlouvy
neobsahuje obchodní tajemství, či nepožívá ochrany dle autorského práva a lze je
proto poskytnout.

2.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

3.

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

4.

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

5.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

6.

O
poskytnutí
dotace
a
uzavření
této
smlouvy
bylo
rozhodnuto
Radou/Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jindra Zalabáková
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 008/4R/2020

Příjemce
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Přílohy:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet

strana 9 / 9

bod 15.9 priloha 4.pdf k usnesení č. 055/7Z/2021
bod 15.9 příloha 4

Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace „Prevence rizikového
chování v Ústeckém kraji v roce 2021“
Název projektu:

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:

Příjemce dotace:

Výše celkových nákladů projektu (v Kč)

Výše přidělené dotace dle ( v Kč)

Závazný ukazatel ( %)

Popis postupu realizace projektu vč. dodržování časového harmonogramu
Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu (popis cílové skupiny):
Přínos projektu pro cílové skupiny:
Celkové zhodnocení :

Celkový přehled příjmů projektu
Zdroj příjmu (poskytovatel)

Částka

Celkem

0,00 Kč

Celkový přehled výdajů projektu
Uhrazeno
Číslo
dokladu

Datum
platby

Dodavatel

Účel platby

ONIV

Částka v kč
plátci DPH
uvádějí částky bez
DPH

Z toho dotace

OPPP

Celkem

0,00 Kč

0,00Kč

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

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
%

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

Celkem vráceno
Datum odesílání částky zpět na účet poskytovatele:

Datum :

Podpis statutárního zástupce:

Povinné přílohy
1. Výpis z účetnictví, vedeného pod samostatným ÚZ

0,00 Kč

bod 16.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 058/7Z/2021

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 74
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), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 020/4Z/2021 ze dne 15. 2 2021 (dodatek č. 71), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 045/6Z/2021 ze dne 26. 4 2021 (dodatek č. 72) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 044/6Z/2021 A) 2.b) ze dne 26. 4 2021 (dodatek č. 73).
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………………..... ze dne 21. 6. 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.
500/2

k.ú.
Hoštka

p.č./st.p.č.
500/3
2

k.ú.___
Hoštka

1223/19
Polepy
1329/4
Polepy
283/56
Vlastislav
593/11
Vrutice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
273/2
Bylany u Mostu
273/3
Bylany u Mostu
400/3
Zaječice u Bečova
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
p.č./st.p.č.
k.ú.
______
338
Kryštofovy Hamry
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
1823/8
Království
1823/9
Království
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
p.č./st.p.č.
k.ú.
______
1237/1
Hřivice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
872/3
Roudníky
872/5
Roudníky
912/5
Roudníky
912/6
Roudníky
912/7
Roudníky
485/2
Vyklice
910/4
Zalužany u Vyklic
910/6
Zalužany u Vyklic
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 21. 6. 2021
V Ústí nad Labem dne 21. 6. 2021

JUDr. Marek Hrabáč
člen Rady Ústeckého kraje
na základě usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020

3

bod 16.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 060/7Z/2021

Číslo Ústeckého kraje: 16/SML2695
Číslo statutárního města Děčín:
DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ
DOPRAVOU

uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
1. Ústecký kraj

Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
JUDr. Markem Hrabáčem, členem Rady Ústeckého kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství
Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
E-mail/tel.:
franek.j@kr-ustecky.cz / 475 657 526
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „Kraj“)
a
2. Statutární město Děčín

Sídlo:
Zastoupené:
Kontaktní osoba:
E-mail/tel.:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
(bude doplněno)
Ing. Přemysl Mička
premysl.micka@mmdecin.cz / 412 593 235
00261238
CZ00261238
Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín, číslo účtu: 19-921402389/0800

(dále jen „Město“, společně s Krajem dále jen „Smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A. Smluvní strany mezi sebou dne 16.6.2016 uzavřely Smlouvu o spolupráci při zajišťování
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou č.
16/SML2695 (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je vzájemná spolupráce a koordinace
Smluvních stran směřující k (i) zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů
vystavovaných dopravci DÚK na straně jedné a dopravcem zajišťujícím dopravní
obslužnost územního obvodu Města (dále jen „dopravce MAD“) na straně druhé a
opravňujících cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné
linkové dopravy poskytovaných těmito dopravci v rámci DÚK a (ii) nastavení principů
vyrovnávání snížených tržeb (resp. zvýšené kompenzace hrazené Městem dopravci

MAD za zajišťování provozu veřejné linkové dopravy v rámci zajišťování dopravní
obslužnosti územního obvodu Města) v důsledku vzájemného uznávání jízdních dokladů
dle Smlouvy a dle smlouvy, která byla současně se Smlouvou uzavřena mezi Krajem a
dopravcem MAD;
B. Smluvní strany mezi sebou dne 7. 12. 2017 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, dne 2. 8.
2018 dodatek č. 2 ke Smlouvě a dne 17. 1. 2020 dodatek č. 3 ke Smlouvě;
C. V souladu s čl. III odst. 8 dochází od 1. 7. 2021 ke změnám cen tarifních položek,

uzavřely spolu Smluvní strany tento dodatek č. 4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):
I.
Změna principů vyrovnávání tržeb mezi Ústeckým krajem a Městem
1.

Stávající znění článku IV. odst. 1 Smlouvy se s účinností od 1. 7. 2021 v celém
rozsahu ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
„Kraj se zavazuje dorovnávat Městu za podmínek stanovených v této smlouvě referenční
tržby na 1 km, s tím, že:


referenční tržby na 1 km pro období od 10. 12. 2017 do 31. 1. 2019 se rovnají
22,396 Kč bez DPH; referenční tržby na 1 km pro období od 1. 2. 2019 do 31. 12.
2020 se rovnají 23,41 Kč bez DPH, referenční tržby na 1 km pro období od 1. ledna
2021 do konce prosince 2021 se rovnají 20,31 Kč bez DPH; v případě změny
zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě Smluvní strany upraví výši
referenčních tržeb na 1 km bez DPH tak, aby výše referenčních tržeb na 1 km s DPH
byla shodná před i po změně zákonné sazby DPH s tím, že výsledek bude
zaokrouhlen matematicky na 2 desetinná místa (např. v případě změny zákonné
sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 15 % na 17 % by referenční tržby na 1
km činily 22,02 (po zaokrouhlení z 22,017) Kč bez DPH, přičemž výše referenčních
tržeb na 1 km s DPH by před i po změně zákonné sazby DPH činila 25,76 Kč);



referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2022 a každého
následujícího kalendářního roku (Refi) se vypočítají dle vzorce:
𝑅𝑒𝑓𝑖 = 𝑅𝑒𝑓𝑖−1 ∙

𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−1 + 𝑃𝑃𝑇
𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−2

i

je i-tý kalendářní rok,

Refi-1

jsou referenční tržby na 1 km platné pro bezprostředně předcházející
kalendářní rok,

PPT

výše podílu Města na propadu tržeb v příslušném období, který Město
uhradí Kraji, a který bude uvažován jako tržba z jízdních dokladů,
jejichž počáteční a cílová zóna bude zóna 301 Děčín;

Skuti-1

jsou skutečné tržby dosažené v bezprostředně předcházejícím kalendářním
roce ze všech jízdních dokladů, jejichž počáteční a cílová zóna bude zóna
301 Děčín a

Skuti-2

jsou

skutečné

tržby

dosažené
2

v kalendářním

roce

bezprostředně

předcházejícím předcházejícímu kalendářnímu roku ze všech jízdních
dokladů, jejichž počáteční a cílová zóna bude zóna 301 Děčín,
[například referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2022
(Ref2022) se vypočítají jako součin referenčních tržeb na 1 km platných pro
kalendářní rok 2021 (Ref2021) a podílu skutečných tržeb na 1 km
dosažených v kalendářním roce 2021 ze všech jízdních dokladů, jejichž
počáteční a cílová zóna bude zóna 301Děčín (Skut2021) + výše podílu Města
na propadu tržeb v příslušném období, který Město uhradí Kraji, a
skutečných tržeb na 1 km dosažených v kalendářním roce 2020 (Skut2020) ze
všech jízdních dokladů, jejichž počáteční a cílová zóna bude zóna 301
Děčín, tj. dle vzorce:
𝑅𝑒𝑓2022 = 𝑅𝑒𝑓2021 ∙

𝑆𝑘𝑢𝑡2021 +𝑃𝑃𝑇
𝑆𝑘𝑢𝑡2020

.

II.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. (bude doplněno)
ze dne (bude doplněno) a usnesením Zastupitelstva města Děčína č. (bude doplněno) ze
dne (bude doplněno).
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv. 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. Města prohlašují, 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 Kraj, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Městu Děčín do datové schránky
nebo na e-mail: premysl.micka@mmdecin.cz.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Pro
odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že se změnami dohodnutými tímto
dodatkem řídí již od 1. 1. 2021.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Ústecký kraj obdrží 1 vyhotovení
a Statutární město Děčín 1 vyhotovení.
5.

Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nadále v
platnosti.

6.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Ceník jízdného platný od 1. 7. 2021
Příloha č. 2 – Výpočet referenční tržby platné od 1. 1. 2021
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7.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné vůle a
v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své
podpisy.

V Ústí nad Labem dne………….…

V Děčíně dne……………

……………………………………….
JUDr. Marek Hrabáč
člen Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 008/4R/2020
ze dne 16. 12. 2020

……………………………………….
(bude doplněno)
primátor města

4

příloha č. 1 dodatku č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou
Ceník DÚK

Platnost od: 1. 7. 2021

Jednotlivé a 24hodinové jízdné jednozónové v zóně 301 Děčín

Zóna

Hotovostní platba
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné

Zlevněné ①

Elektronická platba
(jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky)
Obyčejné

Zlevněné ①

Časová
platnost

301 Děčín

22 Kč

5 Kč

18,00 Kč

4,50 Kč

45 min

301 Děčín

66 Kč

16 Kč

66,00 Kč

16,00 Kč

24 hod

Časové jízdné jednozónové a relační v zóně 301 Děčín

Zóna

7 denní
Hotovostní i elektronická
Obyčejné

301 Děčín
④

149 Kč

Zlevněné ①
37 Kč

30 denní
Hotovostní i elektronická platba
Obyčejné
541 Kč

Zlevněné ①
135 Kč

90 denní
Hotovostní i elektronická platba
Obyčejné
1 423 Kč

Zlevněné ①
355 Kč

365 denní
Zaměstnanecké

276 Kč

Příloha č. 2 dodatku č. 4 ke Smlouvě - výpočet referenční tržby pro rok 2021

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Výpočet referenční tržby na 1 km pro rok 2021
skutečně dosažené tržby
2019
2020
ze zóny 301 do zóny 301
ze zóny 301 do zóny 301
2 974 264,62
3 060 957,27
2 646 736,92
2 723 330,91
3 154 477,00
1 318 206,36
3 105 267,87
1 030 204,09
3 088 839,07
2 091 760,91
2 831 304,22
2 360 566,82
2 687 243,24
2 359 415,91
2 921 217,84
2 515 761,82
3 044 847,27
2 415 013,64
3 059 279,55
1 971 160,00
2 955 446,36
1 834 254,55
2 830 073,64
1 941 033,18
35 298 997,60
25 621 665,45

Výpočet referenční tržby pro rok 2021

𝑅𝑒𝑓2021 = 𝑅𝑒𝑓2020 ∗

0,86749391
20,30803244

𝑆𝑘𝑢𝑡2020 + 𝑃𝑃𝑇
25 621 665,45 + 5 000 000
= 23,41 ∗
= 23,41 ∗ 0,8675 = 𝟐𝟎, 𝟑𝟏
𝑆𝑘𝑢𝑡2019
35 298 997,60

Skut2020 - skutečně dosažené tržby za rok 2020 ze všech jízdních dokladů, jejichž počáteční a cílová zóna byla zóna Děčín (nikoli příslušné části DÚK)
PPT - částka, kterou se Město spolupodílelo na propadu tržeb v I. vlně koronavirové krize za období od března do června 2020, tj. 5 mil. Kč
SKut2019 - skutečně dosažené tržby za rok 2019 ze všech jízdních dokladů, jejichž počáteční a cílová zóna byla zóna Děčín (nikoli příslušné části DÚK)
Ref2020 - výše referenční tržby na 1 km platná pro rok 2020, tj. 23,41 Kč
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Dodatek č. 48S/2021/1

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021

Článek 1
Smluvní strany
Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9,
IČO: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Zbyňkem Hořelicou
(dále jen „poskytovatel“ nebo také „SFDI“)
a
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3
IČO: 00080837
zastoupená ředitelem
Ing. Liborem Tačnerem
(dále jen „příjemce“)
a
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 70892156
zastoupený hejtmanem
Ing. Janem Schillerem
(dále jen „zřizovatel příjemce“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10, odst. 2 Smlouvy
č. 48S/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2021 ze dne ……… (dále jen „Smlouva“)
t e n t o D o d a t e k č . 48S/2021/1:
Článek 2
Účel Dodatku č. 48S/2021/1
Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální částky finančních prostředků z rozpočtu
poskytovatele příjemci na rok 2021 a provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na změnové
řízení č. … schválené dne …….. 2021.
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Článek 3
Změny a doplnění Smlouvy
1. V článku 4 „Účel a výše poskytnutí finančních prostředků“:
- v odst. 2 se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a nově doplňuje text: „na základě
změnového řízení č. …. schváleného dne ……. 2021.“
-

odst. 3 nově zní:

„3. V roce 2021 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1 článku 4 v členění dle
Přílohy č. 1 Dodatku 48S/2021/1 celkem částku:
305 083 013,05 Kč
(slovy: tři sta pět milionů osmdesát tři tisíc třináct korun českých pět haléřů).
V uvedené částce jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 11 979 442,05 Kč, které
poskytovatel převádí v návaznosti na schválený převod finančních prostředků na základě
Protokolu o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2020 k čerpání v roce
2021 uvedeného v Příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Protokol“), který je součástí Smlouvy,
výhradně pro akci jmenovitě uvedenou v Seznamu převodů finančních prostředků do roku
2021 tvořícímu Přílohu č. 1 k tomuto Protokolu. Přehled o uzavřené Smlouvě č. 48S/2020
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
rok 2020 a její realizaci v roce 2020 je uveden v Příloze č. 2 tohoto Protokolu;“
Článek 4
Závěrečná ujednání
1. Dodatek č. 48S/2021/1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a
účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
2. Výše poskytovaných finančních prostředků uvedena v čl. 4 odst. 3 jak je upravena
Dodatkem č. 48S/2021/1 zahrnuje i finanční prostředky ke dni podepsání tohoto Dodatku
již uvolněné příjemci.
3. Ruší se Příloha č. 1 Smlouvy č. 48S/2021, kterou nahrazuje Příloha č. 1 Dodatku
č. 48S/2021/1. Všude ve Smlouvě, kde je v textu odkaz na zrušenou přílohu, se tento
odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platné příloze.
4.

Dodatek má tuto přílohu:
Příloha č. 1: Globální položky.

5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 48S/2021/1 nedotčena zůstávají v platnosti
beze změny.
6. Poskytovatel v souladu se zákonem 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, uveřejní Dodatek č. 48S/2021/1 po jeho podpisu smluvními
stranami prostřednictvím registru smluv.
7. Zřizovatel příjemce potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č……………ze dne……………...
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8. Dodatek je uzavřen elektronicky.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

…………………………………..….
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

…………………………………..….
Ing. Libor Tačner
ředitel
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

…………………………………..….
Ing. Jan Schiller
hejtman
Ústecký kraj
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Globální položky
Počet akcí

Příloha č. 1 k Dodatku č. 48S/2021/1

1
3

Označení zdrojů

Ev. číslo

Kód

D

T

Stav
akce

Název

5421120003

50

a2

G

G

Financování silnic II. a III. třídy - SÚS Ústeckého kraje

Celkem
50
60

Celkem akce

Upravený
rozpočet celkem*

*Z toho
převody

305 083 013,05

305 083 013,05

305 083 013,05

0,00
0,00
305 083 013,05

11 979 442,05

11 979 442,05

305 083 013,05
0,00

305 083 013,05
0,00

11 979 442,05
0,00

Rozpočet
zdroje 3
28 554 571,00

4

Upravený
rozpočet
zdroje 3

RO/ZŘ
0,00

28 554 571,00

28 554 571,00

0,00

0,00
0,00
28 554 571,00

28 554 571,00
0,00

0,00
0,00

28 554 571,00
0,00

Rozpočet
zdroje 4
11 979 442,05

RO/ZŘ

v Kč

Upravený
rozpočet zdroje 4

264 549 000,00

276 528 442,05

11 979 442,05

264 549 000,00

0,00
0,00
276 528 442,05

11 979 442,05
0,00

264 549 000,00
0,00

276 528 442,05
0,00

Od

Do

Kraj

01/21

12/21

UST

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní
Změny rozpočtu:
Vysvětlivky:
Kód:
Zdroj:

Změnové řízení č. … schválené dne ……

50 - neinvestice; 60 - investice
3 - dotace na silnice II. a III. třídy (nevyčerpané FP z dotace na krytí deficitu z roku 2020)
4 - prostředky na silnice II. a III. třídy (ze schváleného rozpočtu, převod FP SFDI z 2020)
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ÚSTECKÝ KRAJ
ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ V RÁMCI FONDU
ÚSTECKÉHO KRAJE
(dále jen „Zásady“)

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1

Ústecký kraj zřídil usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2.
2007, ve znění jeho změny schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
21/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011, v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, peněžní Fond
Ústeckého kraje (dále jen „Fond“).
Čl. 2
Účel a tvorba Fondu

2.1 Hlavním účelem Fondu je vyčlenění finančních prostředků na zabezpečení financování
neziskových akcí a činnosti organizací a jednotlivců, které nelze financovat v rámci
dotačních programů Ústeckého kraje, nebo u kterých tento způsob není vhodný. Jedná se
zejména o zabezpečení financování obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje.
2.2 Fond se tvoří:
- přídělem z rozpočtu kraje ve výši schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje,
- podporou (např. příspěvky, dotace, dary) od jiných subjektů poskytnuté Ústeckému
kraji,
- úroky z prostředků Fondu na zvláštním bankovním účtu,
- vrácením finančních prostředků od příjemců dotace a darů (nevyčerpané částky, odvody
a penále).
2.3 Z Fondu nelze financovat akce a činnosti příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je
Ústecký kraj.

Čl. 3
Hospodaření s Fondem
3.1 Návrh rozpočtu Fondu je zpracován jako výčet oblastí podpor s předpokládaným finančním
objemem a takto je projednán v orgánech kraje. Výši přídělu z rozpočtu kraje schvaluje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
3.2 Správcem Fondu je odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu
Ústeckého kraje (dále jen „SPRP“), administrujícím odborem a příkazcem operace je ten
odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje, do jehož gesce spadá oblast podpory.
1

3.3 Poskytování účelových finančních prostředků z Fondu je prováděno ve formě příspěvku na
akci nebo činnost (dále jen „Příspěvek“), a to na základě uzavřené veřejnoprávní Smlouvy
o poskytnutí dotace nebo Smlouvy o poskytnutí daru, a to dle povahy Příspěvku (dále jen
„Smlouva“), za jejíž zpracování je odpovědný administrující odbor.
3.4 Příspěvkem ve smyslu těchto Zásad jsou účelové finanční prostředky poskytnuté z Fondu a
dle své povahy mohou být buď individuální dotací, nebo darem, a to ve smyslu příslušných
ustanovení zákonů obsahujících úpravu poskytování dotací a darů.
3.5 Prostředky Fondu se ukládají a sledují na samostatném bankovním účtu Ústeckého kraje.
Správu tohoto účtu zabezpečuje ekonomický odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje, který
zodpovídá za účtování a převody finančních prostředků do zdrojů Fondu a provádí převody
finančních prostředků příjemcům Příspěvků na základě pokynu k veřejnému výdaji.
3.6 O použití finančních prostředků z Fondu je rozhodováno v souladu se zákonem č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3.7 Zpracování podkladů pro rozhodnutí příslušného orgánu samosprávy o poskytnutí
Příspěvku zajišťuje administrující odbor. V návrhu usnesení vymezí, jestli je Příspěvek
individuální dotací nebo darem.
3.8 Příspěvek je poskytován formou bezhotovostního převodu na bankovní účet příjemce
Příspěvku nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy. Příspěvkové organizaci obce je
příspěvek poskytnut prostřednictvím bankovního účtu jejího zřizovatele.
3.9 Prostředky Fondu jsou používány na úhrady výdajů spojených s vedením zvláštního
bankovního účtu a realizaci transakcí z účtu Fondu.
Čl. 4
Podmínky pro poskytnutí Příspěvku
4.1 Žadatel o Příspěvek je povinen předložit písemnou žádost, mimo žádosti o Příspěvek
administrovaný odborem SPRP, kdy je předkládána elektronická žádost s následným
doručením písemné verze žádosti postupem dle čl. 5 Zásad a mimo případů podpory
„mimořádných nebo významných událostí“ .
4.2 Povinné náležitosti žádosti:
4.2.1 údaje o žadateli (fyzická osoba – jméno a příjmení, datum narození a adresa bydliště
žadatele, je-li žadatel podnikatelem také IČO, bylo-li přiděleno; právnická osoba název popř. obchodní firma, sídlo, IČO, bylo-li přiděleno, používané účetní období,
údaje o zastupující osobě a případně identifikační údaje zřizovatele),
4.2.2 údaje o osobě odpovědné za zpracování žádosti (včetně kontaktu pro případ upřesnění
žádosti),
4.2.3 je-li žadatel právnickou osobou,
a) informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením,
zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednají na
základě udělené plné moci,
b) údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího
evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a
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4.2.4

4.2.5

4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.11

údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji,
jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční
právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem
ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo
pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje
všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby,
a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční
právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné
obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu
o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina
nebo stanovy,
c) informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu
podílem je myšlen obchodní podíl dle zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů,
uvedení přijatých podpor de minimis dle formuláře přílohy žádosti o Příspěvek (ve
formuláři musí být zohledněny postupy umožňující vyhodnocení žadatele o Příspěvek
z pohledu pravidla de minimis s informací, že za účelem uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace bude požadováno prohlášení žadatele o Příspěvek, ve kterém uvede,
že ke dni uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace se změnily/nezměnily okolnosti
týkající se žadatelem o Příspěvek přijatých podpor de minimis a jež žadatel o Příspěvek
uvedl ve formuláři žádosti o Příspěvek),
specifikace akce/činnosti (název projektu, účel, na který žadatel chce Příspěvek použít
a doba, v níž má být dosaženo účelu, přesné datum a místo konání akce/akcí,
odůvodnění žádosti - potřebnost projektu, výstupy projektu, v případě Příspěvku
na činnost uvést zaměření činnosti, působnost v kraji atd.),
přesná částka požadovaného Příspěvku, celkové náklady na akci/činnost (uvést, kolik
činí celkový rozpočet akce/na činnost a kolik procent z celkových plánovaných
uznatelných nákladů tvoří požadovaná částka,
plánovaný nákladový rozpočet, rozpis celkových nákladů dle položek (celková částka
a z toho hrazeno z Příspěvku), seznam dalších přispěvovatelů, sponzorů, vlastní zdroje
financování, plánované příjmy projektu,
informace o již dříve přijatých podporách poskytnutých Ústeckým krajem (název
akce/činnosti, datum, poskytnutá částka),
prohlášení o pravdivosti uvedených údajů v žádosti, o nečerpání a nepodání žádosti
o finanční prostředky na totožný projekt z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje,
o seznámení se s podmínkami poskytnutí Příspěvku,
seznam případných příloh žádosti,
den vyhotovení žádosti, identifikaci u osob zastupujících právnickou osobu s uvedením
právního důvodu zastoupení a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení
na základě plné moci i plnou moc.

4.3 Povinné přílohy:
4.3.1 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,
4.3.2 čestné prohlášení o skutečnosti, že
a) vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo,
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
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b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že
majetek byl zcela nepostačující, a to v originále,
nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, a to
v originále,
na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, a to v originále,
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,
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,
čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,
nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to
v originále,
čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě
splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům
se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí,
Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků; a to v originále,
čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči rozpočtu Kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu
předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty; a to v originále,
čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci
Projektu a nepůsobí jako prostředník, a to v originále,

4.3.3 kopie smlouvy o vedení běžného bankovního účtu,
4.3.4 kopie vyhotovení stanov (nestátní neziskové organizace, spolky aj.), a doklady o
ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o
Příspěvek navenek (podepisování smluv), a to v kopii,
4.3.5 výpis nebo doklady obsahující údaje o skutečném majiteli dle odst. 4.2.3 písm. b)
tohoto článku - netýká se obcí,
4.3.6 souhlas zřizovatele příspěvkové organizace.
Administrující odbor je oprávněn vyžádat další doplňující údaje či prohlášení k žádosti.
4.4 Akce/činnost, na kterou je požadován Příspěvek, nesmí být podporována z finančních
zdrojů Ústeckého kraje a jeho přijetí nesmí být rovněž v rozporu s pravidly dalších forem
veřejné podpory předmětné akce/činnosti, která byla žadateli poskytnuta či závazně
přislíbena.
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4.5 Žádosti jsou zasílány administrujícímu odboru na adresu Krajského úřadu Ústeckého
kraje v termínech stanovených správcem Fondu. Administrující odbor předkládá žádosti
k hodnocení pracovní skupině hejtmana, která je poradním orgánem hejtmana
Ústeckého kraje. Stanovisko k hodnoceným žádostem, včetně kompletního seznamu
hodnocených žádostí tak, aby rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí bylo
přezkoumatelné, je následně administrujícím odborem předkládáno radě kraje.
4.6 Maximální výše Příspěvku je u všech žadatelů 70% z celkových uznatelných nákladů
akce/činnosti, mimo případů podpory „mimořádných nebo významných událostí“.
Procentuální podíl Příspěvku je stanoven jako maximální a je závazným ukazatelem
v rámci celkových uznatelných nákladů Projektu. Orgán kraje rozhodující o poskytnutí
Příspěvku je oprávněn rozhodnout, že Příspěvek bude poskytnut do výše 100%
celkových uznatelných nákladů akce
4.7 Maximální výše osobních nákladů je u všech žadatelů 40 % z celkových uznatelných
nákladů akce.
4.8 Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který byl uveden v žádosti, který není definován
jako neuznatelný a splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním Projektu ve schváleném
období realizace,
- byl uhrazen v období realizace Projektu,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce Příspěvku na jeho
účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními
podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

jakékoliv provize,
odměnu zpracovateli žádosti o Příspěvek,
daň z přidané hodnoty nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její
odpočet,
manka, škody,
sankční poplatky, pokuty, úroky a penále, případně další sankční výdaje, ať už
jsou sjednané ve smlouvách nebo vznikající z jiných příčin,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
ztráty z devizových kurzů,
uzavřené leasingové smlouvy,
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
výdaje nesouvisející s realizací projektu,
finanční odměny účastníkům za umístění v soutěžích a akcích podobného
charakteru,
alkohol jako součást občerstvení resp. cateringových služeb.
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4.9 Pokud nebude žádosti vyhověno, a to i částečně, sdělí administrující odbor bez zbytečného
odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo (částečně) vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.
4.10

Na poskytnutí Příspěvku není právní nárok.

4.11 Je-li realizovaným projektem dosažen dle finančního vypořádání Příspěvku zisk
(příjmy převyšující výdaje (náklady) projektu) je taková skutečnost důvodem pro vrácení
poměrné části Příspěvku příjemcem. Částka, kterou je příjemce povinen vrátit, se stanoví
procentním podílem na zisku, přičemž tento podíl odpovídá výši závazného ukazatele
uvedeného ve Smlouvě, nejvýše však do výše poskytnutého Příspěvku.
Čl. 5
Způsob podání žádosti o Příspěvek administrovaný odborem SPRP
5.1 Předkládání žádosti o Příspěvek je možné výhradně elektronickou formou s následným
doručením písemností. Žádost o poskytnutí dotace se podává vyplněním a odesláním
elektronického formuláře dostupného na adrese https://www.kr-ustecky.cz/individualnidotace/ds-100275/p1=204744. Elektronický formulář žádosti je žadatelům přístupný od
1. 1. 2019. Po elektronickém odeslání formuláře bude každé žádosti přiřazeno jedinečné
pořadové číslo. Podepsaná písemná verze žádosti se všemi povinnými přílohami musí být
doručena prostřednictvím pošty, kurýrem nebo osobně v úředních hodinách na podatelnu
Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zalepenou obálku je třeba označit:
a) adresou: Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
b) plným jménem a adresou žadatele a pořadovým číslem žádosti vygenerovaným
elektronickou aplikací
c) textem "Neotvírat – žádost o individuální dotaci“.
5.2 Bude-li prostřednictvím elektronické aplikace odeslána více než jedna elektronická žádost
se stejným názvem, bude do hodnocení přijata pouze ta žádost, která bude doložena
podepsanou písemnou verzí s povinnými přílohami, ostatní žádosti budou vyřazeny.
5.3 Z dalšího hodnocení budou vždy vyřazeny žádosti v případech kdy:
a) bude podána pouze elektronická žádost a nebude následně dodána písemná verze žádosti
s přílohami;
b) bude podána pouze písemná žádost a nebude podána elektronicky.
5.4 Pokud bude žádost podaná řádně v souladu s těmito zásadami, ale bude vykazovat jiné
formální či obsahové nedostatky, bude žadatel vyzván k jejich odstranění či doplnění
v termínu určeném poskytovatelem.
Za správnost a úplnost žádosti vždy zodpovídá žadatel.
Čl. 6
Smlouva
6.1 Na základě rozhodnutí příslušného orgánu kraje o poskytnutí Příspěvku z Fondu uzavře
Ústecký kraj s příjemcem příspěvku Smlouvu dle obecně závazných právních předpisů.
Smlouvu za Ústecký kraj podepisuje hejtman kraje nebo uvolněný zastupitel na základě
pověření Rady Ústeckého kraje.
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6.2 Smlouva v případě poskytnutí dotace obsahuje (včetně povinných náležitostí dle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů):
a) název, sídlo, IČO poskytovatele,
b) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště u fyzických osob (u podnikatelů
případně i IČO, bylo-li přiděleno), název, popř. obchodní firmu, sídlo a IČO u právnické
osoby,
c) číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce Příspěvku,
d) výši poskytovaného Příspěvku,
e) podmínky, za kterých se Příspěvek poskytuje,
f) účel, na který je Příspěvek určen,
g) dobu, v níž má být stanového účelu dosaženo,
h) způsob čerpání Příspěvku,
i) podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit,
j) způsob a termín finančního vypořádání (vyúčtování) Příspěvku
k) lhůty a podmínky vrácení Příspěvku v případě neplnění smluvních podmínek včetně
informace o porušení rozpočtové kázně a jejich důsledcích,
l) podmínky pro výpověď či zrušení Smlouvy,
m) případně další podmínky související s účelem, na nějž byl Příspěvek poskytnut, a které
je příjemce povinen dodržet,
n) je-li příjemce Příspěvku právnická osoba, povinnosti příjemce v případě přeměny nebo
zrušení právnické osoby s likvidací,
o) den podpisu Smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy.
V případě poskytnutí daru bude smlouva uzavřena v souladu s ust. § 2055 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6.3 V případě Smluv o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč, či přesahujících tuto částku
uzavřeným dodatkem, uzavíraných s fyzickou osobou jednající mimo rámec své
podnikatelské činnosti, s obcí nevykonávající rozšířenou působnost, příspěvkovou
organizací zřízenou touto obcí nebo právnickou osobou, v níž má taková obec sama nebo
s jinými takovými obcemi většinovou účast, administrující odbor zajistí dle §10d odst. 1
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, uveřejnění Smlouvy o poskytnutí dotace 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 minimálně 3 let ode dne zveřejnění. Nebudou
zveřejňovány ty informace v rámci zveřejněných dokumentů, které jsou vyloučeny ze
zpřístupnění dle zvláštního právního předpisu (zákon č.110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů) a údaje, u kterých to stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie.
U takto upravených dokumentů musí být uveden důvod vyloučení zveřejnění těchto
informací (vždy v závorce za anonymizovaným/nezveřejněným textem).
V případech ostatních Smluv o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč či přesahujících tuto částku
uzavřeným dodatkem, administrující odbor zajistí uveřejnění Smlouvy o poskytnutí dotace
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, a příslušného vnitřního předpisu
poskytovatele. Administrující odbor zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění smlouvy
byla zaslána příjemci do datové schránky či na e-mail.
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Čl. 7
Povinnosti příjemce Příspěvku
7.1 Příjemce Příspěvku je povinen poskytnuté prostředky Fondu použít v souladu
s podmínkami uzavřené Smlouvy.
7.2 Příjemce Příspěvku se zavazuje uvádět na všech podkladech včetně originálů účetních
dokladů souvisejících s akcí nebo činností, že byl „Projekt podpořen Ústeckým krajem“.
Podklady a originály účetních dokladů hrazených z dotace budou označeny větou „Hrazeno
z dotace č. …“.
7.3 Příjemce Příspěvku je povinen zaslat „Závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace
(závěrečné vyúčtování)“ ve lhůtě stanovené ve Smlouvě.
7.4 Příjemce Příspěvku je povinen na základě žádosti poskytovatele doplnit ve stanovené lhůtě
náležitosti vyúčtování.
7.5 Příjemce Příspěvku je povinen zajistit publicitu akce/činnosti dle příslušného ustanovení
Smlouvy.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení.
8.1 Způsob použití účelových finančních prostředků Fondu podléhá kontrole orgánů Ústeckého
kraje. Každoročně je Zastupitelstvu Ústeckého kraje předkládána zpráva včetně přehledu o
čerpání prostředků z Fondu zpracovaná správcem Fondu. Tato zpráva je předkládána spolu
se zprávou o závěrečném účtu Ústeckého kraje za uplynulý kalendářní rok.
8.2 Výjimku z těchto Zásad schvaluje Rada nebo Zastupitelstvo Ústeckého kraje; výjimku
může schválit ten orgán, který je podle příslušných ustanovení zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oprávněn rozhodnout o poskytnutí
dotace/daru.
8.3 Tyto Zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……………. ze
dne 21. 6. 2021, nabývají platnosti dnem jejich schválení a účinnosti dnem 22. 6. 2021
Zásady ruší Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého kraje schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 011/3Z/2021 ze dne
25. 1. 2021.

V Ústí nad Labem, dne:
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje
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Číslo smlouvy:……………….
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem
v rámci realizace projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP
B2), CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431
Článek I
SMLUVNÍ STRANY
Ústecký kraj
Sídlo:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:

Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje

IČ:

70892156

DIČ:

CZ70892156

Bankovní spojení:

882733379/0800

(dále jen „Příjemce“)
a
Partner s finančním příspěvkem (název)
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:
(dále jen „Partner“)
Článek II
ÚČEL DODATKU
Smluvní strany uzavřely dne ………… Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem
evidovanou pod č. 20/SML…. (dále jen „Smlouva“). V reakci na důsledky pandemie COVID19 kvůli které dochází k prodlužování projektů ve výzvách Šablony pro SŠ a VOŠ II byla
Řídícím orgánem OP VVV provedena změna Výzvy IKAP II a vydán Metodický dopis č. 1
měnící Pravidla pro žadatele a příjemce – specifickou část. Tento dodatek zapracovává
předmětné změny do Smlouvy.

Článek III
PŘEDMĚT DODATKU
1. V článku III Práva a povinnosti smluvních stran, odst. 6 se znění prvního bodu (odrážky)
nahrazuje následujícím zněním:
1

Příjemce informovat o zahájení realizace aktivit nejpozději 30 kalendářních dnů před jejich
zahájením. Fyzickou realizaci aktivit je možno zahájit až po ukončení realizace věcně
totožné šablony v projektu z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II (02_18_065 nebo
02_18_066). V případě, kdy realizaci klíčové aktivity 7b – 7g započne dříve, než je
ukončen projekt z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II, bude Partner Příjemce bez zbytečného
odkladu informovat o datu ukončení věcně totožné aktivity v projektu z výzvy Šablony
pro SŠ a VOŠ II, o datu ukončení realizace projektu ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ II a
o datu předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ
II.
2. V článku IV Financování projektu, odst. 5 se znění písm. b) nahrazuje následujícím zněním:

Partner je povinen využívat k úhradě svých způsobilých výdajů včetně plateb dodavatelům této
zálohy výhradně z projektového účtu. Výdaje jsou způsobilé ode dne, který následuje po
dni, ve kterém byla ukončena realizace věcně totožné šablony v projektu z výzvy
Šablony pro SŠ a VOŠ II (02_18_065 nebo 02_18_066).

Článek IV
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení
obdrží Příjemce a 1 vyhotovení obdrží Partner.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv.
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. Partner
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 Příjemce, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této
smlouvy byla zaslána Partnerovi do datové schránky ID: ……………….
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesením
č………………ze dne …….
V Ústí nad Labem dne ………………..

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

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Příjemce

Partner
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DOTAČNÍ PROGRAM
na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)
4. VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
Schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 027/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019,
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 032/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 a usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č…………….. ze dne 21. 6. 2021.
Vyhlášený dotační program dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,program“) obsahuje podmínky
poskytnutí dotace v rámci programu v souladu se Závaznými pokyny pro Specifický cíl 2.1,
Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Výzva pro kraje č. 3 a
v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená
úsporám – Adaptační a mitigační opatření v rámci 1. výzvy k podávání žádostí.
Administrací programu včetně provádění hodnocení žádostí o dotace, kontroly závěrečného
vyúčtovaní a prováděním veřejnosprávních kontrol je pověřen Odbor strategie, přípravy
a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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ZÁKLADNÍ PODMÍNKY, ÚČEL DOTACE, DŮVODY PODPORY
STANOVENÉHO ÚČELU

Účelem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové účinné
nízkoemisní tepelné zdroje (dále také jako zdroje tepla) v rodinných domech určených
k bydlení na území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba.
Rodinný dům, ve kterém dochází k výměně tepelného zdroje, musí být zapsán nejpozději
do doby uzavření smlouvy v katastru nemovitostí jako rodinný dům.
Rodinným domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina
podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena,
v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží
a podkroví. Za rodinný dům je pro účely programu považován také bytový dům, v němž jsou
nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici
pro byt. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování
1

(hotel, penzion apod.) se pro účely programu za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě,
že zde má konečný uživatel (fyzická osoba/žadatel) trvalé bydliště.
Důvodem podpory stanoveného účelu dotace je dosažení pozitivního přínosu a zlepšení
kvality životního prostředí na území Ústeckého kraje snížením emisí znečišťujících látek
z lokálních zdrojů vytápění.

1.1

Dotaci je možno poskytnout

1) pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva
s ručním přikládáním nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5;
2) i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma tepelnými zdroji (kotlem na pevná paliva
a zároveň např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj.), z nichž jeden naplňuje podmínky
pro přidělení dotace, je prokazatelně v provozu nebo byl v provozu před realizací výměny
tepelného zdroje a může plnit funkci hlavního zdroje vytápění;
3) na tepelné zdroje uvedené ke dni podání žádosti o dotaci v seznamu výrobků a technologií
vedeném na webových stránkách Státního fondu životního prostředí
ČR https://svt.sfzp.cz/, platným pro Dotační program Kotlíkové dotace – 3. kolo
(117. výzva OPŽP od 2019) a splňující další podmínky uvedené v článku 2. Předmět dotace.
Souběh dotace s dalšími dotačními tituly na realizaci jedné akce se nevylučuje. Výše
poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových
nákladů na akci.
1.2

Dotaci nelze poskytnout

1) na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, tedy kamen (jednotlivě stojících) či krbových
vložek (i s výměníkem a napojením na otopnou soustavu), stávajícího kotle na pevná
paliva s automatickým či poloautomatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové
kotle;
2) na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva splňujícího třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5;
3) na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 1. 1. 2009) z programů
Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny
kotlů realizovaných Ústeckým krajem a Ministerstvem životního prostředí. Ve všech
případech, kdy byl zdroj podpořen z jiného dřívějšího dotačního titulu, musí být dodrženy
smluvní podmínky udržitelnosti podpory poskytnuté v minulosti;
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4) na nový kotel bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru;
5) na přestavbu stávajícího kotle (vždy musí dojít k výměně celého kotlového tělesa);
6) na domy určené k rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.);
7) na domy určené výhradně k podnikání;
8) v případě, že je omezeno právo vlastníka nebo i spoluvlastníka nakládat s nemovitostí
např. zástavní právo exekutorské či jiná zástava. Nevztahuje se na zástavy smluvní
na základě půjčky nebo hypotéky související s bydlením nebo na exekutorské příklepy
v rámci dražby;
9) v případě, že žadatel bude mít vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě
splatnosti;
10) v případě, že žadatel bude mít nesplacené závazky po lhůtě splatnosti vůči dalším
orgánům veřejné správy České republiky, Evropské unie nebo některého z jejích členských
států a zdravotním pojišťovnám;
11) v případě, že dochází k převodu nebo přechodu vlastnických práv k rodinnému domu či
bytové jednotce.
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2.1

PŘEDMĚT DOTACE, TYPY PODPOROVANÝCH
PROJEKTŮ A AKTIVIT

Typy nového tepelného zdroje

Novým podporovaným tepelným zdrojem se rozumí zařízení uvedené v době podání žádosti
v seznamu výrobků a technologií uvedeném na webových stránkách Státního fondu životního
prostředí ČR (https://svt.sfzp.cz/), a to:
1) Kotel na biomasu splňující parametry definované Nařízením Komise (EU) č. 2015/1189,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde
o požadavky na ekodesign kotlů na pevná paliva platné od 1. 1. 2020. Předepsané
parametry musí kotle splnit pro všechna paliva určená výrobcem a všechny použitelné
způsoby přikládání, které jsou určeny výrobcem. Dotaci není možné poskytnout
v případech uvedených v bodě 1.2. Dále je vyžadováno plnění níže uvedených specifických
podmínek.
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V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné využití akumulační
nádoby o min. objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně příp. zásobníku
teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván) nebo min. objem akumulační nádoby
ve vztahu k instalovanému výkonu a dalším parametrům kotle vychází z postupu
uvedeného v části 4.4.6 ČSN EN 303-5 „Kotle pro ústřední vytápění“ a je součástí
projektové dokumentace realizované příslušně autorizovanou osobou (Česká
komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě).
U automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku
paliva do ohniště. V případě automatických kotlů, kde lze jakékoliv konstrukční
části kotlového tělesa využít jako rošt pro ruční přikládání paliva a jeho spalování
prohořívacím či odhořívacím způsobem, je kotel z hlediska podmínek programu
považován za kotel s ručním přikládáním paliva.

2) Tepelné čerpadlo splňující parametry definované Nařízením Komise (EU) č. 813/2013,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde
o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných
ohřívačů (dále jen Nařízení Komise).




Elektrické tepelné čerpadlo, které dosahuje parametrů definovaných Nařízením
Komise, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních
prostorů a kombinovaných ohřívačů platné od 26. 9. 2017;
Plynové tepelné čerpadlo, které dosahuje parametrů definovaných Nařízením
Komise, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních
prostorů a kombinovaných ohřívačů platné od 26. 9. 2018.

3) Plynový kondenzační kotel splňující parametry Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým
se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky
na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostor a kombinovaných ohřívačů platné
od 26. 9. 2018.
2.2

Instalace nového zdroje tepla

V případě instalace zdroje tepla s jiným SVT než toho, který je uveden v žádosti o dotaci
(při zachování stejného typu zdroje), je nutné doložit změnový formulář nejpozději do 14 dnů
od uvedení nového zdroje do provozu.
V případě instalace jiného typu zdroje tepla než toho, který je uveden v žádosti o dotaci,
je nutné o změnu doložením změnového formuláře požádat před instalací nového zdroje
tepla. Změna typu zdroje tepla musí být projednána a schválena Radou Ústeckého kraje.
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Změnový formulář je dostupný na webových stránkách Ústeckého kraje. Vždy je nezbytné
doručit změnový formulář dříve než závěrečnou zprávu.
Instalaci nového zdroje tepla včetně prací s tím souvisejících není možné provést svépomocí
s výjimkou případu, kdy samotná osoba žadatele je zároveň osobou oprávněnou
k příslušnému předmětu podnikání. V daném případě si může fyzická osoba v rámci
způsobilých výdajů nárokovat pouze výdaje na materiál, nikoli na provedené práce (totéž
platí i v případě manželů, kdy o dotaci zažádá jeden z manželů a druhý z manželů je osobou
oprávněnou provádět instalaci). V ostatních případech je nutné vždy provést instalaci nového
zdroje tepla včetně prací s tím souvisejících dodavatelem jako osobou oprávněnou.
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ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PODPORU STANOVENÉHO ÚČELU

Pro tento program je alokováno celkem 309 757 587,11 Kč.
1) Z toho alokace ve výši 245 857 172,11 Kč je čerpána v rámci 4. výzvy kotlíkových dotací
v Ústeckém kraji na základě 3. výzvy MŽP k podávání žádostí o finanční podporu na
výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva, registrační číslo
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009907. Alokace sestává z:
Původní výše alokace 160 325 567 Kč (1. kolo příjmu žádostí).
Navýšení alokace 69 885 612,80 Kč (zásobník v rámci 1. kola příjmu žádostí).
Navýšení alokace 15 645 992,31 Kč (2. kolo příjmu žádostí).
2) Z toho alokace ve výši 63 900 415 Kč je čerpána v rámci 1. výzvy MŽP k podávání žádostí
o poskytnutí podpory v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a
mitigační opatření, registrační číslo SFZP/076003/2020. Tyto finanční prostředky
mohou být poskytnuty pouze na podporu dílčích projektů, zařazených do zásobníku
žádostí vytvořeného v rámci tohoto dotačního programu.
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MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE

Dotace bude poskytována s následující hranicí:
1) 80 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací kotle pouze na biomasu s ručním
přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
2) 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo
automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;

5

3) 75 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle,
nejvýše však 95 tis. Kč.
V případě, že je výměna kotle realizována v obci spadající do prioritního území, bude výše
podpory navýšena o 7 500 Kč. Podrobný seznam těchto obcí je Přílohou č. 1 tohoto dotačního
programu.
Dotace bude poskytnuta ve stanovené výši způsobilých výdajů a dle podmínek stanovených
ve Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi Ústeckým krajem a oprávněným žadatelem.
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ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

1) Dotace může být poskytnuta pouze na způsobilý výdaj, kterým je výdaj, jenž:
a) je v souladu s právními předpisy ČR a EU,
b) je v souladu s pravidly Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020 (včetně
Závazných pokynů pro Specifický cíl 2.1, Základní pravidla pro fyzické osoby), s tímto
dotačním programem a dalšími závaznými dokumenty,
c) je přímo spojen s realizací akce podpořené dotací, je součástí jejího rozpočtu
a je pro realizaci akce nezbytný,
d) je přiměřený (odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a je vynaložen v souladu
s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti 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,
e) vznikl a byl uhrazen příjemcem dotace v období od 15. 7. 2015 do 31. 12. 2022
u žádostí, které jsou kryty z alokované částky programu před vytvořením zásobníku
a do 30. 6. 2023 u žádostí zařazených do zásobníku a žádostí přijatých ve 2. kole
příjmu žádostí,
f) je realizován na území Ústeckého kraje,
g) je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný (faktura, zjednodušený daňový
doklad, např. paragon apod. obsahuje všechny náležitosti daňového dokladu
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Vznik výdaje je okamžik reálného uskutečnění požadovaného plnění, úhradou výdaje
se rozumí vynaložení finančních prostředků příjemcem dotace, s nímž je spojen nárok
na odpovídající plnění.
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Příjemce dotace je povinen doložit naplnění uvedených kritérií relevantními doklady.
Jestliže neprokáže splnění kritérií způsobilosti výdaje, nelze výdaj považovat za způsobilý
a nelze jej proplatit.
2) Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady vynaložené na stavební práce, dodávky
a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:
a) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu včetně nákladů
na úpravu spalinových cest,
b) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
c) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle
včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
d) stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo
úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo
kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo
dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
e) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého
k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období
do kolaudace (uvedení to trvalého provozu),
f) náklady na projektovou dokumentaci, realizovanou příslušně autorizovanou osobou
(Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě), pokud je nezbytná
pro realizaci akce.
3) Všechny ostatní výdaje vynaložené příjemcem jsou považovány za výdaje nezpůsobilé,
a to zejména:
a)
b)
c)
d)
e)

daně, s výjimkou DPH zahrnuté do ceny pořizovaného zařízení či služeb,
náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
úhrada úvěrů a půjček,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti,
poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, správní poplatky apod.),
f) náklady na právní spory,
g) náklady spojené s pořízením výpisu z katastru nemovitostí,
h) výdaje související se zpracováním a předložením žádosti.
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OKRUH OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ O DOTACI

Oprávněným žadatelem v rámci tohoto dotačního programu se rozumí:
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1) vlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky,
2) spoluvlastník rodinného domu, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních
spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě,
3) spoluvlastník bytové jednotky, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních
spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce,
4) v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci
společného jmění manželů žádá pouze jeden z manželů za předpokladu písemného
souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového
podílu na předmětném rodinném domě.
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LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI, HARMONOGRAM VÝZVY

Příjem žádostí ode dne:

Pondělí 16. září 2019, 10:00 hod.
Pátek 30. října 2020, 12:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí dne:

2. kolo příjmu žádostí od:
Ukončení příjmu žádostí ve 2. kole:

Žádosti, které splní podmínky dotačního
programu, ale nebudou moci být přímo
podpořeny z důvodu vyčerpání alokace,
budou zařazeny do tzv. zásobníku
přijatých žádostí.
Pondělí 6. září 2021 v 10:00:00 hod.
Do vyčerpání alokace projektu a vytvoření
zásobníku nebo ve čtvrtek 30. září 2021 v
12:00:00 hod.

Datum časové způsobilosti výdajů akce od:

15. července 2015

Datum časové způsobilosti výdajů akce do:

31. prosince 2022 u žádostí, které jsou
kryty z alokované částky programu před
vytvořením zásobníku a do 30. června
2023 u žádostí zařazených do zásobníku a
žádostí přijatých ve 2. kole příjmu žádostí.
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ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Předkládání žádosti je možné výhradně elektronickou formou s následným doručením žádosti
v listinné podobě včetně požadovaných příloh.
8.1

Elektronické podání žádosti o dotaci

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně elektronicky, a to vyplněním a odesláním
elektronického formuláře prostřednictvím aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na adrese
https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-kotlikova-dotace-4-vyzva-usteckeho-kraje/d1730215/p1=204744 . Elektronická aplikace „Kotlíková dotace“ bude žadatelům přístupná od
srpna 2019, odeslání vyplněného elektronického formuláře žádosti však lze až od výše
uvedeného okamžiku přijímání žádostí, tj. 16. září 2019, 10:00 hod.
Ve 2. kole příjmu žádostí bude elektronická žádost o poskytnutí „Kotlíkové dotace“ žadatelům
přístupná od srpna 2021. Odeslání vyplněného elektronického formuláře žádosti bude možné
od 6. září 2021 od 10:00:00.
Manuál pro vyplnění elektronické žádosti o dotaci se zveřejňuje na internetových stránkách
Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Každé žádosti bude podle času odeslání v elektronické aplikaci přiřazeno jedinečné pořadové
číslo.
8.2

Doručení žádosti o dotaci včetně povinných příloh v listinné podobě

Podepsaný výtisk žádosti (tento dokument se vrací ve formátu pdf na e-mailovou adresu
zadanou v elektronické žádosti, netiskne se z internetu) se všemi povinnými přílohami musí
být doručen nejpozději do 10 pracovních dnů od data odeslání elektronického formuláře.
Žádost o dotaci (každou v samostatné zalepené obálce) lze doručit (prostřednictvím pošty
nebo osobně) v úředních hodinách na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zalepenou
obálku je třeba označit:
a) adresou: Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
b) zkráceným názvem projektu a číslem výzvy, tj. "Výměna kotlů – Ústecký kraj 4. výzva“
c) plným jménem a adresou žadatele a pořadovým číslem žádosti vygenerovaným
elektronickou aplikací
d) textem "Neotvírat – žádost o podporu kraje“.
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8.3

Příjem žádostí

Bude-li prostřednictvím elektronické aplikace odeslána více než jedna elektronická žádost
na výměnu téhož původního zdroje tepla, bude přijata pouze žádost, která bude následně
doložena v listinné podobě, a ostatní žádosti budou vyřazeny.
Z dalšího hodnocení budou vyřazeny neúplné žádosti, kdy:
a) bude podána pouze elektronická žádost a nebude v termínu dodána listinná podoba
žádosti s přílohami;
b) bude dodána pouze listinná podoba žádosti a nebude podána elektronicky.
Elektronický příjem žádostí končí nejpozději dne 30. října 2020 v 12:00 hod. V případě
vyčerpání alokovaných finančních prostředků bude příjem žádostí poskytovatelem pokračovat
do výše uvedeného data, ale tyto žádosti budou zařazeny do zásobníku přijatých žádostí.
Příjem elektronických žádostí ve 2. kole končí vyčerpáním alokace (cca 155 žádostí) a
vytvořením zásobníku (cca 245 žádostí). Celkem bude přijato 400 žádostí. Nejpozději bude
příjem žádostí ukončen dne 30. září 2021 v 12:00:00.
Žádosti o dotaci podané později nebo jiným způsobem, než je stanoveno výše, nebudou
považovány za řádně podané a nebudou dále hodnoceny.
Pokud bude žádost podaná řádně v souladu s tímto programem, ale bude vykazovat jiné
formální či obsahové nedostatky, bude žadatel vyzván k jejich odstranění či doplnění
v náhradním termínu. Pokud žadatel nedostatky neodstraní do 30 pracovních dnů od obdržení
výzvy z úrovně kraje, bude jeho žádost z další administrace a hodnocení vyřazena.
Za správnost a úplnost žádosti vždy zodpovídá žadatel.
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KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI, LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ
O ŽÁDOSTI

Žádosti budou hodnoceny v pořadí, v jakém budou elektronicky doručeny. Vyhodnocení
žádosti o dotaci bude probíhat v několika fázích:
1) formální hodnocení – zda byla žádost dodána včas, na příslušném formuláři
a s požadovanými přílohami v náležité formě;
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2) obsahové hodnocení – zda je žádost vyplněna dle předlohy a ve všech požadovaných
bodech, zda zvolený předmět dotace a oprávněný žadatel odpovídá podmínkám programu;
zda uplatňované výdaje jsou věcně, časově a místně způsobilé a odpovídají zásadám
efektivity a hospodárnosti;
3) finanční hodnocení – vymezení % výše dotace poskytovatele a jejich přesné specifikaci.
Podpora bude poskytována na žádosti v pořadí (vzestupně) dle vygenerovaného pořadového
čísla žádosti, a to až do vyčerpání alokace finančních prostředků.
Žádosti, které nebudou moci býti přímo podpořeny z důvodu vyčerpání alokace finančních
prostředků, budou zařazeny do tzv. zásobníku přijatých žádostí. Tento zásobník tvoří žádosti
schválené Radou kraje nad rámec zazávazkované finanční alokace dle čl. 3 dotačního
programu.
Žádosti budou projednány a o žádosti bude rozhodnuto kompetentními orgány Ústeckého
kraje. Na základě příslušného usnesení orgánu Ústeckého kraje bude uzavřena s vybraným
žadatelem veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (vzor smlouvy dostupný na webových
stránkách Ústeckého kraje).
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: dle termínů jednání orgánů kraje, nejpozději
k 31. 12. 2020.
Lhůta pro rozhodnutí o žádostech přijatých ve 2. kole příjmu žádostí (včetně žádostí
zařazených do zásobníku): dle termínů jednání orgánů kraje, nejpozději k 31. 3. 2022.
Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům nevracejí. Ústecký kraj
nebude poskytovat žadateli informace o průběhu vyřizování žádostí do doby zveřejnění
usnesení příslušného orgánu Ústeckého kraje.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.

10 ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ DOTACE A NÁLEŽITOSTI DOKLADŮ
PŘEDKLÁDANÝCH OPRÁVNĚNÝMI ŽADATELI
10.1 Způsoby poskytování dotace
Platba ex-post, tj. způsob financování, kdy jsou žadateli prostředky propláceny
až po vynaložení všech výdajů spojených s předmětnou dotací, na základě předložených
dokladů a maximálně do výše v uzavřené smlouvě.
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10.2 Náležitosti finančních dokladů předkládaných žadateli
Faktury musí být označeny registračním číslem projektu, ke kterému se vztahují, tzn.:
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009907 u dílčích projektů financovaných
z alokace dle čl. 3 odst. 1 dotačního programu.
Registrační číslo: SFZP/076003/2020 u dílčích projektů financovaných z alokace dle čl. 3 odst.
2 dotačního programu.
Informace o plnění uvedeném na faktuře musí obsahovat (dle typu akce) následující:
• specifikaci a náklady na nový zdroj tepla,
• specifikaci a náklady opatření na otopné soustavě,
• specifikaci a náklady na úpravy spalinových cest,
• specifikaci a náklady na úpravu kotelny,
• specifikaci a náklady na akumulační nádobu,
• specifikaci a náklady na neveřejnou část plynové přípojky,
• celkové náklady plnění.
Informace o plnění uvedeném na faktuře jsou povinné od data zveřejnění podmínek tohoto
programu. Pro faktury vydané před zveřejněním podmínek zajistí žadatel informace v jiné
formě (např. jako přílohu k faktuře ve formě položkového rozpočtu). Tento dokument musí
být označen číslem projektu shodně s fakturou.
10.3 Obecná ustanovení k poskytování dotace
Způsobilý výdaj musí být prokazatelně zaplacen a doložen relevantním dokladem.
Hotovostní platby, provedené po 27. 2. 2017, jsou možné způsobilé výdaje pouze
do maximální celkové výše 10 000 Kč jednomu dodavateli.
Kopie bankovního výpisu dokládající úhradu faktury musí být vždy opatřena originálním
podpisem žadatele (originál bankovního výpisu si žadatel uschová pro případnou kontrolu).
Pokud se jedná o jiný bankovní účet než bankovní účet žadatele, je nezbytné připojit čestné
prohlášení, že platba proběhla za žadatele z běžného účtu jiného vlastníka a uvést, o jakou
osobu se jedná (manželka, atp.). V tomto prohlášení je třeba zdůvodnit rozdíl vlastníka účtu
a žadatele o dotaci.
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Za bankovní výpis se považuje elektronický bankovní výpis, bankovní výpis v papírové podobě,
elektronická historie transakcí, potvrzení o provedení platby nebo transakce atp. Příkaz
k úhradě není akceptován jako doklad o provedení platby.
Do žádosti o dotaci je nezbytné uvést takový bankovní účet, který vlastní žadatel, příp. jiná
osoba výše specifikovaná, a z tohoto účtu by měly být prováděny všechny transakce týkající
se pořízení nového tepelného zdroje, včetně služeb s tím spojených. Tento účet bude uveden
ve Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi Ústeckým krajem a žadatelem a na tento účet
bude zaslána přiznaná výše dotace vypočtená s ohledem na vynaložené způsobilé výdaje.

11 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
1) Dodržení předepsaného způsobu a termínu podání žádosti o dotaci.
2) Vyplnění závazného elektronického formuláře pro žádost o dotaci včetně jeho doložení
a doložení požadovaných dokumentů pro poskytnutí dotace dle článku 12 dotačního
programu.
3) Podání žádosti oprávněným žadatelem definovaným v článku 6 dotačního programu.
4) Soulad projektu s cíli Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a podmínkami
pro poskytnutí dotace uvedenými v Závazných pokynech pro Specifický cíl 2.1, Prioritní
osy 2 specifikovaných v příloze č. 2 dotačního programu.
5) Umožnění provedení kontroly (včetně kontroly před podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace) a spolupráce s kontrolními orgány ze strany poskytovatele, třetích osob
pověřených poskytovatelem, Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního
prostředí České republiky, Ministerstva financí, orgány finanční správy, Evropské komise,
Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu. Těmto subjektům je příjemce
povinen zpřístupnit zejména veškerou dokumentaci k akci. Kontrolou se rozumí provedení
kontroly daného nového zdroje na místě, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy a zákonem č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů (zákon o kontrole).
6) Příjemce dotace (konečný uživatel) je v době udržitelnosti oprávněn vyměnit nový zdroj
tepla, který byl předmětem dotace pouze za zdroj tepla se stejnými nebo lepšími
ekologickými parametry.
7) Příjemce dotace musí prokázat plné splnění účelu dotace a zajištění řádného provozu
a údržby a servisu nového zdroje tepla a zachování umístění nového zdroje tepla
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v rodinném domě uvedeném v žádosti po celou dobu udržitelnosti, tj. do 31. 12. 2028,
a umožnění provedení veřejnosprávní kontroly i v době udržitelnosti. Co se týká třetích
osob, jimž příjemce po vyplacení dotace zcizuje nebo přenechává rodinný dům k užívání,
ve kterém byl pořízen nový zdroj tepla, je povinen příjemce zajistit umožnění provedení
veřejnosprávní kontroly v době udržitelnosti i u těchto osob.
8) Příjemce dotace je povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných
při veřejnosprávní kontrole, která mu byla uložena orgány uvedenými v pátém odstavci
tohoto článku, na základě prováděných kontrol, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle
požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem.
9) Příjemce dotace je v případě poruchy, nefunkčnosti či poškození zdroje tepla bránícímu
řádnému provozu povinen zjednat nápravu z vlastních zdrojů, nebo v rámci poskytnuté
záruky na nový zdroj a související práce. Pokud nebude zjednána náprava, může dojít
až k odejmutí finanční podpory.
10) Neprodleně informovat poskytovatele o všech změnách ve vlastnických právech příjemce
k rodinnému domu/bytové jednotce či v jeho identifikačních údajích, nejpozději však
do 15 dnů ode dne, kdy nastala daná změna. V případě změny účtu je příjemce povinen
rovněž doložit vlastnictví k účtu (smlouva o zřízení účtu, bankovní výpis, potvrzení banky,
atp.). Z důvodu změn identifikačních údajů smluvních stran nebo změny účtu příjemce
není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
11) Povinnost informovat podle tohoto článku se vztahuje i na dobu udržitelnosti.

12 POŽADOVANÉ DOKUMENTY
12.1 Při podání žádosti
1) Originál žádosti o poskytnutí dotace – vytištěný a originálně podepsaný dokument
odeslané elektronické žádosti s přiřazeným pořadovým číslem (tento dokument se vrací
ve formátu pdf na e-mailovou adresu zadanou v elektronické žádosti, netiskne
se z internetu).
2) Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
Z fotodokumentace musí být jasně patrné jeho napojení a dále o jaký typ kotle se jedná,
a to pro snadnou identifikaci při další administraci žádosti. V této souvislosti se doporučuje
dodání čelního pohledu, horního pohledu a obou bočních pohledů. Pokud má kotel
označení od výrobce, doporučuje se přiložení fotografie tohoto štítku.
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3) Kopie dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně,
sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Dokument
primárně slouží k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího zdroje. Pokud fyzická osoba
tímto dokumentem nedisponuje, lze u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 nahradit
jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné
dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným
prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.
4) Originál písemného souhlasu spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje
tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě, a to i v případě více spoluvlastníků
rodinného domu.
5) Originál písemného souhlasu spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce
a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření
v rodinném domě, a to i v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
6) Originál písemného souhlasu druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného
domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný
souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě
k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě.
7) Originál písemného souhlasu vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti
je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
8) Informace o stavbě z internetového Nahlížení do katastru nemovitostí nebo kopie
Výpisu z katastru nemovitostí prokazující stav dané nemovitosti evidované v katastru
nemovitostí. Tato Informace nebo Výpis nesmí být starší tří měsíců k datu podání žádosti.
9) Originál „Čestné prohlášení“ v případě vytápění rodinného domu více zdroji tepla,
ve kterém žadatel čestně prohlásí, že hlavním zdrojem vytápění rodinného domu či bytové
jednotky je kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním (případně doloží i fakturou za nákup
uhlí, dřeva), a že tento kotel je v provozu nebo byl v provozu před výměnou kotle.
10) Kopie potvrzení o vlastnictví bankovního účtu (smlouva o zřízení účtu, bankovní výpis,
potvrzení banky, atp.)
Kopií se rozumí prostá kopie, která nemusí být notářsky ověřena. Formuláře jsou dostupné
na webových stránkách Ústeckého kraje.
Poskytovatel dotace je oprávněn si vyžádat další doplňující údaje k žádosti.
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12.2 Po ukončení realizace projektu
1) Originál formuláře závěrečná zpráva (v listinné podobě, vyplněn čitelně a originálně
podepsaný) obsahující finanční vyúčtování. Formulář je dostupný na webových stránkách
Ústeckého kraje.
2) Kopie účetních dokladů k doložení celkových výdajů akce a doklady o jejich úhradě
(všechny předkládané doklady musí být správně označené číslem projektu).
3) Kopie výpisu z účtu o provedení platby, musí být podepsána žadatelem – podpis na tomto
dokumentu musí být originální (ne kopie podpisu). Jedná se o bankovní účet, který vlastní
žadatel, příp. jiná osoba, který byl uveden do žádosti o poskytnutí dotace a z tohoto účtu
byly prováděny všechny transakce týkající se pořízení nového tepelného zdroje, včetně
služeb s tím spojených. Tento účet je uveden ve Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené
mezi Ústeckým krajem a žadatelem a na tento účet bude zaslána přiznaná výše dotace
vypočtená s ohledem na vynaložené způsobilé výdaje.
4) Fotodokumentaci nového zdroje tepla a jeho napojení na otopnou soustavu (radiátory,
podlahové topení atp.) a komínové těleso rodinného domu. U tepelných čerpadel je nutné
předložit fotodokumentaci všech částí (venkovní i vnitřní jednotky).
5) Kopie dokladu o likvidaci starého kotle potvrzeného oprávněnou osobou (vlastnící
příslušné oprávnění k nakládání s odpady). Formulář je dostupný na webových stránkách
Ústeckého kraje.
6) Kopie dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu (revizní zprávu nebo
protokol o uvedení zařízení do provozu) potvrzený oprávněnou osobou. V případě
obnovitelných zdrojů energie osoba dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. 4. 2014
o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (tepelná
čerpadla).
7) Kopie osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb.
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (ne starší
5 let) potvrzující, že fyzická instalace nového zdroje tepla byla provedena oprávněnou
osobou. Platí pouze pro kotle na biomasu a tepelná čerpadla.
8) Kopie protokolu o revizi spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole
a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj).
Kopií se rozumí prostá kopie, která nemusí být notářsky ověřena.
Poskytovatel dotace je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady k závěrečné zprávě
pro doložení vynaložených prostředků a oprávněnost vyplacení dotace.
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12.3 Doručení závěrečné zprávy
Vyplněná a podepsaná závěrečná zpráva se všemi povinnými přílohami musí být doručena
v listinné podobě po ukončení realizace akce nejpozději do 31. 1. 2023 u žádostí, které jsou
kryty z alokované částky programu před vytvořením zásobníku a do 31. 7. 2023 u žádostí
zařazených do zásobníku a žádostí přijatých ve 2. kole příjmu žádostí.
Závěrečnou zprávu (každou v samostatné zalepené obálce) lze doručit (prostřednictvím pošty
nebo osobně) v úředních hodinách na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zalepenou
obálku je třeba označit:
a) adresou: Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
b) zkráceným názvem projektu a číslem výzvy, tj. "Výměna kotlů – Ústecký kraj 4. výzva“
c) plným jménem a adresou žadatele a číslem smlouvy
d) textem "Neotvírat - Závěrečná zpráva“.

13 KONTAKTNÍ OSOBY
Kontaktními osobami pro tuto Výzvu jsou:
Ing. Tomáš Vaněk
Ing. Michaela Bartošová
Ing. Darja Boudníková
Bc. Eva Feltlová
Bc. Alena Franceová
František Minárik
Bc. Kateřina Řádová
Ing. Nela Brzobohatá

vanek.t@kr-ustecky.cz
bartosova.m@kr-ustecky.cz
boudnikova.d@kr-ustecky.cz
feltlova.e@kr-ustecky.cz
franceova.a@kr-ustecky.cz
minarik.f@kr-ustecky.cz
radova.k@kr-ustecky.cz
brzobohata.n@kr-ustecky.cz

tel: 475 657 511
tel: 475 657 279
tel: 475 657 986
tel: 475 657 392
tel: 475 657 354
tel: 475 657 363
tel: 475 657 514
tel: 475 657 368

Další informace
Další informace a formuláře jsou k dispozici na webu Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace
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14 PŘÍLOHY
1. Prioritní města a obce v Ústeckém kraji
2. Závazné pokyny pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2 – Výzva pro kraje č. 3 platné
od 7. 1. 2019
3. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená Úsporám –
Adaptační a mitigační opatření v rámci 1. výzvy k podávání žádostí
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Bod 17.5 Priloha 1.pdf k usnesení č. 066/7Z/2021

Příloha č. 1 - Seznam partnerů projektu IKAP A2, se kterými bude uzavřen dodatek ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem, s uvedením změny rozpočtu
Číslo smlouvy
A

20/SML1523/PaS/SPRP

Číslo dodatku č. 1

Partner s fin. příspěvkemTechnický klub

20/SML1523/01/PaS/SPRP

Město Štětí, IČ 00264466,
Mírové náměstí 163, 411 TK Štětí
08 Štětí,

5 786 645,93 Kč

5 751 072,60 Kč

-35 573,33 Kč

TK Chomutov SVČ

4 315 932,60 Kč

4 194 132,60 Kč

-121 800,00 Kč

TK Litvínov

5 782 757,40 Kč

5 764 227,00 Kč

-18 530,40 Kč

B

20/SML1528/PaS/SPRP

20/SML1528/01/PaS/SPRP

Středisko volného času
Domeček Chomutov,
příspěvková organizace,
Jiráskova ulice 4140, 430
03 Chomutov,

C

20/SML15036/PaS/SPRP

20/SML1536/01/PaS/SPRP

Město Litvínov se sídlem
Městský úřad Litvínov,
náměstí Míru 11, 436 01
Litvínov;

D = A+B+C
E
F= (D+E)*(-1)

Původní rozpočet

Nový rozpočet

C E L K E M - nevyčerpané finanční prostředky TK
Nevyčerpané finanční prostředky včetně nepřímých nákladů v rámci aktivity projektu Odborné metodické skupiny (příjemce dotace KÚ ÚK)
20/SML15032/PaS/SPRP

20/SML1532/01/PaS/SPRP

Žatec, Město Žatec,
náměstí Svobody 1, 438 24 TK Žatec
Žatec

12 327 944,96 Kč

Snížení/navýšení rozpočtu

-175 903,73 Kč
-193 751,08 Kč
12 697 599,77 Kč

369 654,81 Kč

Bod 17.5 Priloha 2.pdf k usnesení č. 066/7Z/2021

Číslo smlouvy:

Dodatek ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem
uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Dodatek č. …..
(dále jen“Dodatek“)
Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zástupce pro věcná jednání:

E-mail, telefon:
(dále jen „Příjemce“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
882733379/0800
Ing. Kuszniruková Jaroslava, vedoucí Odboru strategie, přípravy a
realizace projektů
Ing. Iva Nevečeřalová, manažer KA v projektu Podpora
polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK
neveceralova.i@kr-ustecky.cz, 475 657 546, 739 161 054

A

se sídlem/místo podnikání:
Statutární Zástupce:
IČ:
Bankovní spojení:
Telefon, fax:
E-mail:
(dále jen „Partner“)

1

I.
Smluvní strany uzavřely dne ……………….. Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem, evidovanou
pod číslem …………………. ve znění Dodatku číslo 1 pod číslem......... (dále jen „Smlouva“). V souladu
s Článkem VIII. odst. 1. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených odstavců článku
IV. a Přílohy č. 2 Smlouvy Rozpočet Partnera z důvodu změny v rozpočtu Projektu a doplnění níže
uvedeného odstavce článku VIII. Smlouvy:
II.
Článek IV. odst. 1 Smlouvy, se mění takto:
Projekt dle článku II. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty Příjemci
formou finanční podpory na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Celkový finanční podíl Partnera na projektu činí ……………. Kč. Z toho 95% finanční příspěvek
z dotace obdržené Příjemcem a 5% vlastní zdroje Partnera.

Článek IV. odst. 6 Smlouvy, se mění takto:
Nepřímé náklady Partnera činí 5% z přímých nákladů tj. maximálně ………………….. Kč. Nepřímé
náklady Partner využívá na úhradu nepřímých nákladů stanovených Příručkou pro příjemce
finanční podpory OP VVV, jejichž závazná verze je uvedena v Rozhodnutí o poskytnutí podpory,
nebo ve výzvě.
III.
Do čl. VIII Smlouvy, se přidává odst. 9., který zní:
Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Příjemcem zpracovávány pouze pro účely plnění
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje
Příjemcem použity. Příjemce při zpracovávání osobních údajů postupuje v souladu s platnými
právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné
informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Příjemce
www.kr-ustecky.cz.
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IV.
Příloha č. 2 Smlouvy – (Rozpočet Partnera) se mění přílohou (Rozpočet Partnera) tohoto Dodatku.
V.
Závěrečná ustanovení
1.

Ostatní ustanovení Smlouvy včetně ustanovení Smlouvy specifikovaných v článku I. tohoto
Dodatku zůstávají beze změn.

2.

Tento Dodatek je vyhotoven v dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden
exemplář.

3.

Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku je změněná Příloha č. 2 Smlouvy Rozpočet Partnera.

4.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle,
nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Partner prohlašuje, že byl seznámen
se všemi závaznými dokumenty týkající se realizace Projektu včetně závazných směrnic Krajského
úřadu Ústeckého kraje.

5.

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. Partner
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
Příjemce, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto Dodatku byla zaslána Partnerovi
do datové schránky ID …………… a na e-mail: ……………………... Dodatek nabývá platnosti dnem jeho
uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

6.

O poskytnutí finančního příspěvku a uzavření tohoto Dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje č. …………………….. ze dne ……………………….. .

V Ústí nad Labem dne ………………..

……………………………………………
Příjemce

V ………………………………… dne ………………..

……………………………………………
Partner

Příloha: Příloha č. 2 Smlouvy Rozpočet Partnera
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Příloha č. 2

Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje - Aktualizace č. 1

1

2

název

IČ

Přidělený
počet
bodů

Pořadí

Seznam DOPORUČENÝCH žádostí k přidělení dotace DO VÝŠE ALOKACE PROGRAMU
Přidělená dotace (Kč)

33

Univerzita Jana
Evangelisty
Purkyně v Ústí nad
Labem

44555601

Asistenční voucher Ústeckého
Králova výšina 3132/7,
kraje pro přípravu projektu
Ústí nad Labem 400 01
GET Centrum UJEP

12

492 655,75 Kč

36

Česká geologická
služba

00025798

Klárov 131/3, 118 21
Praha 1, pracoviště
Centrum pro geoenergie
RINGEN, Na Vinici
RINGEN
2318 Litoměřice 41201

12

483 650,00 Kč

12

490 000,00 Kč

12

486 200,00 Kč

10

446 173,50 Kč

10

486 200,00 Kč

10

499 800,00 Kč

Číslo
žádosti

Žadatel
sídlo

Název projektu

28678010

V. Řezáče 315, Most
434 67

Koncepční studie využití
potenciálu post-těžební
krajiny lomu ČSA pro přípravu
strategického projektu
rozvoje OZE

26530929

Tř. Budovatelů 2532,
Most 434 01

Studie proveditelnosti rozvoje
hodnotového řetězce
vodíkového hospodářství v
Ústeckém kraji

44555601

MATECH - materiály,
nanomateriály a pokročilé
Pasteurova 3544/1,
chemické technologie pro
Ústí nad Labem 400 96
snížení emisí a recyklační
technologie

44

Vršanská uhelná,
a.s.

41

Hospodářská a
sociální rada
Ústeckého kraje,
z.s.

32

Univerzita Jana
Evangelisty
Purkyně v Ústí nad
Labem

6

42

Hospodářská a
sociální rada
Ústeckého kraje,
z.s.

26530929

Tř. Budovatelů 2532,
Most 434 01

7

52

Univerzita Jana
Evangelisty
Purkyně v Ústí nad
Labem

44555601

Příprava projektu RUR Pasteurova 3544/1,
Region univerzitě, univerzita
Ústí nad Labem 400 96
regionu

3

4

5

Studie proveditelnosti rozvoje
inovačního prostředí pro
posílení kapacit VaV a
souvisejících vzdělávacích
kapacit v oblasti vodíku v
Ústeckém kraji

8

49

FOR H2ENERGY
s.r.o.

09626859

Průběžná 3366, Most
434 01

Studie proveditelnosti na
projekt H2 Triangle

9

476 000,00 Kč

8

425 000,00 Kč

9

35

MAS Český sever,
z.s.

26983303

Mariánská 475,
Varnsdorf 407 47

Projektová příprava žádosti
do Operačního programu
Spravedlivá transformace na
strategický projekt Investice
do CEP/MANU HUB
Varnsdorf

10

37

Město Litoměřice

00263958

Mírové nám. 15/7,
Litoměřice 412 01

Svět geověd

8

500 000,00 Kč

11

40

IMATECH s.r.o.

05104068

Topolová 1364, Most
434 01

Asistivní a robotické
technologie v péči o seniory

8

374 000,00 Kč

SOUČET
CELKOVÁ ALOKACE PROGRAMU

5 159 679,25 Kč
7 500 000,00 Kč
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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:
XXXXXXXXXXXXXXX, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXX
E-mail/telefon: XXXXXXXXXXXX
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5989532/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
(název/obchodní firma):
Sídlo:
Zastoupený: (jméno a příjmení, funkce)
Kontaktní osoba: (jméno a příjmení, funkce)
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
je povinnou přílohou žádosti o dotaci).
(dále jen „příjemce“)
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 schváleny „Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v
souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou
neupravených.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 012/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 byl schválen
dotační program „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“, dále byla Usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 010/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021 schválena Aktualizace č. 1 dotačního
programu „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ (dále jen „Program“). Smlouva se uzavírá
též v souladu s tímto Programem včetně jeho příloh.

Článek I.
Předmět smlouvy, účel, výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje/Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci neinvestiční dotaci ve výši ................ ,- Kč
(slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy.
2. Dotace je poskytnuta na projekt…název projektu…….(dále jen ,,Projekt“), který je
realizován na základě žádosti příjemce o poskytnutí dotace ze dne……..
3. Dotace je poskytována v rámci Dotačního programu „Asistenční vouchery Ústeckého
kraje“ (dále jen „Program“), schválený Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 9. 9. 2019 č.
usnesení 012/22Z/2019 ve znění Aktualizace č.1 Programu schválený Zastupitelstvem
Ústeckého kraje dne 25. 1. 2021 č. usnesení 010/3Z/2021 zveřejněném na www.krustecky.cz , sekce Dotace a granty /Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje
– Aktualizace č. 1.
4. Varianta A: Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu (doplní
se označení příslušného pravidla de minimis – viz Zásady článek II. odst. 9)). Poskytovatel
uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající se
příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři čestného
prohlášení předkládaného jako povinnou přílohu žádosti o dotaci a není mu známa
překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle výše uvedeného nařízení
Evropské komise.
Varianta B: Dotace je poskytnuta za použití pravidla uvedeného v NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)
č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, neboť jde o podporu
……………(zde je nutné určit kategorii podpory podle oblasti působnosti např. podpora
výzkumu, vývoje a inovací)…
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5. Dotace bude příjemci vyplacena po nabytí účinnosti této veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace a vyplacena do 30 pracovních dnů po schválení závěrečné zprávy včetně všech
povinných příloh dle čl. 16. Programu, a to bezhotovostně na bankovní účet příjemce dotace
uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace. Pokud je příjemce plátce DPH, bude dotace
poskytnuta pouze na účet zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně příjemce.
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, který musí být realizován v souladu se Žádostí o poskytnutí dotace
asistenčního voucheru Ústeckého kraje a jejími přílohami, podanou příjemcem dne ….
2. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu způsobilých
výdajů přímo souvisejících s realizací Projektu a vzniklých v době od zahájení realizace
Projektu za dodržení závazných ukazatelů.
3. Termín realizace projektu je od….. do ............Pro příjemce je tento termín stanoven jako
závazný ukazatel.
4. Způsobilý výdaj Projektu je takový výdaj, který

-

je v souladu s právními předpisy (tj zejména s legislativou ČR a EU),
je v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV, obecná část v oddíle 8.7
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1000043.htm a Pravidla pro žadatele a
příjemce
specifická
část,
Výzva
Smart
Akcelerátor
II
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-055-smart-akcelerator-ii/dokumenty.htm,
(aktuální platná verze) a podmínkami Programu,
vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti 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, - vznikl a byl žadatelem uhrazen v době trvání
projektu dle smlouvy o udělení dotace s výjimkou osobních nákladů, které mohou být
uhrazeny po stanoveném termínu realizace projektu, nejpozději však do posledního
dne následujícího měsíce od ukončení projektu,
výdaj musí mít vazbu na podporovaný region a je řádně identifikovatelný, prokazatelný
a doložitelný,
nevznikl před vyhlášením Programu,

-

je přímo a výhradně spojen s realizací Projektu a je součástí jeho rozpočtu,

-

odpovídá druhu způsobilých výdajů, které jsou uvedeny v čl. 7.3.2. Programu.

-

-

-

Nezpůsobilé výdaje Projektu jsou zejména následující výdaje:
-

-

v čase a místě neobvyklé mzdové či platové náklady,
náhrada nevyčerpané dovolené při ukončení pracovního poměru,
ostatní výdaje za zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni, dle
zvláštních předpisů (např. odstupné, příspěvky na penzijní připojištění, dary, odvody
na zdravotní pojištění v případě, že zaměstnanec čerpá neplacené volno atd.),
výdaje na školení a kurzy, které nesouvisí s účelem poskytnuté dotace,
odměny statutárních či kontrolních orgánů u příjemce, který je právnickou osobou,
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-

-

dlužný úrok, pokuty a finanční sankce,
nákupy pozemků nebo budov,
nákup hmotného majetku,
pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
pořízení krátkodobého majetku,
oprava majetku,
účetně nedoložitelné výdaje,
daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň darovací, dědická, z nabytí nemovitých věcí,
poplatek za znečištění ovzduší atd.,
kurzové ztráty, za kurzové ztráty se nepovažují pouze ztráty vzniklé účetně z důvodu
rozdílnosti použitého kurzu dle interní směrnice organizace a kurzu použitého při
skutečné úhradě,
alkoholické nápoje, tabákové výrobky a psychotropní látky,
hmotný majetek a materiál,
odpisy, nájem a leasing,
správní a jiné poplatky,
administrativní činnosti související s aktivitou Asistence (příprava žádosti o poskytnutí
dotace na asistenční voucher, Závěrečné zprávy s vyúčtováním atd.),
výdaje na pořizování staveb novou výstavbou, dobudování, rekonstrukci, upgrade
infrastruktury nebo úpravu prostor,
ostatní výdaje neuvedené ve způsobilých výdajích dle Programu,
výdaje, které nevznikly a nebyly uhrazeny v době trvání projektu.

5. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových způsobilých
výdajích Projektu v maximální výši 85 %. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve
vztahu k celkovým způsobilým výdajům Projektu.
6. Jako závazný časový ukazatel byl stanoven termín ukončení realizace Projektu, který je
nejdéle do 18 měsíců od začátku realizace Projektu.
7. Dotace musí být využita v souladu s podmínkami Programu a Žádosti o poskytnutí dotace
předložené příjemcem do výzvy Programu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého Projektu, pro který byla dotace poskytnuta,
a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. Výjimku tvoří mzdové náklady, které
mohou být uhrazeny po stanoveném termínu použitelnosti dotace, nejpozději však do
posledního dne následujícího měsíce od ukončení Projektu.
2. Vynaložit prostředky určené na realizaci Projektu hospodárně, účelně a efektivně.
3. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
4. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
5. Vést oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z
hlediska nákladů celého Projektu. Příjemce, který nevede účetnictví dle zákona č.
563/1991 Sb., je povinen vést daňovou evidenci dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů, příslušné doklady vztahující se k Projektu musí
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splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona o účetnictví a být úplné, průkazné a
srozumitelné.
6. Uvádět na originálech účetních dokladů vztahující se k výdajům Projektu informaci o tom,
že „Projekt je financován z dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje,
projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II, č.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.“
7. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání, a to
nejpozději do 30 dnů od ukončení realizace Projektu. Závěrečná zpráva a finanční
vypořádání se předkládá na předepsaném formuláři zveřejněném na www.kr-ustecky.cz ,
sekce Dotace a granty / Dotace a granty /Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého
kraje – Aktualizace č. 1. Poskytovatel má právo si vyžádat další doklady k prokázání
splnění podmínek Programu a účelu, na který byla dotace poskytnuta, který definuje rozsah
všech požadovaných údajů. K závěrečné zprávě s vyúčtováním musí být přiloženy přílohy
specifikované v odst. 16.3. Programu.
8. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet Projektu a kontrolu zajištění udržitelnosti
Projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět
kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace Projektu.
9. Neprodleně písemně informovat poskytovatele (odbor strategie, příprava a realizace
projektů), nejpozději do 7 dnů, o všech zásadních změnách týkajících se realizace
Projektu. Zásadní změnou se rozumí změny, které mohou mít vliv na účel a podporovaná
opatření Programu, změny obsahu a aktivit připravovaného strategického projektu, které
by zapříčinily nesplnění požadavků definice strategického projektu stanovené Programem.
10. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. 17. Programu.
11. V případě, že je 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 sdělit veškeré
informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru poskytovatele
ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
12. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
13. Příjemce je povinen zabezpečit archivaci veškeré dokumentace k Projektu, včetně
účetnictví o Projektu po dobu 10 let po skončení realizace Programu, který bude oficiálně
ukončen ke dni ukončení realizace projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v
Ústeckém kraji II, tj. do roku 2033.

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 a všech
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povinných příloh 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 na základě výzvy administrátora
nedoplní závěrečnou zprávu ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 pracovních dnů ode
dne doručení výzvy poskytovatele dotace k nápravě. Výzva k doplnění závěrečné zprávy
může být zaslána i elektronicky na e-mail kontaktní osobě uvedené v záhlaví smlouvy.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné, bude
vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté dotace
následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou –
výše odvodu činí 5 %,
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou –
výše odvodu činí 10 %,
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 3 %,
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 6 %,
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %,
f)

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

g) nedodržení povinnosti publicity – 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 článku) 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 dotace je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil
smluvní povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a
nabývá účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 1 měsíc ode dne doručení výpovědi
příjemci. Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že nebude schopen
dostát všech svých povinnosti plynoucích z této smlouvy, nejpozději však do 15 dnů
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od ukončení realizace projektu. Výpověď nabývá účinnosti uplynutím výpovědní lhůty,
která činí 15 dnů od dne doručení výpovědi poskytovateli. Výpovědí smlouvy příjemcem
zaniká právo příjemce na vyplacení dotace. Smluvní strany můžou podat písemný návrh
na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu (zákon č. 500/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů). 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. Přijetím finančních prostředků dává konečný příjemce souhlas s tím, že bude uveden v
seznamu příjemců podpory a že poskytne přiměřenou součinnost při propagaci
realizovaného Projektu.
2. Příjemce se zavazuje dodržovat pravidla publicity stanovené v čl. 20. Programu.
3. Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle
zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o
soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.
Ostatní ujednání
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných a
číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., zákona č. 500/2004 Sb. (správní
řád), případně příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) s výjimkou
uvedenou v § 170 správního řádu.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení
obdrží příjemce a 2 vyhotovení obdrží poskytovatel.
Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na
tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na
e-mail: ……@ Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.
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4. Smluvní strany prohlašují, že Ústecký kraj jako subjekt povinný k poskytování informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
je oprávněn poskytnout kompletní smluvní dokumentaci včetně všech plnění a výstupů dle
této smlouvy žadatelům o informace. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smluvní
dokumentace či výstupů dle této smlouvy neobsahuje obchodní tajemství, či nepožívá
ochrany dle autorského práva a lze je proto poskytnout.
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
XXXXXXXXXXXX, hejtman kraje

Příjemce
XXXXXXXXXXXX
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bod 17.7 priloha 2.pdf k usnesení č. 068/7Z/2021

Ústecký kraj na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXXXXXXX ze dne xx. xx.
2021 vyhlašuje

DOTAČNÍ PROGRAM
„Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje se zaměřením na
komercializaci výsledků výstupů“

1.

Název dotačního programu

1.1

„Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje se zaměřením na
komercializaci výsledků výstupů“ (dále „Program“).

2.

Východisko pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje a oblast podpory

2.1

Pokud není v tomto Programu stanoveno jinak, řídí se podmínky a postup při poskytování
dotace „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým
krajem“, ve znění platném a účinném ke dni uveřejnění tohoto Programu, které jsou zveřejněny
na www.kr-ustecky.cz v sekci Dotace a granty/ Podpora a stabilizace mladých vědeckých
pracovníků Ústeckého kraje se zaměřením na komercializaci výsledků výstupů.

3.

Vyhlašovatel programu

3.1

Vyhlašovatelem Programu a poskytovatelem dotace je Ústecký kraj.

3.2

Program je vyhlašován v rámci Výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
č. 02_018_055 „Smart akcelerátor II”, v aktivitě Pilotní ověření projektu „Podpora a rozvoj
inovačního prostředí v Ústeckém kraji II” reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194,
spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV”).

4.

Den zveřejnění

4.1

…………..

5.

Pojmy

5.1

Poskytovatel dotace – pro účely tohoto Programu se poskytovatelem dotace rozumí Ústecký
kraj.

5.2

Administrátor dotačního programu – pro účely tohoto Programu se administrátorem rozumí
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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5.3

Příjemce dotace - pro účely tohoto Programu se příjemcem dotace rozumí oprávněný žadatel
o dotaci, který splnil podmínky tohoto Programu a se kterým poskytovatel dotace uzavřel
smlouvu o poskytnutí dotace.

5.4

Zapojená firma – pro účely tohoto Programu se za Zapojenou firmu považuje podnikatelský
subjekt s mezinárodní působností (český podnikatelský subjekt s mezinárodní působností,
zahraniční podnikatelský subjekt, česká pobočka zahraničního podnikatelského subjektu) který
prokazatelně působí v oblastech specifikovaných v RIS3 strategii dle odst. 7.1 tohoto Programu,
a který je zapojen do předkládaného Projektu dle odst. 5.8 tohoto Programu. Zapojená firma
bude žadatelem blíže specifikována v Příloze č. 10 Žádosti o dotaci dle čl. 14 tohoto Programu
(Nabídka poskytnutí služby od zapojené firmy).
Firem zapojených do realizace Projektu může být v Plánu Projektu uvedeno více, pro každou
Zapojenou firmu však platí pravidlo, že každé Nabídce poskytnutí služby zapojené firmy musí
odpovídat příslušný Profil odborníka specifikovaný v odst. 5.10 Programu.

5.5

Mladý vědecký pracovník - pro potřeby tohoto Programu je za mladého vědeckého pracovníka
považována osoba, která dosáhla nejvýše 35 let věku v den ukončení Projektu, který je
předmětem Žádosti o poskytnutí dotace, a splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:




Je absolventem doktorského studia (PhD) nebo jeho ekvivalentu, maximálně do 8 let od
jeho ukončení,
je studentem doktorského studia,
je studentem magisterského studia.

5.6

RIS 3 strategie – Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, nebo Krajská příloha k
Národní RIS3 strategii z roku 2020.

5.7

Projekt – se pro účely Programu rozumí plán časově ohraničených aktivit, na které je dotace
požadována, specifikovaných Příjemcem dotace v Žádosti o poskytnutí dotace. Projekt popíše
Žadatel v rámci Žádosti o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři (strojově vyplněném)
zveřejněném na úřední desce, resp. na webových stránkách Ústeckého kraje v sekci Dotace a
granty / „Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje se zaměřením
na komercializaci výsledků výstupů“, kde jsou specifikovány náležitosti a přílohy Žádosti o
poskytnutí dotace.

5.8

Plán Projektu – za Plán Projektu je pro účely toho Programu považován dokument,
specifikující Projekt, který žadatel předkládá Poskytovateli dotace formou strojově vyplněné
Přílohy č. 8 Žádosti o poskytnutí dotace, která je zveřejněna na www.kr-ustecky.cz v sekci
Dotace a granty / Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje se
zaměřením na komercializaci výsledků výstupů.

5.9

Výstupy projektu – pro účely toho Programu je za výstupy projektu považována dokumentace
předkládaná Příjemcem dotace a zpracovaná Podpořenou osobou specifikovanou v odst. 7.2
tohoto Programu v souladu s Plánem Projektu. Výstupy musí podpořit mezinárodní absorpční
kapacitu Příjemce dotace v oblasti rozvoje nové technologické oblasti, transferu technologií
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nebo komercializace výsledků vědy a výzkumu (dále jen „VaV“) v některé z Vymezených
oblastí RIS3 strategie specifikovaných v odst. 7. 1 tohoto Programu,
Dokumentaci tvoří:
 Odborný publikovatelný článek zpracovaný dle standardů Příjemce dotace, který má
potenciál pro šíření výsledků VaV do zahraničí nebo naopak zkušenosti ze zahraničí
využívá.
 Odborná studie, využitelná v rámci výzkumné nebo výukové práce, zpracovaná
v rozsahu 10-15 normostran, (1 normostrana = 1800 znaků), opět s podmínkou přenosu
nebo využití mezinárodních vědeckých poznatků.
 Projekt rozvoje mezinárodní výzkumné spolupráce (například žádost do programu
Horizon apod.) s podnikatelským subjektem s mezinárodní působností(českým
podnikatelským s mezinárodní působností, zahraničním podnikatelským subjektem,
českou pobočkou zahraničního podnikatelského subjektu). Tento výstup může být
využit například pro zpracování internacionalizační části strategických projektů a fiší,
předkládaných dále výzkumnými subjekty.
 Hodnocení komercializačního potenciálu Výstupu projektu, zpracovaného Zapojenou
firmou, ve formě krátké dvoustránkové zprávy. Tato Zapojená firma je identifikována
v Plánu projektu a Nabídce poskytnutí služby Zapojené firmy.
5.10

Profil odborníka - je pro účely toho Programu považován dokument který obsahuje základní
identifikační údaje o osobě, která je ze strany Zapojené firmy pověřena řešením Projektu spolu
s Podpořenou osobou. Profil Odborníka je Přílohou č. 11 Žádosti o poskytnutí dotace.

5.11

Cíle RIS 3 strategie – v rámci RIS3 strategie byly identifikovány klíčové oblasti a horizontální
priority zahrnujících tyto specifické cíle:

















Zlepšit proces identifikace talentů.
Motivovat talentované jedince k dalšímu rozvoji dovedností.
Zapojit je do systematických programů na rozvoj talentu.
Zařadit do vzdělávání na ZŠ, SŠ a VŠ prvky, které směřují talentované žáky a studenty
k uplatnění ve VVI.
Přilákat do kraje inovátory a vědecké pracovníky z jiných regionů a zemí.
Zvýšit počet nových firem s potenciálem růstu (obratu, zaměstnanosti) / škálovatelných
firem postavených na moderních technologiích a know-how
Zajistit malým a středním firmám služby, které je podpoří v růstu díky novým
příležitostem, možnostem a inovacím.
Zpřístupnit malým a středním firmám moderní technologie s vysokou přidanou
hodnotou pro testování, implementaci, inovativní výrobu.
Zvýšit absorpci externích finančních zdrojů.
Zvýšit počet inovací ve firmách díky spolupráci (získávání know-how) s výzkumnými
organizacemi.
Zvýšit konkurenceschopnost firem prostřednictvím jejich vzájemné spolupráce.
Zvýšit kvalitu vědeckých týmů, zlepšit jejich vybavení a podmínky pro práci.
Zvýšit počet výzkumných projektů, podpořit absorpci z národních a evropských zdrojů.
Zvýšit počet komercializovaných výsledků VaV.
Zpopularizovat koncept Smart, propojit regionální aktéry s poskytovateli technických
řešení.
Zvýšit počet inovativních (Smart) projektů měst, obcí a poskytovatelů služeb.
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Využít rekultivovaná území a další plochy a objekty po těžbě hnědého uhlí a
brownfieldy pro uplatňování, adaptaci a modifikaci inovačních projektů.
Průběžně získávat a vyhodnocovat a komunikovat data o vývoji inovačního ekosystému
kraje.
Zapojit více aktérů do národních a evropských sítí spolupráce (kraj, města, organizace
podpůrné infrastruktury).
Zlepšit image Ústeckého kraje díky popularizaci výsledků výzkumu, vývoje a inovací.

6.

Cíle programu a důvody podpory

6.1

Cílem Programu je prostřednictvím neinvestiční dotace komplexně podpořit a stabilizovat
mladé vědecké pracovníky do 35 let věku v regionu Ústeckého kraje specifikovaných v odst.
5.5 tohoto Programu a přispět k internacionalizaci práce výzkumných pracovišť.
Cíl Programu je v souladu s prioritami RIS3 strategie:
 A.3 Získávání talentovaných lidí,
 B.4 Propojení firem a výzkumných organizací,
 C.1 Kapacity a kompetence výzkumných organizací,
 C.3 Komercializace výsledků výzkumných organizací,
 E.2 Rozvoj národní a mezinárodní spolupráce.

6.2

Důvody poskytnutí podpory:

6.3



Aktuální situace v dané oblasti vzdělávání, kdy dle statistik Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) více než polovina studentů doktorského studia
školu nedokončí, což je vyšší míra neúspěšnosti než u bakalářů či magistrů, a vývoj
zaměstnanosti ve vědě a výzkumu v Ústeckém kraji, ze kterého je zřejmé, že se počet
zaměstnanců v této oblasti v období let 2010 a 2016 zvýšil jen velice mírně.
V posledních letech je patrná také stagnace v růstu absolutního počtu zaměstnaných ve
vědeckovýzkumné sféře, což v porovnání s jinými kraji představuje relativní
zaostávání. Výdaje na vědu a výzkum, přepočtené na počet zaměstnanců v těchto
sférách, jsou v Ústeckém kraji jedny z nejnižších v ČR, vysokoškolský sektor
zaznamenává dokonce pokles.



RIS3 strategie konstatuje, že v Ústeckém kraji roste sice úroveň hrubého domácího
produktu na obyvatele, tempo růstu se ale pohybuje pod průměrem ostatních krajů
České republiky. Ústecký kraj je tak druhým nejhorším regionem v České republice
s tím, že obecně platí pravidlo, že vyšší úroveň hrubého domácího produktu a
realizovaných investic vytváří i lepší prostředí pro inovace a jejich komercializaci.

Cílenou podporou zmíněné skupiny osob dojde:




k vytvoření potřebného zázemí pro zrod nových excelentních týmů na území Ústeckého kraje a
tím i krajskou excelenci VaV,
otevření výzkumu pro komercializaci na principu otevřených inovací,
posílení kompetencí mladých vědeckých pracovníků kombinovat a prezentovat domácí i
mezinárodní poznatky.
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7.

Okruh oprávněných žadatelů, účel podpory a kvalifikační kritéria

7.1

Oprávněnými žadateli jsou právnické osoby – Vysoké školy a univerzity ve smyslu zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem, pobočkou či
pracovištěm na území Ústeckého kraje, jež prokazatelně poskytují vzdělání v oblastech
vymezených jako prioritní dle RIS 3 strategie (dále jen“ Vymezené oblasti“), kterými jsou:
-

7.2

Strojírenství / mechatronika,
Automotive,
Energetika, zdroje, navazující obory, rekultivace
Organická a anorganická chemie,
Výroba skla a porcelánu,
Mobilita,
Digitalizace včetně technologií Smart cities a Průmyslu 4.0.

Kvalifikační kritéria a účel podpory:
Finanční prostředky budou oprávněnými žadateli – Příjemci dotace využity na podporu mladých
vědeckých pracovníků do 35 let věku (dále jen „Podpořená osoba“), kteří prokazatelně studují
nebo jsou v pracovněprávním vztahu na vysoké škole či univerzitě se sídlem, pobočkou či
pracovištěm v Ústeckém kraji nebo prokazatelně studují a zároveň a jsou v pracovněprávním
vztahu na vysoké škole či univerzitě se sídlem, pobočkou či pracovištěm v Ústeckém kraji, a
kteří uskutečňují vědeckou činnost ve Vymezených oblastech RIS 3 strategie specifikovaných
v odst. 7.1 tohoto Programu.
Podmínkou Programu je, zapojení experta z komerční sféry (z podnikatelského subjektu
s mezinárodní působností, a to českého podnikatelského subjektu s mezinárodní působností
nebo zahraničního podnikatelského subjektu nebo české pobočky zahraničního podnikatelského
subjektu) v rámci Projektu, toto zapojení bude specifikováno v Plánu projektu dle odst. 5.8
tohoto Programu.

7.3

Oprávněný žadatel nemá na dotaci právní nárok.

8.

Způsobilost výdajů projektu

8.1

Způsobilé jsou výdaje, které vznikly v rámci termínu realizace Projektu, nejdříve však dnem
přijetí žádosti o dotaci (dále jen „Žádost“), a byly uhrazeny v souladu s uzavřenou veřejnoprávní
smlouvou o poskytnutí Dotace (dále také jen „Smlouva“).

8.2

Dotace může být poskytnuta pouze na způsobilý výdaj, tj. výdaj
-

-

který je v souladu s právními předpisy (tj. zejména s legislativou ČR a EU),
je v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV, obecná část v oddíle 8.7
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1000043.htm a Pravidla pro žadatele a
příjemce specifická část, Výzva Smart Akcelerátor II https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzvac-02-18-055-smart-akcelerator-ii/dokumenty.htm, (aktuální platná verze) a podmínkami
Programu,
vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti 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,
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-

-

vznikl a byl žadatelem uhrazen v období realizace Projektu a byl v souladu s uzavřenou
Smlouvou, výjimku tvoří mzdové náklady, které mohou být uhrazeny po stanoveném
termínu realizace projektu, nejpozději však do posledního dne následujícího měsíce od
ukončení Projektu.
výdaj musí být řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný;
je přímo a výhradně spojen s realizací Projektu a je součástí jeho rozpočtu.

8.3

Způsobilé výdaje jsou:

8.3.1

Mzdové výdaje
-

-

-

Příspěvky na mzdové výdaje jsou poskytovány zaměstnavateli, který je Příjemcem dotace
jako náhrada části mzdových výdajů (ve výši hrubé mzdy včetně zákonných odvodů) na jeho
zaměstnance, který je Podpořenou osobou po dobu jeho účasti na dalším vzdělávání. Mohou
být poskytovány až do výše 100 % skutečně vyplacených mzdových výdajů, nejvýše však
do výše číselně odpovídající trojnásobku částky minimální mzdy platné v době konání
aktivity Projektu. Tato náhrada se vyplácí zaměstnavateli pouze za dobu (v hodinách), kdy
se jeho zaměstnanci skutečně účastnili aktivit Projektu nad rámec vykonávání sjednané práce
v rámci standardního pracovněprávního vztahu mezi Příjemcem dotace a Podpořenou
osobou. Cesta na místo realizace aktivity a zpět se do této doby nezapočítává. Mzdové
příspěvky se poskytují pouze na zaměstnance, který je Podpořenou osobou účastnící se
aktivit Projektu, nikoli na zaměstnance, který v průběhu nepřítomnosti daného zaměstnance
(Podpořené osoby) vykonává jeho práci jako náhradník/zástupce.
U realizačního týmu je způsobilým výdajem hrubá mzda a zákonné odvody. Příjemce dotace
se musí v případě způsobilosti osobních výdajů řídit platnými pravidly stanovených v
dokumentu Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro
zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů OP VVV, v aktuálně platném
znění https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1015313.htm, bodu 1 Stanovení sazby
pomocí ISPV popř. bodu 4 Individuální stanovení sazby mzdy/platu/odměny z dohody, neníli možné postupovat dle bodu 1. Stanovení sazby mzdy/platu/odměny z dohody na základě
bodu 4, musí být vždy Příjemcem dotace řádně zdůvodněno v pracovní smlouvě, nebo
dohodě, příp. v jiném dokumentu. Dokumentace stanovující pracovní pozici a pracovní
náplň musí obsahovat:
identifikaci projektu, do kterého je pracovník zapojen,
popis pracovní činnosti relevantní pro Projekt,
rozsah činnosti, tzn. úvazek či počet hodin za časovou jednotku (měsíc, rok apod.) s
uvedením adekvátního poměru na projekt
údaj o mzdě nebo platu (zpravidla platový nebo mzdový výměr), v případě DPP, DPČ
hodinová sazba.

Dokládání:
-

výplatní a zúčtovací listiny za zaměstnance, na které se čerpají mzdové příspěvky (např.
výplatní pásky, mzdové listy, mzdové rekapitulace, apod.),
doklady o úhradě mezd, sociálního a zdravotního pojištění (bankovní výpisy, pokladní
doklady),
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doklady k účasti Podpořených osob v aktivitách projektu (např. prezenční listiny, pracovní
výkazy apod.),
výpočet výše mzdových příspěvků jednotlivých osob.

8.3.2

Cestovní náhrady
Výdaje spojené s cestovními náhradami musí odpovídat cenám obvyklým v místě a čase
realizace Projektu. V rámci cestovních náhrad je možné v souvislosti s realizací Projektu řadit
mezi způsobilé výdaje:

8.3.2.1 Cestovné – výdaje, které jsou spojené s dopravou na služební cestě (výdaje za jízdenky veřejné
dopravy ve 2. třídě, místenky, lehátka nebo lůžka, letenky v ekonomické třídě1, jízdenky místní
veřejné dopravy, výdaje související s použitím silničního motorového vozidla včetně využití
taxi (v odůvodněných případech např. neexistuje spojení, přepravuje se velké množství
materiálu, apod.).
8.3.2.2 Ubytování/nocležné – výdaje za ubytování/nocležné musí odpovídat cenám v místě a čase
obvyklým. Pro ČR je stanoven limit 1 500 Kč za osobu a noc; pro Prahu je tento limit zvýšen
na 2.000 Kč za lůžko a noc. Ubytování v hotelu v zahraničí je zajištěno za ceny v čase a místě
obvyklé, zpravidla v kategorii ***. Za způsobilou částku je možné považovat výdaje do částky
100 EUR/osoba/noc (v případě jiné měny částka odpovídající ekvivalentu 100 EUR). Při
překročení této částky je vyžadováno doložení průzkumu trhu hotelových služeb v dané oblasti,
zejména je pak tento průzkum vyžadován u hotelů vyšší kategorie (více jak ***), jako podklad
pro posouzení způsobilosti. Do průzkumu trhu je nutné zahrnout alespoň 3 různé nabídky.
8.3.2.3 Stravné – přísluší zaměstnanci v závislosti na době trvání pracovní/služební cesty. Výši
stravného na základě zákoníku práce, a podle odpovídajících vyhlášek MPSV, určuje
zaměstnavatel zaměstnanci po uskutečnění pracovní cesty v rámci jejího vyúčtování. Zákoník
práce (popřípadě vnitřní směrnice organizace) také určuje míru krácení stravného za bezplatně
poskytnutá jídla. Při vyúčtování a dokladování zahraničních pracovních cest se postupuje podle
Vyhlášky Ministerstva financí o základních sazbách zahraničního stravného v cizí měně platné
pro daný rok.
8.3.2.4 Nutné vedlejší výdaje – výdaje související s předmětem pracovní cesty, například parkovné,
poplatky spojené s pracovní cestou, konferenční poplatky, vstupné apod. Tyto výdaje lze hradit
pouze na základě prokázaných úhrad účetních dokladů.
Při zahraničních cestách může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci kapesné v souladu s
pravidly pro poskytování cestovních náhrad při zahraničních cestách na základě zákoníku práce
a souvisejících právních předpisů.
Mimo EU je možné považovat za způsobilé pouze cesty s aktivní účastí na pořádané akci a s
přímým vztahem k aktivitám projektu. Aktivní účastí se míní např. prezentace na konferenci,
semináři, workshopu.
1

Při použití letadla je způsobilým výdajem letenka v ekonomické třídě a přímo související poplatky (např. letištní)
při letu na vzdálenost větší než 500 km. Vzdálenost se pro tyto účely posuzuje jako nejkratší vzdálenost po pozemních
komunikacích mezi místem zahájení cesty a cílem pracovní cesty dle veřejně dostupného plánovače trasy. Je-li vzdálenost
kratší, lze z projektu uhradit jen výdaj odpovídající ceně jízdenky v 2. třídě vlaku vyšší kvality (SuperCity, EuroCity, InterCity,
Express apod.).
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Dokládání:
- vyúčtování pracovní cesty,
- zpráva o průběhu zahraniční pracovní cesty,
- doklad o úhradě.
8.4

Doprovodné aktivity – další výdaje související s Projektem (např. vstupenky na akce,
registrační poplatky, další výdaje za vzdělávací aktivity apod.) pokud nejsou součástí
vyúčtování cestovních náhrad.

8.5

Dokládání:
-

8.6

objednávka/smlouva (je-li relevantní),
faktura/výdajový pokladní doklad,
doklad o úhradě.

Výdaje za služby Zapojené firmy přímo související s poskytnutou dotací (např. náklady
spolupracující firmy na potřebný materiál, konzultační služby, oponentní posudek apod.
v maximální výši 30% celkových způsobilých výdajů Projektu.
Dokládání:
-

8.7

objednávka/smlouva,
faktura/výdajový pokladní doklad,
doklad o úhradě.

Nezpůsobilé výdaje projektu:
-

v čase a místě neobvyklé mzdové či platové náklady, tj. náklady vynaložené nad rámec
mzdových předpisů pro zaměstnance Příjemce dotace,
náhrada nevyčerpané dovolené při ukončení pracovního poměru,
ostatní výdaje za zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni, dle zvláštních
předpisů (např. odstupné, příspěvky na penzijní připojištění, dary, odvody na zdravotní
pojištění v případě, že zaměstnanec čerpá neplacené volno atd.),
výdaje na školení a kurzy, které nesouvisí s účelem poskytnuté dotace,
odměny statutárních či kontrolních orgánů u Příjemce, který je právnickou osobou,
dlužný úrok, pokuty a finanční či jiné sankce,
nákupy pozemků nebo budov,
nákup hmotného majetku,
pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
pořízení krátkodobého majetku,
oprava majetku,
účetně nedoložitelné výdaje,
daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň darovací, dědická, z nabytí nemovitých věcí,
poplatek za znečištění ovzduší atd.,
ztráty z devizových kurzů,
alkoholické nápoje, tabákové výrobky a psychotropní látky,
hmotný majetek a materiál,
odpisy,
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9.

nájem a leasing,
správní a jiné poplatky,
administrativní činnosti související s aktivitou Pilotní ověření (příprava žádosti o
poskytnutí dotace, Závěrečné zprávy s vyúčtováním atd.),
výdaje na pořizování staveb, novou výstavbu, dobudování, rekonstrukci, upgrade
infrastruktury nebo úpravu prostor,
ostatní výdaje neuvedené ve způsobilých výdajích Programu.

Časový rámec Projektu, Programu

Schválení Programu Zastupitelstvem ÚK

xxxxx

Zveřejnění Programu na úřední desce ÚK

…

Termín zveřejnění Programu:

…

Termín ukončení Programu:

31. 5. 2022

Počátek lhůty pro podání žádostí:

xxxxxx

Konec lhůty pro podání žádostí:

xxxxxx

Rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí dotace
nejpozději do:

Do 3 měsíců od podání žádosti

Termín zahájení realizace Projektu (termín
zahájení fyzické a finanční realizace aktivit,
které jsou předmětem projektu)

Nejdříve ode dne přijetí Žádosti

Nejzazší datum ukončení realizace projektu

30. 4. 2022

Doba realizace projektu:

Minimálně 3 a maximálně 6 měsíců po sobě
jdoucích

Způsobilost výdajů od:

Ode dne zahájení realizace Projektu

Vyplacení dotace:

Do 30 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Datum předložení závěrečné zprávy do:

Do 30 kalendářních dnů od ukončení realizace
projektu

Doba ke schválení závěrečné zprávy do:

Do 30 kalendářních dnů od přijetí Závěrečné
zprávy
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10.

Finanční rámec Programu a forma podpory

10.1

Alokace Programu:
Celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro Program: 1 000 000 Kč.

10.2

Forma podpory
Finanční podpora v rámci tohoto Programu bude poskytována formou neinvestiční dotace dotace na úhradu nákladů projektu, které jsou způsobilými výdaji projektu ve smyslu článku 8.3
tohoto Programu.

10.3

Výše dotace
Výše dotace poskytované oprávněným žadatelům činí až 200 000,- Kč za každou jednotlivou
žádost vázanou na jednu Podpořenou osobu, která splní stanovená pravidla a kritéria pro
poskytnutí dotace.

10.4

Míra dotace
Poskytovatel se podílí na úhradě způsobilých výdajů formou neinvestiční dotace do maximální
výše 95 % celkových způsobilých výdajů Projektu (z toho max. 85 % budou tvořit prostředky
OP VVV a 15% vlastní prostředky Ústeckého kraje.), maximálně však ve výši 200 000,- Kč.
Spolufinancování dotace ze strany příjemce dotace je stanoveno v minimální výši 5 %.

10.5

Způsob financování:
Dotace bude vyplacena do 30 pracovních dnů od dne nabytí účinnosti Smlouvy, a to
bezhotovostně na bankovní účet Příjemce dotace uvedený ve Smlouvě. Pokud je Příjemce
dotace plátce DPH, bude dotace poskytnuta pouze na účet zveřejněný v registru plátců vedeném
správcem daně Příjemce.

11.

Veřejná podpora

11.1

Dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o
fungování Evropské unie.

12.

Kritéria pro hodnocení žádosti

12.1

Splnění kvalifikačních kritérií a účelu podpory dle odst. 7. 2 tohoto Programu.

12.2

Splnění hodnotících kritérií:
12.2.1 Soulad Plánu Projektu specifikovaného v odst. 5.8 tohoto Programu alespoň s
jednou z Vymezených oblastí RIS 3 strategie dle odst. 7. 1 tohoto Programu,
12.2.2 Relevance Výstupů Projektu pro řešení Vymezených oblastí RIS 3 strategie
specifikovaných v odst. 7. 1 tohoto Programu.,
12.2.3 Soulad řešeného Plánu projektu se zaměřením vybrané Zapojené firmy, včetně
Profilu odborníka uvedeného v příloze č. 11 Žádosti o dotaci.
12.2.4 Potenciál popsaných Výstupů Projektu specifikovaných v odst. 5.9 tohoto Programu
naplnit alespoň jeden z Cílů RIS 3 strategie specifikovaných v odst. 5.11 tohoto
Programu.
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12.2.5 Využitelnost navrhované struktury Výstupů Projektu specifikovaných v odst. 5.9
tohoto Programu pro jejich budoucí uplatnění.
12.2.6 Soulad využití Výstupů Projektu specifikovaných v odst. 5.9 tohoto Programu s
jejich obsahovou náplní.

13.

Posouzení a hodnocení žádosti o dotaci a rozhodnutí poskytnutí / neposkytnutí dotace
Příjem žádostí o neinvestiční dotaci v Programu je průběžný, žádosti se posuzují a hodnotí
průběžně, tj. postupně v pořadí, v jakém byly podány během lhůty pro podávání žádostí
(specifikované v tabulce odst. 9 Programu)“
Proces hodnocení Žádosti probíhá ve třech fázích:
-

13.1

posouzení splnění formálních náležitostí,
posouzení přijatelnosti;
věcné hodnocení podle kritérií.

Posouzení splnění formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti

V rámci posouzení formálních náležitostí bude posouzena kompletnost Žádosti včetně doložení všech
povinných příloh.
Posouzení splnění formálních náležitostí provádí administrátor Programu.
V případě, že budou v rámci posouzení splnění formálních náležitostí shledány nedostatky, bude žadatel
vyzván maximálně 1x k opravě, doplnění, či vysvětlení Žádosti ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne
doručení výzvy. Pokud žadatel potřebné doklady, vysvětlení či vyjádření ve stanovené lhůtě nedodá,
bude jeho Žádost z hodnotícího procesu vyřazena a nebude dále hodnocena.
13.2

Posouzení splnění přijatelnosti

V rámci kontroly přijatelnosti bude posouzeno, zda Žádost splňuje podmínky Programu, zejména:
-

splnění kvalifikačních předpokladů dle odst. 7.2 tohoto Programu,
způsobilost výdajů,
termín realizace.

Posouzení přijatelnosti provádí projektový tým projektu „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v
Ústeckém kraji II“, konkrétně RIS3 manažer, manažer vzdělávání, finanční manažer.
V případě, že budou v rámci posouzení přijatelnosti shledány nedostatky, bude žadatel vyzván
maximálně 1x k opravě, doplnění, či vysvětlení žádosti ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení
výzvy. Pokud žadatel potřebné doklady, vysvětlení či vyjádření ve stanovené lhůtě nedodá, bude jeho
Žádost z hodnotícího procesu vyřazena a nebude dále hodnocena.
Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena Žádost žadatele, který naplňuje skutečnosti uvedené
v Zásadách pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem ve znění
platném a účinném ke dni zveřejnění Programu.
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13.3

Věcné hodnocení podle kritérií

V rámci věcného hodnocení bude Žádost posouzena dle hodnotících kritérií specifikovaných v odst.
12.2 tohoto Programu.
Věcné hodnocení provádí hodnotící komise jmenovaná Krajskou radou pro konkurenceschopnost
(KRK), která ohodnotí kritéria:
ANO - splněno, NE – nesplněno.
Hodnotící kritéria jsou vylučující, tj. v případě nesplnění jednoho z kritérií bude žádost o poskytnutí
dotace z hodnotícího procesu vyřazena a nebude dále hodnocena.
Na základě výsledku hodnocení stanoví KRK pořadí žádostí dle časového hlediska jejich přijetí a
doporučí orgánům kraje schválení žádostí do výše alokace programu.
V dalším platí pro posuzování žádostí ustanovení čl. IX. Zásad pro poskytování dotací Ústeckým
krajem.
O poskytnutí dotace rozhoduje Rada Ústeckého kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
14.

Žádost o poskytnutí dotace

14.1

Počet žádostí od jednotlivého žadatele není limitován. Dotace bude přidělena pouze do
vyčerpání alokované částky, přičemž každá žádost je vázána na jednu konkrétní Podpořenou
osobu.

14.2

K vyplněné žádosti o dotaci musí být připojeny následující přílohy:
1) Čestné prohlášení žadatele v souladu s pravidly veřejné podpory – originál,
2) Doklad osvědčující právní osobnost žadatele, tj. výpis z Obchodního rejstříku (výpis ze
serveru provozovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR (www.justice.cz), nebo oficiální
listina získaná z Czech POINT) nebo jiného příslušného rejstříku (ne starší než 90 dnů) a
doklad o ustanovení statutárního zástupce žadatele jako právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele navenek (podepisování
smluv),
3) Smlouva o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního
ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
4) Čestné prohlášení o skutečnostech podle čl. VI. odst. 2 písm. d) a f) až k) Zásad,
5) Plná moc (v případě zastoupení na základě plné moci),
6) Prohlášení právnické osoby k vlastnické struktuře dle § 10a odst. 3 písm. f) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v znění pozdějších předpisů,
7) Strukturovaný životopis Podpořené osoby,
8) Plán Projektu specifikovaný v odst. 5.8 tohoto Programu,
9) Položkový rozpočet Projektu,
10) Nabídka poskytnutí služby od Zapojené firmy,
11) Profil odborníka ze Zapojené firmy spolupracujícího s Podpořenou osobou
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12) Výpis nebo doklady obsahující údaje o skutečném majiteli dle odst. 1 písm. f), druhá odrážka
čl. VI. Zásad
14.3

Předložené žádosti o dotaci (včetně vyřazených žádostí o dotaci) se zakládají u vyhlašovatele,
žadatelům se nevracejí. Ústecký kraj žadatelům nehradí případné náklady spojené s
vypracováním a podáním žádosti o dotaci.

15.

Podání žádosti

15.1

Elektronicky vyplněná žádost o poskytnutí dotace musí být předložena Poskytovateli dotace na
formuláři Žádost o poskytnutí dotace v písemné podobě společně se všemi povinnými
přílohami. Formulář Žádosti o poskytnutí dotace, včetně příloh je zveřejněn společně s
Programem na úřední desce, resp. na webových stránkách Ústeckého kraje v sekci Dotace a
granty / „Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje“.

15.2

Žadatel doručí podepsanou písemnou žádost na předepsaném formuláři včetně všech povinných
příloh osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, nebo poštou na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje,
odbor strategie, přípravy a realizace projektů,
Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem
v zalepené obálce označené:
-

názvem Dotační program „Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého
kraje“,
názvem a adresou žadatele o dotaci,
textem „NEOTVÍRAT“.

15.3

Pro pořadí příjmů Žádostí bude určující hodina a minuta přijetí Žádosti.

16.

Smlouva

16.1

Na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o poskytnutí dotace uzavře Poskytovatel s
Příjemcem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace („Smlouva“).

16.2

Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace je Přílohou č. 1 Programu a je
zveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz v sekci Dotace a granty /Dotační program
„Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje“.
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17.

Změny v projektu

17.1

V průběhu realizace projektu může dojít k odchylkám od schválené žádosti, rozpočtu a
podmínek stanovených ve Smlouvě, proto je v odůvodněných případech možné realizovat:
-

nepodstatné změny,
podstatné změny, které nevyžadují změnu Smlouvy,
podstatné změny, které vyžadují změnu Smlouvy.
Všechny změny musí být pro Projekt nezbytné, efektivní a nesmí mít vliv na účel Projektu.

17.2

Nepodstatné změny nepodléhají předchozímu souhlasu administrátora dotačního programu
nebo rozhodnutí Poskytovatele, ale Příjemce je povinen o nich administrátora informovat nebo
je zohlednit ve finančním vypořádání dotace, jsou to zejména:

a) změna kontaktních údajů Příjemce dotace (jméno, adresa, telefonní číslo, číslo bankovního
účtu apod.),
b) změna sídla Příjemce v rámci Ústeckého kraje,
c) změna osoby odpovědné za realizaci projektu a/nebo změna statutárního zástupce,
d) změna jednotkové a celkové ceny rozpočtové položky, ceny musí být i nadále v místě a čase
obvyklé.
17.3

Nepodstatné změny uvedené v odstavci 17.2 písm. a) až c) je Příjemce dotace povinen
neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od jejich vzniku, oznámit administrátorovi
dotačního programu, a to písemně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje,
prostřednictvím datové schránky nebo emailem na emailovou adresu kontaktních osob
Poskytovatele.

17.4

Nepodstatné změny uvedené v odstavci 17.2 písm. d) tohoto článku, je Příjemce dotace povinen
zohlednit ve finančním vypořádání dotace.

17.5

Podstatné změny, které nevyžadují změnu smlouvy o poskytnutí dotace a podléhají
předchozímu souhlasu administrátora dotačního programu, jsou zejména:

a) obsahová změna položky - např. změna druhu, typu, počtu jednotek apod.,
b) změna druhového členění rozpočtu za předpokladu, že nedojde k překročení závazného
finančního ukazatele a nebude mít vliv na účel Projektu.
c) změna spolupracující firmy (pouze v odůvodněných a výjimečných případech)

17.6

Podstatné změny, které vyžadují změnu smlouvy o poskytnutí dotace a podléhají rozhodnutí
Poskytovatele, jsou zejména:
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a) změna závazného časového ukazatele (termínu ukončení realizace projektu – maximálně však
do 30. 4.2022),
b) změna názvu projektu,
c) jiné změny dle případné žádosti Příjemce dotace.
Žádost o podstatné změny se podává písemně na předepsaném formuláři, a to doručením na podatelnu
Krajského úřadu Ústeckého kraje, prostřednictvím datové schránky, nebo e-mailem na e-mailovou
adresu kontaktních osob Poskytovatele.
O žádosti o změnu uvedených v odstavci 17.6 rozhoduje Rada Ústeckého kraje. V případě vyhovění
žádosti, je s Příjemcem dotace uzavřen dodatek ke Smlouvě.

18.

Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace

18.1

Dotace bude vyplacena do 30 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, a to
bezhotovostně na bankovní účet příjemce dotace uvedený ve Smlouvě. Pokud je příjemce plátce
DPH, bude dotace poskytnuta pouze na účet zveřejněný v registru plátců vedeném správcem
daně příjemce.

18.2

Závěrečná zpráva s vyúčtováním (finančním vypořádáním dotace) a doložením všech
povinných příloh musí být předloženy Příjemcem dotace na předepsaném formuláři (strojově
vyplněném) zveřejněném na www.kr-ustecky.cz v sekci Dotace a granty /Dotační program
„Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje“ nejpozději do 30
kalendářních dnů od ukončení realizace projektu. Termín realizace je uveden ve Smlouvě jako
závazný ukazatel.

18.3

Spolu se závěrečnou zprávou se dokládají přílohy:

18.3.1

Výstupy projektu zpracované v souladu s odst. 5.9 tohoto Programu:






Odborný publikovatelný článek zpracovaný dle standardů Příjemce dotace, který má
potenciál pro šíření výsledků VaV do zahraničí nebo naopak zkušenosti ze zahraničí
využívá.
Odborná studie, využitelná v rámci výzkumné nebo výukové práce, zpracovaná
v rozsahu 10-15 normostran, (1 normostrana = 1800 znaků), opět s podmínkou přenosu
nebo využití mezinárodních vědeckých poznatků.
Projekt rozvoje mezinárodní výzkumné spolupráce (například žádost do programu
Horizon apod.) s podnikatelským subjektem s mezinárodní působností (českým
podnikatelským subjektem s mezinárodní působností, zahraničním podnikatelským
subjektem, českou pobočkou zahraničního podnikatelského subjektu). Tento výstup
může být využit například pro zpracování internacionalizační části strategických
projektů a fiší, předkládaných dále výzkumnými subjekty.
Hodnocení komercializačního potenciálu Výstupu projektu, zpracovaného Zapojenou
firmou, ve formě krátké dvoustránkové zprávy. Tato Zapojená firma je identifikována
v Plánu projektu a Nabídce poskytnutí služby Zapojené firmy.
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18.3.2 Doklady k vyúčtování dotace:
-

soupisky výdajů Projektu,
pracovně právní smlouvy (pracovní smlouva, DPP, DPČ),
pracovní výkazy za jednotlivé měsíce/Podpořené osoby,
výplatní a zúčtovací listiny za zaměstnance, na které se čerpají mzdové příspěvky (např.
výplatní pásky, mzdové listy, mzdové rekapitulace, apod.),
doklady o úhradě mezd, sociálního a zdravotního pojištění (bankovní výpisy, pokladní
doklady),
doklady k účasti Podpořených osob v aktivitách Projektu (např. prezenční listiny apod.),
výpočet výše mzdových příspěvků jednotlivých osob,
vyúčtování pracovní cesty,
zpráva o průběhu zahraniční pracovní cesty,
objednávka/smlouva (je-li relevantní),
faktura/výdajový pokladní doklad; doklad o úhradě/bankovní výpis, pokladní doklady;
kopie účetních dokladů souvisejících s realizací Projektu,
v případě realizace veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kopie celé dokumentace k řízení,
doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu).

18.4

V případě, že se projekt neuskuteční, nebo se uskuteční v rozporu s informacemi uvedenými v
žádosti, vyjma změn Projektu schválených Poskytovatelem podpory, je Příjemce dotace
povinen obdržené peněžní prostředky vrátit Poskytovateli dotace dle podmínek Smlouvy o
poskytnutí dotace.

18.5

Nevyčerpané finanční prostředky z dotace je Příjemce dotace povinen poukázat zpět
Poskytovateli dotace dle podmínek Smlouvy.

19.

Kontrola využití dotace

19.1

Příjemce dotace je povinen umožnit Poskytovateli a řídícímu orgánu OP VVV nebo jimi
pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních
prostředků a fyzické realizace projektu, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů.

19.2

Příjemce je povinen poskytnout potřebnou součinnost Poskytovateli dotace nebo jím pověřeným
osobám při kontrolách nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout
na vyžádání účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě realizace
projektu.

19.3

Příjemce je povinen přijímat nápravná opatření, která vzejdou z kontrol a monitorování
projektu, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a v souladu s §18 zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, informovat o splnění nápravného
opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.

19.4

Příjemce je povinen zajistit spoluúčast dodavatele služeb na finanční kontrole.
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20.

Archivace dokumentace

20.1

Příjemce je povinen zabezpečit archivaci veškeré dokumentace k projektu, včetně účetnictví o
projektu po dobu 10 let po skončení Programu, který bude oficiálně ukončen ke dni ukončení
realizace projektu „Podpora a rozvoj inovačního prostředí Ústeckého kraje II“ – tj. do roku 2033.

21.

Povinná publicita a propagace

21.1

Přijetím finančních prostředků dává Příjemce souhlas s tím, že bude uveden v seznamu příjemců
podpory a že poskytne přiměřenou součinnost při propagaci realizovaného projektu.

21.2

Příjemce se zavazuje v průběhu realizace projektu dodržovat pravidla publicity řídícího orgánu
OP VVV a zároveň se Příjemce zavazuje prezentovat Ústecký kraj jako poskytovatele podpory
z Programu „Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje“, projekt
Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II
reg. č.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.

21.3

Povinnost zajištění publicity je zcela splněna tím, že Příjemce bude o podpořeném projektu
informovat tímto způsobem:
-

21.4

Příjemce prokáže naplnění publicity doložením minimálně jedné prezentace Poskytovatele
dotace z níže uvedeného výčtu tak, aby bylo naplnění publicity zpětně dohledatelné:
-

21.5

zobrazením znaku EU spolu s názvem fondu/fondů a programu řídícího orgánu OP VVV
MŠMT, resp. uvedením logolinku OPVVV MŠMT + uvedením logolinku Ústeckého kraje,
textem s informací o poskytnutí dotace, a sice následujícím způsobem: „Podpora a
stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje“, projekt Podpora a rozvoj
inovačního prostředí v Ústeckém kraji II , reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194“.

webové stránky (doloží se odkazem na příslušné stránky s uvedením, kdy byla informace
zveřejněna),
obecní zpravodaj (doloží se originálem nebo kopií příslušného článku a informací, kdy byl
publikován),
úřední deska (doloží se kopií informace, která byla uveřejněna s uvedením doby uveřejnění)
televizní informační kanál (doloží se písemnou informací o datu a čase, kdy byla informace
v médiu uvedena a text této informace),
regionální tisk (doloží se originálem či kopií příslušného článku a informací, kdy byl
publikován),
newsletter apod.

Doklady o zajištění publicity poskytovatele dotace předkládá příjemce společně se Závěrečnou
zprávou s vyúčtováním dotace.

Přílohy:
Příloha č. 1: Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
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bod 17.9 priloha c. 1.pdf k usnesení č. 070/7Z/2021

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

20/SML5824/SoPD/SPRP/01

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
z Fondu Ústeckého kraje
k realizaci projektu „Den prevence“
Dodatek č. 1
Smluvní strany
Poskytovatel:
Sídlo:
Zastoupený:

Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Mgr. Ivou Dvořákovou LL.M, členkou Rady Ústeckého kraje, v oblasti
strategie, přípravy a realizace projektů, na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 019/15R/2021 ze dne 5. 5. 2021
Ing. Iva Tomešová, vedoucí oddělení projektů, odbor strategie,
přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje
tomesova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 734
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2500762/0800

Příjemce:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Město Postoloprty
Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty
Mgr. Zdeňkem Pištorou, starostou
00265403
CZ00265403
Česká národní banka
číslo účtu: 94-5311481/0710

strana 1 / 2

Smluvní strany uzavřely dne 9. 11. 2020 smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
evidovanou pod číslem 20/SML5824/SoPD/SPRP. Uvedené strany se dohodly na
následujících změnách smlouvy takto:
Článek II. Doba realizace, účinnost uznatelných nákladů
se mění takto:
Příjemce se zavazuje realizovat Projekt v termínu do 15. 10. 2021. Podmínkou uznatelnosti
nákladů je jejich vynaložení a uhrazení příjemcem v období od 1. 1. 2020 do 15. 10. 2021.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno
vyhotovení obdrží příjemce.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

V Ústí nad Labem dne ………………..

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

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Iva Dvořáková LL.M.,
členka Rady Ústeckého kraje,
v oblasti strategie, přípravy a realizace
projektů, na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého č. 019/15R/2021
ze dne 5. 5. 2021
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Příjemce
Město Postoloprty
Mgr. Zdeněk Pištora
starosta
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příloha č. 1

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

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

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

Finanční hospodaření kraje se řídí jeho ročním rozpočtem a střednědobým výhledem
rozpočtu.
Kraj vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.
Rozpočet i střednědobý výhled rozpočtu vychází z Programu rozvoje Ústeckého kraje a
návazných odvětvových rozvojových dokumentů.
Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem hospodaření sloužícím
pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství kraje. Sestavuje se
na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků, kraj ho sestavuje
na 5 let.
Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,
zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady
na hospodaření kraje po celou dobu trvání závazku.
Kraj zveřejňuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách
a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání
Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále také „zastupitelstva“). Na internetových stránkách
se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším
rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o
dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Současně kraj oznámí na úřední desce, kde
je návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho
listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu.
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané kraje uplatnit
písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na
zasedání zastupitelstva.
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(7)

(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Kraj zveřejní schválený střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách
do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn
v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto
způsobem musí být zpřístupněn až do schválení nového střednědobého výhledu
rozpočtu.
Rozpočet je ročním finančním plánem, jímž se řídí financování činností kraje.
Při zpracování ročního rozpočtu se vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu.
Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako přebytkový,
případně jako schodkový v souladu s ust. § 4 zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Při uplatnění opatření podle zákona o rozpočtové odpovědnosti může být rozpočet kraje
schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit finančními
prostředky z minulých let nebo návratnou finanční výpomocí. Smluvně zabezpečenou
půjčkou, úvěrem nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů kraje je možné uhradit
pouze schodek vzniklý z důvodů předfinancování projektů spolufinancovaných
z rozpočtu Evropské unie.
Navrhovaný rozpočet splňuje následující atributy:
a)
Zabezpečuje financování základních činností kraje a organizací jím zřízených.
b)
Umožňuje v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky
do hlavních priorit kraje vycházejících z Programu rozvoje Ústeckého kraje a
stanovených v průběhu příprav rozpočtu zastupitelstvem.
c)
Kapitálový rozpočet je prioritně zaměřen na investice do majetku kraje.
d)
Rozpočet vytváří prostor pro čerpání finančních prostředků z dalších zdrojů
financování (fondů EU, dalších evropských finančních mechanismů, státního
rozpočtu apod.).
e)
Maximální pozornost je věnována rozvojovým investicím (zejména projektům
spolufinancovaným z EU, státního rozpočtu a dalších finančních mechanismů)
s cílem podporovat akce a projekty, které snižují provozní výdaje a případně
vytvářejí příjmy.
Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a
použití peněžních fondů, pokud není dále uvedeno, že probíhají mimo rozpočet. Mimo
rozpočet se uskutečňují peněžní operace týkající se cizích nebo sdružených prostředků.
Příjmy rozpočtu kraje tvoří zejména:
a)
výnosy daní nebo podíly na nich podle zákona o rozpočtovém určení daní,
b)
příjmy ze správní činnosti včetně příjmů z výkonu státní správy, k nimž je kraj
pověřen podle zvláštních zákonů - zejména správní poplatky a příjmy
z vybraných pokut uložených v pravomoci kraje,
c)
příjmy z výsledků vlastní činnosti,
d)
přijaté peněžité dary a příspěvky,
e)
prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi
ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle
zvláštních zákonů příjmem kraje,
f)
příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,
g)
dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů,
h)
jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů kraje.
Z rozpočtu kraje se hradí zejména:
a)
výdaje na činnost orgánů kraje v jeho samostatné působnosti, zejména výdaje
spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj, včetně poskytování provozních
příspěvků příspěvkovým organizacím,
b)
závazky vyplývající pro kraj z uzavřených smluvních vztahů,
c)
závazky vyplývající pro kraj z plnění povinností uložených zvláštními právními
předpisy,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

výdaje spojené s výkonem státní správy, ke kterým je kraj pověřen zvláštními
právními předpisy,
dotace do rozpočtů obcí v kraji a jimi zřízených organizací,
úhrada úroků a splátek jistiny přijatých úvěrů,
závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými územními celky nebo s dalšími
subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost,
výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti
a na podporu soukromého podnikání prospěšného pro kraj,
jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti kraje, včetně darů a příspěvků
na sociální nebo jiné humanitární účely.
Čl. 3
Sestavení rozpočtu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Rozpočet povinně vychází z aktuálního střednědobého výhledu rozpočtu kraje
schváleného zastupitelstvem (objem výdajů jednotlivých odborů je nejvýše přípustný), s
upřesněním podle v té době známých, případně předpokládaných změn zákonných
předpisů a ekonomických ukazatelů, a dále z údajů z rozpisu platného státního rozpočtu
nebo rozpočtového provizoria, jímž
a)
státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům krajů,
b)
rozpočet kraje určuje své vztahy k rozpočtům obcí v kraji.
Rozpočet kraje se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví
Ministerstvo financí vyhláškou (vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
ve znění pozdějších předpisů). Bude sestaven v porovnání se schváleným
a upraveným rozpočtem (očekávaná skutečnost) kraje běžného roku a skutečným
čerpáním k 31. 8. běžného roku.
Při sestavování rozpočtu je třeba postupovat racionálně s cílem zefektivnit provozní
výdaje, a tak vytvořit dostatečný finanční prostor pro spoluúčast na projektech
podpořených v rámci Evropské unie, evropských finančních mechanismů, modernizaci
a rozvoj kraje a jeho organizací. Jednoznačně je třeba preferovat vícezdrojové
financování (EU, státní rozpočet, obecní rozpočty, soukromé prostředky), a tím
dosáhnout efektivnějšího využití finančních prostředků kraje.
Návrh rozpočtu příjmů, financování a běžných a kapitálových výdajů předkládají
a zodpovídají za něj vedoucí jednotlivých odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále
jen „krajského úřadu“) podle věcné příslušnosti. Návrh rozpočtu fondů předkládají a
zodpovídají za něj jednotliví správci fondů. Předkladatelé návrhu rozpočtu
jsou současně příkazci operací rozpočtu po jeho schválení. V některých fondech
je více příkazců operací v souladu s pověřením ředitele krajského úřadu pro příkazce
operace. Za zpracování návrhu rozpočtu jako celku a jeho předložení k projednání
v orgánech kraje zodpovídá odbor ekonomický.
Návrh rozpočtu peněžních fondů předkládají jednotliví správci fondů v členění podle
rozpočtové skladby včetně žádosti o příděl z rozpočtu kraje. Vlastní podíl u všech
projektů kraje spolufinancovaných z EU, dalších evropských finančních mechanismů
nebo státního rozpočtu včetně nezpůsobilých výdajů bude zajištěn z rozpočtu Fondu
rozvoje Ústeckého kraje. Pořízení nemovitých věcí případně pronájmy související
s evropskými projekty v případě, že jsou nezpůsobilými výdaji, mohou být financovány
mimo rozpočet Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Profinancování individuálních projektů
kraje může být řešeno prostřednictvím cizích zdrojů.
Zařazení projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu, Evropské unie, evropských
finančních mechanismů a dalších vnějších podpůrných zdrojů financování (dále také
„projekt“) do rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje předchází následující:
 zpracování projektového záměru a jeho projednání v pracovní skupině pro
Fond rozvoje Ústeckého kraje,
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při objemu celkového rozpočtu projektu do 50 000 tis. Kč (bez DPH) schválení
záměru Radou Ústeckého kraje (dále jen „radou“),
 při objemu celkového rozpočtu projektu nad 50 000 tis. Kč (bez DPH) schválení
záměru zastupitelstvem.
Po schválení záměru je předkládáno k projednání:
 souhlas se zpracováním a předložením žádosti o poskytnutí finanční podpory
radě,
 schválení spolufinancování a předfinancování projektu v rámci Fondu rozvoje
Ústeckého kraje,
 schválení realizace projektu v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace
v případě poskytnutí podpory,
 při objemu celkového rozpočtu projektu do 50 000 tis. Kč (bez DPH) schválení
financování a realizace radou,
 při objemu celkového rozpočtu projektu nad 50 000 tis. Kč (bez DPH) schválení
financování a realizace zastupitelstvem.
Obdobný postup platí i při případném zařazení nových projektů do rozpočtu během roku.
(7) Veškeré požadavky předkládané do návrhu rozpočtu jsou řádně podložené kalkulacemi
nebo minimálně odbornými odhady s tím, že za předložený požadavek nese příslušný
předkládající plnou odpovědnost. Kapitálový rozpočet včetně oblasti fondů bude
zpracován jako výčet jednotlivých akcí v jednotlivých oblastech, pokud jsou v té době
známy a bude vycházet z Investičního plánu Ústeckého kraje. Zařazení
do návrhu rozpočtu případně do rozpočtu během roku bude u všech kapitálových akcí
předcházet informace o případných budoucích provozních nebo investičních
výdajích/nákladech (ve srovnání s výdaji/náklady před realizací akce).
(8) Z důvodu objektivizace rozpočtu jsou jednotlivé příjmy a výdaje předloženy v rozdělení
na:
a)
obligatorní (výdaje povinné, vyplývající ze zákonů, případně jiných právních
norem, smluvních závazků apod., jejichž plnění je závazné),
b)
fakultativní (výdaje nepovinné, dobrovolné).
(9) Současně s číselným rozpočtem pořízeným v Informačním systému NAVISION předloží
odbory komentář ke zpracovanému návrhu rozpočtu (včetně oblasti zdrojů) spolu se
stanovením priorit jednotlivých výdajových požadavků. Komentář bude zejména
obsahovat bližší vymezení předložených obligatorních výdajů (včetně odkazu na
příslušnou právní normu nebo právní vztah).
(10) Odbor kanceláře ředitele předloží návrh na stanovení závazných ukazatelů krajského
úřadu viz Čl. 4 odstavec (4).
(11) Poskytování dotací a podpor vychází z možností rozpočtu kraje v návaznosti
na schválené priority Ústeckého kraje pro příslušný rok a respektuje záměr kraje
soustředit veškeré volné prostředky na financování spoluúčasti kraje v rámci projektů
spolufinancovaných z Evropské unie, dalších finančních mechanismů nebo státního
rozpočtu. Dotační programy jsou od 1. 1. 2018 financovány z Regionálního podpůrného
fondu Ústeckého kraje. Individuální dotace a dary jsou od 1. 1. 2018 financovány
z Fondu Ústeckého kraje. Návrh rozpočtu dotačních programů a finančních podpor kraje
předkládá na základě podkladů od administrujících odborů správce Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje a Fondu Ústeckého kraje. Mimo Regionální
podpůrný fond Ústeckého kraje a Fond Ústeckého kraje jsou administrovány podpory
financované z dotací ze státního rozpočtu, podpory z Fondu vodního hospodářství a
životního prostředí Ústeckého kraje (od 1. 1. 2018) a podpory související s financováním
zřízených nebo založených právnických osob (např. Krajská zdravotní, a. s.,
Severočeské divadlo, s. r. o).
(12) Centrální rezerva kraje minimálně ve výši 1 % z celkových vlastních příjmů kraje (třída 1
– 3), je zařazena do rozpočtu odboru ekonomického. O použití rezervy
do 5 000 tis. Kč rozhoduje rada, nad 5 000 tis. Kč zastupitelstvo.
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(13)

Zařazení kapitálových výdajů a velké údržby do rozpočtu se i během roku řídí aktuálním
zněním „Zásad pro předkládání a schvalování požadavků na stavební akce v oblasti
investic a velké údržby na nemovitém majetku Ústeckého kraje“ v platném a účinném
znění. Jednotlivé akce jsou zařazovány v souladu s Investičním plánem Ústeckého kraje
schváleným radou.
(14) Kapitálové výdaje jsou kryty mimo kapitálových zdrojů také přebytkem provozního
rozpočtu.
(15) Podrobný způsob předložení návrhu rozpočtu a jeho projednání je předmětem Postupu
sestavení návrhu rozpočtu včetně Harmonogramu schválených na příslušný rok radou.
Čl. 4
Schvalovací proces
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Orgány kraje projednávají rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové
skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně
řídit:
a) výkonné orgány kraje při hospodaření podle rozpočtu,
b) právnické osoby zřízené krajem při svém hospodaření,
c) další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu kraje.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje:
a)
schvaluje:
1.
hlavní priority rozpočtu kraje v samostatné působnosti,
2.
celkový objem rozpočtu,
3.
celkové objemy výdajů podle jednotlivých odborů,
4.
závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu kraje
(v souladu se zákonem o krajích),
5.
příděly z rozpočtu do peněžních fondů kraje,
b)
bere na vědomí objem finančních prostředků účelově určených
na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie a ostatních finančních
mechanismů (v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů).
Rada schvaluje:
a)
Postup sestavení návrhu rozpočtu včetně Harmonogramu,
b)
Závazné ukazatele za podmínky schválení rozpočtu zastupitelstvem:
- závazné ukazatele příspěvkových organizací kraje jako zřizovatel,
- závazné ukazatele krajského úřadu,
- závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu kraje
(v souladu se zákonem o krajích).
Závazné ukazatele krajského úřadu:
Rada stanoví závazné ukazatele dle ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona o krajích:
a)
počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a do zvláštních orgánů
kraje,
b)
objem prostředků na platy těchto zaměstnanců.
Kraj zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce
nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu. Na úřední desce může
být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje
o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění
rozpočtové skladby. Ústecký kraj současně oznámí na úřední desce, kde je návrh
rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby. Zveřejnění musí trvat
až do schválení rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané kraje uplatnit
písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na
zasedání zastupitelstva.
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Kraj zveřejní schválený rozpočet na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne
jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické
podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být
zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.
(7) Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu se jeho rozpis tj. členění podle podrobné
rozpočtové skladby provádí neprodleně. Součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných
ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.
(8) Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové
hospodaření kraje v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.
Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na úrovni
kraje i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných
z krajského rozpočtu stanoví zastupitelstvo. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v
době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
(9) Při uplatnění opatření podle zákona o rozpočtové odpovědnosti nesmí měsíční výdaje
kraje stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria překročit jednu dvanáctinu výdajů
rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok. Vyšší výdaje lze stanovit pouze
v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených
jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodů předfinancování projektů
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.
(10) Schválená pravidla rozpočtového provizoria se zveřejňují obdobným způsobem podle
odst. 6 tohoto článku nejpozději do 31. prosince rozpočtového roku předcházejícího
rozpočtovému roku, na který jsou schválena. Tímto způsobem musí být zveřejněna až
do zveřejnění rozpočtu na rozpočtový rok, na který jsou schválena. Při pozastavení
výkonu usnesení zastupitelstva, kterým byl schválen jeho rozpočet, zveřejní kraj pravidla
rozpočtového provizoria v den následující po dni doručení rozhodnutí o pozastavení
výkonu usnesení.
Čl. 5
Fiskální pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti
(1)
(2)

(3)
(4)

Ústecký kraj hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše jeho dluhu
nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky.
Překročí-li dluh kraje k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky, je kraj povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně
o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů
za poslední 4 rozpočtové roky.
Příjmy kraje se rozumí souhrn všech peněžních plnění přijatých do rozpočtu v průběhu
rozpočtového roku, tj. příjmy po konsolidaci.
Dluhem kraje se rozumí hodnota nesplacených závazků z
a) vydaných dluhopisů,
b) přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí,
c) realizace plnění záruk,
d) vystavení směnek.
Čl. 6
Rozpočet během roku

(1)

Rozpočet kraje může být po jeho schválení změněn z důvodu:
a)
organizačních změn – změny v organizační struktuře,
b)
metodických změn – změny právních předpisů,
c)
věcných změn – změny objektivně působících skutečností.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která se evidují podle časové
posloupnosti. Rozpočtovým opatřením je:
a)
přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje
navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl
celkových příjmů a výdajů,
b)
použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem
nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,
c)
vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním
rozpočtových příjmů – celkový objem rozpočtu se snižuje.
Výdajová stránka rozpočtu kraje je zastupitelstvem schválena pro jednotlivé odbory
pouze jako celkový objem rozpočtu odboru. Změny rozpočtu odborů mohou probíhat
těmito způsoby:
a)
rozpočtová opatření – navýšení, případně snížení celkového objemu rozpočtu
odboru včetně přesunů mezi rozpočty jednotlivých odborů. Radě byla usnesením
zastupitelstva č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017 svěřena pravomoc v oblasti
provádění rozpočtových opatření dle ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona o krajích
v následujícím rozsahu:
 rozpočtová opatření podle ustanovení § 16 odst. 3 písm. a) až c) zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů do výše 5 000 tis. Kč
v jednotlivých případech,
 povinně uskutečňovaná rozpočtová opatření podle ustanovení § 16 odst. 2
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bez finančního
omezení v jednotlivých případech.
b)
přesuny v rámci rozpočtu odboru jsou v kompetenci jednotlivých vedoucích odborů
(příkazců) vyjma písm. c) a d), tohoto odstavce,
c)
přesuny finančních prostředků v rámci investičního odboru mezi oblastmi
jsou provedeny po předchozím souhlasu členů rady pro dané oblastí a člena rady
pro investice viz usnesení zastupitelstva č. 23/1Z/2020 a 24/1Z/2020
ze dne 16. 11. 2020 a usnesení č. 005/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020
d)
o přesunech mezi jednotlivými dotačními oblastmi v rámci rozpočtu Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje a Fondu Ústeckého kraje rozhoduje rada.
Rozpočtová opatření a přesuny v rámci rozpočtu odboru předkládají vedoucí odborů
(příkazci) ekonomickému odboru. Rozpočtová opatření k projednání do orgánů kraje
předkládá ekonomický odbor.
Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích
k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám, nebo jestliže hrozí
nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.
Povinná rozpočtová opatření
na zvýšení nebo snížení přijatých transferů (třída 4) je nutné předložit odbory
na ekonomický odbor nejpozději v 52. týdnu daného roku tak, aby skutečné plnění
odpovídalo upravenému rozpočtu. Rozpočtová opatření budou radou provedena
ex post na prvním jednání v lednu následujícího roku.
Schválená rozpočtová opatření kraj zveřejní na svých internetových stránkách
do 30 dnů ode dne jejich schválení a současně oznámí na úřední desce, kde jsou
zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby.
Tímto způsobem musí být zpřístupněna až do schválení rozpočtu na následující
rozpočtový rok.
Případnému zařazení nových investičních akcí a akcí velké údržby do rozpočtu během
roku viz usnesení Rady Ústeckého kraje č. 078/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 předchází
následující:
- akce na odstranění havarijního stavu, akce s výdaji do 5 000 tis. Kč bez DPH s předchozím souhlasem vedoucího investičního odboru, člena rady kraje pro
investice a člena rady pro danou oblast,
- akce s plánovanými výdaji nad 5 000 tis. Kč do 50 000 tis. Kč bez DPH po schválení investičního záměru v radě,
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(8)

(9)

(10)

(11)
(12)
(13)

(14)

- akce s plánovanými výdaji nad 50 000 tis. Kč bez DPH - po schválení investičního
záměru v zastupitelstvu.
Ostatní investiční akce mimo staveb budou do rozpočtu během roku zařazeny
na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 006/54R/2018 ze dne 10. 12. 2018
(svěření kompetencí vedoucím odborů).
Nahodilé příjmy jsou v průběhu roku zahrnovány do rozpočtu na základě rozpočtového
opatření předloženého vedoucím odboru (příkazcem), který za ně věcně odpovídá. Tyto
prostředky jsou převáděny do centrální rezervy kraje.
Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah
příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu Regionální rady regionu
soudržnosti a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též
k rozpočtu kraje (§ 28 odst. 15 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
Kraj uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a
po celý rozpočtový rok vykonává kontrolu hospodaření podle zákona o finanční kontrole.
Kraj vykonává kontrolu hospodaření jím zřízených nebo založených právnických osob.
Zasmluvněné rozpočtové prostředky kraje nevyužité do konce roku nepropadají,
ale převádějí se do dalšího roku za stejným účelem. Převod se týká neprofinancovaných
akcí nad 500 tis. Kč, a to v každém jednotlivém případě. Obdobný postup lze použít pro
rezervaci zdrojů pro zřízené příspěvkové organizace na základě usnesení orgánů kraje.
Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje. Porušení rozpočtové kázně je řešeno
v souladu se Směrnicí, kterou se upravuje postup při porušení rozpočtové kázně
příjemcem peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje v platném a účinném
znění.
Čl. 7
Závěrečný účet

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření kraje souhrnně
zpracovávají do závěrečného účtu.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném
členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších
finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu,
aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření kraje a jím zřízených nebo založených
právnických osob.
Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům
a k hospodaření dalších osob.
Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření kraje předcházejícího roku
je v kompetenci zastupitelstva.
Souběžně se závěrečným účtem je podle zákona o krajích předložena zastupitelstvu
ke schválení účetní závěrka kraje sestavená k rozvahovému dni.
Kraj je povinen dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok podle
§ 20 zákona o krajích Ministerstvem financí ČR. Přezkoumání hospodaření upravuje
zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání
v orgánech kraje.
Kraj zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede
dnem zahájení jeho projednání na zasedání zastupitelstva. Na internetových stránkách
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(8)

(9)

se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Na úřední desce může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň
údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového
třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Zveřejnění musí trvat až do schválení závěrečného účtu. Připomínky k návrhu
závěrečného účtu mohou občané kraje uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho
zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
Projednání závěrečného účtu kraje uzavírá zastupitelstvo vyjádřením:
a)
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo
b)
souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme kraj opatření potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým
jednáním způsobily kraji škodu.
Kraj zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí
na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do
jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení
závěrečného účtu za následující rozpočtový rok.
Čl. 8
Poskytování a přijímání dotací, příspěvků a darů

(1)

(2)

Dotace, příspěvky nebo dary poskytované z vlastních prostředků kraje (samostatná
působnost):
Postup uvolnění finančních prostředků je dán zákonem o krajích a zákonem
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Administrace se řídí zejména
aktuálními zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků jednotlivých
fondů kraje a Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem schválenými zastupitelstvem a na ně navazujícími zásadami
vyhlášených dotačních programů. Za splnění všech podmínek uvedených ve výše
citovaných zákonech a zásadách fondů zodpovídá administrující odbor (příkazce),
který dotační program realizuje.
Přijaté dotace určené k dalšímu rozdělení
a)
Dotace, které probíhají mimo rozpočet kraje:
Jedná se o zprostředkovaný finanční vztah kraj – obce v oblasti státní správy nebo
poskytování dotací obcím na základě zvláštního zákona atd. Jde o dotace,
u kterých objem, účel a konkrétního příjemce stanoví státní orgány. Prochází
pouze přes účet kraje v rámci přenesené působnosti bez schvalovacího procesu.
b)
Dotace zahrnované do rozpočtu kraje:
1.
dotace, u kterých objem, účel a konkrétního příjemce stanoví státní orgány
– věcně příslušný odbor zodpovídá za administraci (např. dotace
na veřejné informační služby knihoven, kulturní aktivity, podporu výuky
plavání na základních školách, soutěže),
2.
dotace je ze státních orgánů přidělena v celkovém objemu a kraj ji
přerozděluje:
 ze státního orgánu je dána jednoznačná metodika rozdělení dotace věcně příslušný odbor zodpovídá za administraci (např. dotace
na přímé náklady na vzdělávání),
 ze státního orgánu není dána jednoznačná metodika rozdělení dotace věcně příslušný odbor zodpovídá za administraci v souladu se zákony a
postupy kraje (například dotace na prvotní náklady na řešení krizových
situací).
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(3)

(4)

U darů či příspěvků, které kraj přijímá a rozděluje na základě uzavřených smluv s jejich
poskytovatelem, zodpovídá za administraci věcně příslušný odbor, finanční prostředky
lze administrovat mimo dotační fondy.
Obecný postup schvalovacího procesu k použití finančních prostředků kraje:
a)
Finanční komise Rady Ústeckého kraje – navrhuje radě,
b)
rada (v souladu s kompetencemi) – schvaluje nebo navrhuje zastupitelstvu,
c)
zastupitelstvo (v souladu s kompetencemi).
Čl. 9
Poskytování půjček a návratných finančních výpomocí z rozpočtu kraje

(1)
(2)
(3)

O poskytnutí půjčky nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje, rozhoduje
zastupitelstvo.
Půjčky nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje jsou poskytovány na základě
uzavřené smlouvy.
Příspěvková organizace může k dočasnému krytí svých potřeb získat od svého
zřizovatele návratnou finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími
výnosy běžného roku, nejpozději však do 31. března následujícího roku, nestanoví-li
zřizovatel lhůtu delší. Poskytnutí návratné finanční výpomoci schvaluje zřizovatel:
• nad 200 tis. Kč podle § 36 písm. c) zákona o krajích, zastupitelstvo,
• do 200 tis. Kč podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona o krajích, rada.
Návratná finanční výpomoc je poskytnuta příspěvkové organizaci formou veřejnoprávní
smlouvy.
Čl. 10
Peněžní fondy Ústeckého kraje

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Kraj může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení.
Hospodaření s peněžními fondy probíhá v souladu se zásadami pro použití jednotlivých
peněžních fondů schválenými zastupitelstvem.
Zastupitelstvem byly zřízeny tyto peněžní fondy:
a)
Fond Ústeckého kraje (FUK),
b)
Fond rozvoje Ústeckého kraje (FR),
c)
Fond investic a oprav Ústeckého kraje (FIO),
d)
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (FVHŽP),
e)
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (FMU),
f)
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje (RPF),
g)
Fond zaměstnavatele (FZ).
Účelem Fondu Ústeckého kraje je zejména financování obecně prospěšné činnosti na
území Ústeckého kraje.
O přesunech mezi jednotlivými oblastmi rozhoduje rada. Správcem Fondu Ústeckého
kraje je odbor strategie, přípravy a realizace projektů.
Účelem Fondu rozvoje Ústeckého kraje je použití finančních prostředků pro realizaci
Programu rozvoje Ústeckého kraje. Správcem Fondu rozvoje Ústeckého kraje je odbor
regionálního rozvoje.
Účelem Fondu investic a oprav Ústeckého kraje je financování investičních akcí (zejm.
rekonstrukcí, modernizací, nástaveb, přístaveb, vestaveb, staveb a stavebních úprav
nemovitého majetku kraje a souvisejícího pořízení vybavení) a oprav nemovitého
majetku kraje podle platného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání
pozemků a staveb nutných pro zajištění všech činností kraje v souladu s upraveným
rozpočtem kraje.
Správcem Fondu investic a oprav Ústeckého kraje je odbor investiční.
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(7)

Účelem Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje je od 1. 1.
2018 financování:
a)
rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního
prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje,
b)
podpory výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého
kraje dle § 88h odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“);
c)
náhrad nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5
vodního zákona (opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění
odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií,
popřípadě též opatření k zajištění náhradního odběru vod; dále opatření k nápravě
ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách);
d)
opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů,
tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. K tomuto účelu je fond určen
pouze do doby, do níž bude k tomuto účelu určen v Rozpočtových pravidlech
Ústeckého kraje;
e)
opatření, která jsou v souladu s Plánem odpadového hospodářství Ústeckého
kraje pro období 2016 – 2025.
Správcem Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje je odbor
životního prostředí a zemědělství.
(8) Účelem Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje je financování opatření
a činností souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a odstraňování
jejich následků. Správcem Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje je odbor
kancelář hejtmana.
(9) Účelem Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje je od 1. 1. 2018 snaha
podporovat v rámci možností kraje a v souladu s jeho prioritami, strategickými
dokumenty a za respektování příslušných předpisů, upravujících poskytování podpory,
všestranný rozvoj území kraje a uspokojování potřeb jeho občanů, a to zejména
v oblastech:
a)
děti, mládež, sport, tělovýchova, volnočasové aktivity,
b)
aktivity prevence sociálně nežádoucích jevů (protidrogová politika, kriminalita),
c)
kultura a památková péče,
d)
věda, výzkum a vzdělávání včetně stipendijních programů,
e)
zdravotnictví, sociální služby a prorodinné aktivity,
f)
ochrana životního prostředí, rozvoj zemědělství a venkovských oblastí,
g)
rozvoj venkovských obcí,
h)
podpora a propagace aktivit a projektů na území Ústeckého kraje,
i)
požární ochrana a ostatní složky Integrovaného záchranného systému,
j)
přeshraniční spolupráce a zahraniční vztahy,
k)
řešení ekologických škod,
l)
podpora podnikání,
m) poskytování finanční podpory a úhrady nákladů či výdajů v rámci Operačního
programu Životního prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 2 – Zlepšování kvality
ovzduší v lidských sídlech, specifický cíl 2.1 - Podpora snížení emisí z lokálního
vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva koncentracím
znečišťujících látek.
O přesunech mezi jednotlivými oblastmi rozhoduje rada. Správcem Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje je odbor strategie, přípravy a realizace projektů.
(10) Účelem Fondu zaměstnavatele je zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb
zaměstnanců v pracovním poměru. Správcem Fondu zaměstnavatele je odbor kancelář
ředitele.
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Čl. 11
Organizace Ústeckého kraje
(1)

(2)

(3)

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

Pravidla pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací
Ústeckého kraje,

Pravidla pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených
Ústeckým krajem,

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými
příspěvkovými organizacemi,

Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných
Ústeckým krajem,

Směrnice, kterou se upravuje postup při vymáhání pohledávek Ústeckého kraje a
příspěvkových organizací Ústeckého kraje,

Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého
kraje.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení

(1)
(2)
(3)

Výjimku z těchto pravidel schvaluje zastupitelstvo.
Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení zastupitelstvem.
Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem usnesením č. xx/7Z/2021 ze dne 21. 6.
2021 a nahrazují pravidla schválená usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 022/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019.
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Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 - 2026

Rekapitulace

č.ř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
˟
˟˟
˟˟˟

Věcný obsah
ZDROJE
Příjmy
Běžné příjmy, z toho:
- vlastní příjmy
- transfery
Kapitálové příjmy, z toho:
- vlastní příjmy
- transfery
Financování
Prostředky minulých let
Úvěr 2017 - 2022
Úvěr 2021 - 2025
Úvěrový rámec 2016 - 2023
Úvěrový rámec 2023 - 2030 ˟˟˟
Splátky jistiny úvěru 2011 - 2014
Splátky jistiny úvěru 2017 - 2022 ˟
Splátka jistiny úvěru 2021 - 2025 ˟˟
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 - 2030 ˟˟˟
VÝDAJE
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
ROZDÍL: ZDROJE - VÝDAJE

schválený
rozpočet
2021
21 581
20 811
20 282
5 791
14 491
529
135
394
770
100
477
0
713
0
-137
0
0
-383
0
21 581
19 577
2 004
0

výhled r.
2022

%
6,4
5,4
3,3
14,6
-1,2
83,2
100,0
77,4
34,3
-90,0
-40,5
x
32,0
x
-81,8
x
x
69,7
x
6,4
1,3
55,7
x

22 961
21 927
20 958
6 638
14 320
969
270
699
1034
10
284
624
941
0
-25
-150
0
-650
0
22 961
19 841
3 120
0

výhled r.
2023

%
-3,1
0,6
1,5
3,6
0,5
-20,0
-74,1
0,9
x
0,0
-100,0
-51,9
-79,7
x
-100,0
0,0
x
-34,5
x
-3,1
0,5
-26,5
x

22 241
22 049
21 274
6 876
14 398
775
70
705
192
10
0
300
191
520
0
-150
0
-426
-253
22 241
19 949
2 292
0

výhled r.
2024

%
0,5
-0,4
0,6
2,5
-0,3
-26,8
0,0
-29,5
x
0,0
x
6,7
-100,0
57,7
x
0,0
x
-100,0
81,8
0,5
0,2
3,4
x

22 361
21 971
21 404
7 051
14 353
567
70
497
390
10
0
320
0
820
0
-150
-150
0
-460
22 361
19 992
2 369
0

výhled r.
2025

%
-0,8
0,7
0,9
2,8
0,0
-7,6
0,0
-8,7
x
0,0
x
-53,4
x
-22,0
x
0,0
0,0
x
-4,3
-0,8
0,3
-10,0
x

22 183
22 124
21 600
7 249
14 351
524
70
454
59
10
0
149
0
640
0
-150
-150
0
-440
22 183
20 051
2 132
0

výhled r.
2026

%
-0,9
1,2
0,7
2,8
-0,4
22,3
0,0
25,8
-778,0
0,0
x
-100,0
x
-34,4
x
0,0
0,0
x
20,5
-0,9
0,1
-9,9
x

21 992
22 392
21 751
7 453
14 298
641
70
571
-400
10
0
0
0
420
0
-150
-150
0
-530
21 992
20 072
1 920
0

úvěr 2017 - 2022 bude splacen k 31. 12. 2031, roční splátka v celém období činí 150 mil. Kč
úvěr 2021 - 2025 bude splacen k 31. 12. 2033, roční splátka v celém období činí 150 mil. Kč; úvěr celkem činí 1 500 mil. Kč a v r. 2021 je zapojen až do upraveného
rozpočtu
jde o předpoklad otevření úvěrového rámce na předfinancování projektů v následujícím programovacím období

V Ústí nad Labem dne: 17. 5. 2021 , zpracoval: odbor ekonomický
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Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 - 2026

Příjmy
v mil. Kč
č.ř
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Věcný obsah
Příjmy
Daňové příjmy
daňové výnosy podle zák. č. 243/2000 Sb.
ostatní daňové příjmy - poplatky
Nedaňové příjmy
odvod z investičních fondů PO
SPZ Triangle - nájemné vázané na dotaci, rezervační poplatek
příjmy z úroků
ostatní (vyúčtování a příjmy z dopravní obslužnosti, sankce)
Kapitálové příjmy
prodej pozemků SPZ Triangle
prodej nemovitostí ostatní
dar Severočeských dolů, a.s.
Příjaté transfery
Přijaté transfery neinvestiční
příspěvek na výkon státní správy
transfer MŠMT na přímé náklady regionálního školství
transfer MPSV na program Podpora sociálních služeb v ÚK
transfer MD na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní
dopravy
transfery jako spolupodíl projektů
Přijaté transfery investiční
transfer MF na výkupy pozemků pod krajskými silnicemi
transfery jako spolupodíl projektů

Schválený
%
%
rozpočet
rok 2022
rok 2023
2021
20 811
5,4
21 927
0,6
22 049
5 329 16,7
6 221
3,8
6 459
5 284 16,8
6 172
3,9
6 410
45
8,9
49
0,0
49
462
-9,7
417
0,0
417
360
1,7
366
0,0
366
7
0,0
7
0,0
7
10 30,0
13
0,0
13
85 -63,5
31
0,0
31
135 100,0
270 -74,1
70
80 143,8
195 -100,0
0
30 66,7
50 -10,0
45
25
0,0
25
0,0
25
14 885
0,9
15 019
0,6
15 103
14 491
-1,2
14 320
0,5
14 398
143
4,9
150
4,67
157
12 096
0,0
12 097
0,0
12 097
1 709
0,0
1 709
0,00
1 709
271
272
394
10
384

3,3
-69,1
77,4
-50,0
80,7

280
84
699
5
694

1,79
78,6
0,9
0,0
0,9

285
150
705
5
700

%

rok 2024

%

rok 2025

%

rok 2026

-0,4
3,1
3,1
0,0
-5,3
0,0
0,0
0,0
-71,0
0,0
x
0,0
0,0
-1,7
-0,3
4,46
0,0
0,00

21 971
6 656
6 607
49
395
366
7
13
9
70
0
45
25
14 850
14 353
164
12 097
1 709

0,7
3,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
0,0
0,0
-0,3
0,0
1,83
0,0
0,00

22 124
6 854
6 805
49
395
366
7
13
9
70
0
45
25
14 805
14 351
167
12 097
1 709

1,2
3,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
0,0
0,0
0,4
-0,4
2,40
0,0
0,00

22 392
7 058
7 009
49
395
366
7
13
9
70
0
45
25
14 869
14 298
171
12 097
1 709

2,11
-38,7
-29,5
0,0
-29,7

291
92
497
5
492

2,06
-12,0
-8,7
0,0
-8,7

297
81
454
5
449

2,02
-77,8
25,8
0,0
26,1

303
18
571
5
566

V Ústí nad Labem dne: 17. 5. 2021, zpracoval: odbor ekonomický
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Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 - 2026

Běžné výdaje
v mil. Kč
č.ř.

Název / typ
výdaje

Věcný obsah

1 Běžné výdaje
příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím na
2
provoz
3 příspěvek zřizovatele SÚS ÚK na velkou údržbu
4 obligatorní výdaje
5 fakultativní výdaje
6 finanční podpory z vlastních prostředků
7 Kancelář hejtmana
obligatorní
8
mediální prezentace, IZS, cestovné
výdaje
fakultativní
propagační materiál, pohoštění, ostatní
9
výdaje
služby
10 Fond pro mimořádné události ÚK
11 Kancelář ředitele
12 příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci
provoz úřadu - osobní výdaje
obligatorní
13
zaměstnanců a zastupitelů, energie,
výdaje
služby
provoz úřadu - ostatní výdaje, cestovné,
fakultativní
14
materiál, opravy, pohonné hmoty, ostatní
výdaje
služby
15 Fond zaměstnavatele
16 Odbor ekonomický
17
daně
obligatorní
18
splátky úroků z úvěrů
výdaje
19
daňové a účetní poradenství
fakultativní
20
centrální rezerva
výdaje

Schválený
rozpočet
2021
19 577

rok 2022

%

%

rok 2023

%

rok 2024

%

rok 2025

%

rok 2026

1,3

19 841

0,5

19 949

0,2

19 992

0,3

20 051

0,1

20 072

1,8

2 406

3,0

2 478

1,8

2 523

1,9

2 571

2,4

2 633

x
0
0,0
16 764
315 -16,1
136 -7,4
23 -21,7

280
16 765
264
126
18

11,4

1,8
325
16 780 -0,1
281 -11,0
0,0
94
5,0
20

331
16 764
250
94
21

2 363

-0,2
13,6
0,0
5,6

1,9
312
0,0
16 733
7,0
300
126 -26,2
5,3
19

2,2
318
0,3
16 737
321 -12,5
1,1
93
0,0
20

11

0,0

11

9,1

12

8,3

13

0,0

13

7,7

14

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

10
487
30

x

0,0

0,0

0,0

5
525
30

0,0

0,0

5
515
30

0,0

0,0

5
505
30

0,0

1,8

5
496
30

0,0

5
534
30

432

2,1

441

1,8

449

2,0

458

2,2

468

1,9

477

14

0,0

14

7,1

15

0,0

15

0,0

15

0,0

15

0,0
11
263 -22,4
35 57,1
11 36,4
0,0
2

0,0
11
204 -17,2
55 -63,6
15 13,3
0,0
2

11
169
20
17
2

9,1

0,0

0,0

12
174
20
20
2

0,0

0,0
12
0,6
175
0,0
20
19 -10,5
0,0
2

12
176
20
17
2

215 -38,6

132

130

1,5

132

1,5

134

137

1,8

-1,5

2,0

3,0
0,0
17,6

1,9

0,6
0,0
-5,0

1,7

2,2

3
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č.ř.

Název / typ
výdaje

Věcný obsah

21 Odbor informatiky a organizačních věcí
22 příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

obligatorní
výdaje

sevisní a technické podpory,
telekomunikace, nákup služeb, poštovné

fakultativní
výpočetní technika, spotřební materiál,
výdaje
opravy a udržování
Odbor majetkový
příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci
pojištění, nájemné pod silnicemi a
obligatorní
cyklostezkami, výdaje spojené s
výdaje
prodejem majetku
Odbor legislativně - právní
obligatorní
odměny advokátům a právním
výdaje
specialistům
Odbor regionálního rozvoje
fakultativní
výdaje

prezentace ÚK na veletrzích, propagační
materiály, regionální rozvoj

evropské projekty - spoluúčast
úroky z úvěrového rámce a dalšího
Fond rozvoje
předfinancování
ÚK
financování ze státního rozpočtu
předfinancování z vlastních zdrojů
Odbor územního plánování a stavebního řádu
obligatorní
zpracování územně plánovacích
výdaje
podkladů

Schválený
rozpočet
2021
39
4

rok 2022

%
-2,6
x

%

rok 2023

%

7,9
38
2 100,0

41
4

2,4

rok 2024

%
-2,4

0,0

42
4
30

28

3,6

29

3,4

30

0,0

7

0,0

7

0,0

7

14,3

113 -33,6
82 -47,6

75
43

1,3

2,6

2,3

76
44

rok 2025

%

rok 2026

0,0

0,0

41
4

0,0

41
4

0,0

30

0,0

30

8 -12,5

7

0,0

7

1,3
2,2

80
46

1,3

2,3

78
45

0,0

79
45

31

3,2

32

0,0

32

3,1

33

3,0

34

0,0

34

9

0,0

9

0,0

9

11,1

10

0,0

10

0,0

10

9

0,0

9

0,0

9

11,1

10

0,0

10

0,0

10

298 -46,3

160

17,5

188 -27,7

136

-6,6

127 -55,1

57

21

4,8

20

x

20

5,0

21

0,0

0

x

17 -58,8

7

42,9

2 300,0

8 -12,5

7

245 -65,7
0,0
31
0,0
1

84 78,6
31 -90,3
0,0
1

1

0,0

1

0,0

0,0

22

10 -30,0

7 -71,4

2

0,0

7 -14,3

6 -16,7

5

150 -38,7
3 100,0
0,0
1

92 -12,0
6 83,3
0,0
1

81 -77,8
x
11
0,0
1

18
10
1

1

0,0

1

0,0

22

1

1

0,0

4

Příloha 3

č.ř.

Název / typ
výdaje

Věcný obsah

38 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
39 příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím - NN
40 přímé náklady na vzdělávání regionálního školství
41

obligatorní
výdaje

Poskytování užívacích práv Microsoft,
Regionální fotbalová akademie ÚK

soutěž Dobrá škola ÚK, mezinárodní
spolupráce a multikulturní výchova,
olympiády
Odbor kultury a památkové péče
příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím včetně
účelových příspěvků
celokrajská výstava, archeologické
výzkumy, znalecké posudky, aktivity
fakultativní UNESCO
výdaje
Terezín - město změny, zájmové
sdružení právnických osob - členský
příspěvek

fakultativní
42
výdaje
43
44
45

46
47

finanční
podpory

příplatek pro Severočeské divadlo, s.r.o.

ÚAPP SZ Čech, v.v.i. - institucionální
podpora výzkumu + fasáda 2021
49 Odbor sociálních věcí
50 příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím
51 Dotační program Podpora sociálních služeb v ÚK
48

52

obligatorní
výdaje

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

53 Odbor zdravotnictví
54 příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím

Schválený
rozpočet
2021
12 597
480
12 096

%

rok 2022

%
0,1

0,0

12 594
480
12 097

13 -23,1

8 -12,5

0,0
0,0

rok 2023

rok 2024

%
0,1

0,0

12 606
490
12 097

10

10,0

7

14,3

2,1

rok 2025

%
0,1

0,0

12 617
500
12 097

11

9,1

8

rok 2026

%
0,2

0,0

12 627
510
12 097

0,0

12 648
531
12 097

12

0,0

12

0,0

12

0,0

8

0,0

8

0,0

8

2,0

2,0

4,1

260

-0,4

259

1,5

263 -11,0

234

1,7

238

2,1

243

215

0,0

215

1,9

219

1,8

223

1,8

227

2,2

232

2 -50,0

1

0,0

1

0,0

1

0,0

1

0,0

1

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

3

0,0

33

0,0

33

x

0

x

0

x

0

10 -30,0

7

0,0

7

0,0

7

0,0

7

0,0

7

0,5

0,2

0,0

2 086
375
1 709

0,3

0,0

2 078
367
1 709

0,4

0,0

2 074
363
1 709

0,0

2 093
382
1 709

33

2 048
337
1 709

0,8
0,0

2 064
353
1 709

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

537
486

9,1

586
535

3,8

608
556

2,0

620
567

1,9

632
578

1,9

10,1

644
590

4,7

2,8

3,9

1,1

2,0

2,2

1,9

1,9

2,1

5

Příloha 3

č.ř.

Název / typ
výdaje

Věcný obsah

lékařská pohotovostní služba,
protialkoholní a protitoxikomanická
obligatorní
55
záchytná stanice, prohlídky těl
výdaje
zemřelých, implementace reformy
psychiatrické péče v ÚK
56 Odbor dopravy a silničního hospodářství
příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, příspěvkové organizaci
57
na provoz
58

příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, příspěvkové organizaci
na provoz - nákup posypového materiálu

příspěvek zřizovatele SÚS ÚK, příspěvkové organizaci
na velkou údržbu
příspěvek zřizovatele DSÚK, příspěvkové organizaci na
60
provoz
59

61
62
63

dopravní územní obslužnost autobusová
obligatorní
výdaje

dopravní územní obslužnost drážní
včetně trolejbusů a tramvají
právní služby, Doprava Ústeckého kraje,
provoz vnitrozemské plavby apod.

fakultativní
diagnostika, bezpečnost silničního
výdaje
provozu, koncepce rozvoje silnic,
65 Odbor životního prostředí a zemědělství
péče o zvláště chráněná území a
obligatorní
66
přírodní parky ÚK, Plán rozvoje
výdaje
vodovodů a kanalizací
fakultativní
67
průzkumy, posudky, polygrafické služby
výdaje
64

Schválený
rozpočet
2021

rok 2022

%

rok 2023

%

rok 2024

%

rok 2025

%

rok 2026

%

51

0,0

51

2,0

52

1,9

53

1,9

54

0,0

54

2 749

14,0

3 134

1,9

3 195

2,0

3 258

2,0

3 323

2,0

3 388

713

2,1

728

1,9

742

2,0

757

2,0

772

2,1

788

15

33,3

20

50,0

30

0,0

30

0,0

30

0,0

30

0

x

280

11,4

312

1,9

318

2,2

325

1,8

331

1 -100,0

0

x

0

x

0

x

0

x

0

812

-4,2

778

-3,9

748

2,0

763

2,0

778

2,1

794

1 183

10,1

1 303

2,7

1 338

1,9

1 363

2,1

1 391

1,9

1 418

24

0,0

24

0,0

24

4,2

25

0,0

25

0,0

25

1

0,0

1

0,0

1 100,0

2

0,0

2

0,0

2

9 -11,1

8

12,5

9

0,0

9

0,0

9

0,0

9

8 -12,5

7

0,0

7

0,0

7

0,0

7

0,0

7

1

1 100,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

2

0,0

6

Příloha 3

č.ř.

Název / typ
výdaje

Věcný obsah

68 Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
konzultace, poradenství a nákup služeb,
69
investiční veletrhy
70
71
72
73
74
75
76

fakultativní
výdaje

Schválený
rozpočet
2021
112

Inovační centrum ÚK - členský příspěvek

Terezín - město změny, zájmové
sdružení právnických osob - členský
příspěvek včetně NFV /2 mil. Kč)
Fond ÚK
finanční
Regionální podpůrný fond ÚK
podpory
Fond investic a oprav ÚK (FIO ÚK)
obligatorní
výdaje
FIO ÚK - opravy z investičního plánu
fakultativní
výdaje

77 FIO ÚK - havarijní akce nad rámec investičního plánu

rok 2022

%

rok 2023

%

rok 2024

%

rok 2025

%

rok 2026

%

-8,9

102

0,0

102

0,0

102

1,0

103

0,0

103

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

0,0

5

11

0,0

11

0,0

11

0,0

11

0,0

11

0,0

11

3

x

0

x

0

x

0

x

0

x

0

37 -10,8
56 -5,4
32 190,6

33
53
93

0,0

0,0

-9,7

33
53
84

16,7

0,0
33
0,0
54
-56,4
55

33
54
24

32

93,8

62

-100,0

0

x

0

x

16 331,3

69

20,3

0

x

15

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
33
1,9
53
-43,9
98

0

x

0

x

0

83 -51,8

40

x

9

15

15

0,0

15

0,0
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Příloha 4

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 - 2026

Kapitálové výdaje
v mil. Kč
Název / typ výdaje
č.ř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Věcný obsah

Kapitálové výdaje
účelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím
obligatorní výdaje
fakultativní výdaje
finanční podpory z vlastních prostředků
akce kryté úvěrem
Kancelář hejtmana
obligatorní výdaje Portál krizového řízení ÚK
Odbor ekonomický
obligatorní výdaje Nákup akcií KZ, a.s.
Odbor informatiky a organizačních věcí
obnova serverů a aktivních prvků,
obligatorní výdaje kybernetická bezpečnost, rozvoj
informačních systémů
výpočetní technika, rozvoj
fakultativní výdaje
informačních systémů
Odbor majetkový
účelový investiční příspěvek Krajské majetkové,
příspěvkové organizaci
Odbor regionálního rozvoje
fakultativní výdaje energetický management EPC
evropské projekty - spoluúčast +
Fond rozvoje ÚK
neuznatelné výdaje
předfinancování z cizích zdrojů

Schválený
rozpočet
2021

rok 2022

%

55,7
2 004
9 2411,1
9,0
747
42,6
478
18,6
414
357 154,3
0,0
1
0,0
1
120 -100,0
120 -100,0
-5,6
18

rok 2023

%

3 120
226
814
681
491
908
1
1
0
0
17

-26,5

0,0

2 292
293
442
916
341
300
1
1
0
0
17

29,6
-45,7
34,5
-30,5
-67,0
0,0
0,0
x
x

rok 2024

%

rok 2025

%

-10,0

0,0

2 369
299
561
848
341
320
1
1
0
0
17

3,4
2,0
26,9
-7,4
0,0
6,7
0,0
0,0
x
x

rok 2026

%

-100,0

0,0

2 132
304
400
939
341
149
1
1
0
0
17

0,0

1 920
310
273
996
341
0
1
1
0
0
17

1,7
-28,8
10,7
0,0
-53,4
0,0
0,0
x
x

-9,9
2,0
-31,7
6,1
0,0
0,0
0,0
x
x

12

-8,3

11

0,0

11

0,0

11

0,0

11

0,0

11

6

0,0

6

0,0

6

0,0

6

0,0

6

0,0

6

0

x

6

x

0

x

0

x

0

x

0

0

x

6

x

0

x

0

x

0

x

0

929
6

29,2

1 200
6

-33,5

0,0

713
6

-34,1

0,0

934
6

-23,7

0,0

798
6

17,0

0,0

0,0

470
6

210

20,5

253

-68,0

81

33,3

108

-38,0

67

-34,3

44

713

32,0

941

-24,4

711

15,3

820

-22,0

640

-34,4

420

8
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Název / typ výdaje

Věcný obsah

č.ř.
20 Odbor sociálních věcí
21 účelový investiční příspěvek příspěvkovým organizacím
22 Odbor zdravotnictví
účelový investiční příspěvek Zdravotnické záchranné
23
službě ÚK, příspěvkové organizaci
KZ, a. s. - financování služeb obecného hospodářského
24
zájmu
25 Odbor dopravy a silničního hospodářství
26 účelový investiční příspěvek SÚS ÚK, p.o.
27 obligatorní výdaje programové vybavení pro DÚK
28 Odbor životního prostředí a zemědělství
29

Schválený
rozpočet
2021

oblast vodního hospodářství dotační program

Fond vodního
30 hospodářství a
oblast životního prostředí
životního prostředí
Program pro podporu odpadového
31 ÚK
hospodářství obcí ÚK
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Odbor investiční - oblast SPZ Triangle
Odbor investiční - čerpání úvěru 2017-2022
Odbor investiční - čerpání úvěru 2021-2025
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Fond ÚK
Regionální podpůrný fond ÚK
Fond investic a oprav ÚK
Odbor majetkový obligatorní výdaje
obligatorní výdaje
Odbor investiční
fakultativní výdaje

rok 2022

%

9
9
300

-100,0
33,3

0
0
400

0

x

300

rok 2023

%

-30,5

0
0
278

0

x

33,3

400

2 10950,0
x
0
2
9,1
44

-100,0

rok 2024

%

0,0

0
0
278

28

0,0

-37,5

250

221
220
1
48

20,4

rok 2025

%

rok 2026

%

0,0

0
0
278

0,0

0
0
278

28

0,0

28

0,0

28

0,0

250

0,0

250

0,0

250

2,3

0,0

277
276
1
48

2,2

0,0

272
271
1
48

1,8

0,0

266
265
1
48

0,0

283
282
1
48

x
x

20,5

x
x

2,3

x
x

1,8

x
x

2,2

28

0,0

28

0,0

28

0,0

28

0,0

28

0,0

28

6

66,7

10

0,0

10

0,0

10

0,0

10

0,0

10

10

0,0

10

0,0

10

0,0

10

0,0

10

0,0

10

72
357
0
76
29
47
76
10
62
4

133,3

168
284
624
53
3
50
98
19
7
72

-95,8

7
0
300
53
3
50
524
16
0
508

0,0

7
0
320
53
3
50
439
17
50
372

0,0

7
0
149
53
3
50
589
16
0
573

0,0

7
0
0
53
3
50
763
11
0
752

-20,4
x
-30,3
-89,7
6,4
28,9
90,0
-88,7
1700,0

-100,0
-51,9
0,0
0,0
0,0
434,7
-15,8
-100,0
605,6

x
6,7
0,0
0,0
0,0
-16,2
6,3
x
-26,8

x
-53,4
0,0
0,0
0,0
34,2
-5,9
-100,0
54,0

x
-100,0
0,0
0,0
0,0
29,5
-31,3
x
31,2
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Krajský úřad
Číslo budoucího prodávajícího:
Číslo budoucího kupujícího:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Č.
18/SML4635/SOSB/MAJ
uzavřené dle ustanovení § 1785 a násl. a § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“)

Smluvní strany
Budoucí prodávající:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
a
Budoucí kupující:
HET spol. s r.o.
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5512232/0800
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje
simak.j@kr-ustecky.cz
475 657 407, 475 200 245

Ohníč čp. 61, PSČ 417 65
Pavlem Eliasem, jednatelem
43223168
CZ43223168
Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5007005966/5500

Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 889, pod sp. zn. C 889

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Č.
18/SML4635/SOSB/MAJ
(dále jen dodatek“):
I.
1/2

Předmět dodatku
1. Vzhledem ke skutečnosti, že budoucí prodávající uzavřel dne 5. 8. 2020 Kupní smlouvu
č. 20/SML5344, na jejímž základě se stal výlučným vlastníkem pozemku p. č. 3275/23
o výměře 1310 m2, druh pozemku: orná půda, v katastrálním území Roudnice nad
Labem, dohodly se smluvní strany na tom, že čl. I. Předmět budoucí koupě Smlouvy o
smlouvě budoucí kupní č. 18/SML4635/SoSB/MAJ se ruší a nahrazuje se textem
následujícího znění:
„Budoucí prodávající je:
- výlučným vlastníkem pozemku p. č. 4218/1 o výměře 22865 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice, v katastrálním území Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad
Labem, zapsaném na listu vlastnictví č. 2496 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Litoměřice. Výše specifikovaný pozemek se nachází pod komunikací č.
II/240, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje, příslušnost hospodařit s majetkem kraje
vykonává: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837,
- výlučným vlastníkem pozemku p. č. 3275/23 o výměře 1310 m2, druh pozemku: orná
půda, v katastrálním území Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad Labem, zapsaném na
listu vlastnictví č. 3187, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Litoměřice,
(všechny shora popsané pozemky společně dále jako „předmět budoucí koupě“).“
2. Ostatní ujednání Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 18/SML4635/SoSB/MAJ zůstávají
beze změn.
II.
Závěrečná ustanovení
1. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
………………. ze dne …………..
2. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních stejné právní závaznosti, přičemž každá ze
stran obdrží po jednom.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dne jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.

V Roudnici nad Labem………………

V Ústí nad Labem…………………

……………………………………
Budoucí kupující
HET spol. s r. o.

……………………………………
Budoucí prodávající
Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého
kraje
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Krajský úřad
Číslo budoucího prodávajícího:
Číslo budoucího kupujícího:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Č.
18/SML4636/SOSB/MAJ
uzavřené dle ustanovení § 1785 a násl. a § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“)

Smluvní strany
Budoucí prodávající:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
a
Budoucí kupující:
Milan Šindelář
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bank. spojení:
E-mail/telefon:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5512232/0800
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje
simak.j@kr-ustecky.cz
475 657 407, 475 200 245

Chovatelů 303, 413 01 Vědomice
44235780
CZ71041026665
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 705046471/0100
prodej@fordsindelar.cz
+420 602 409 636

Fyzická osoba podnikající obchodním jménem Milan Šindelář nezapsaná v obchodním
rejstříku

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Č.
18/SML4636/SOSB/MAJ
(dále jen dodatek“):
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I.
Předmět dodatku
1. Vzhledem ke skutečnosti, že budoucí prodávající uzavřel dne 5. 8. 2020 Kupní smlouvu
č. 20/SML5344, na jejímž základě se stal výlučným vlastníkem pozemku p. č. 3275/23
o výměře 1310 m2, druh pozemku: orná půda, v katastrálním území Roudnice nad
Labem, dohodly se smluvní strany na tom, že čl. I. Předmět budoucí koupě Smlouvy o
smlouvě budoucí kupní č. 18/SML4636/SoSB/MAJ se ruší a nahrazuje se textem
následujícího znění:
„Budoucí prodávající je:
- výlučným vlastníkem pozemku p. č. 4218/1 o výměře 22865 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice, v katastrálním území Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad
Labem, zapsaném na listu vlastnictví č. 2496 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Litoměřice. Výše specifikovaný pozemek se nachází pod komunikací č.
II/240, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje, příslušnost hospodařit s majetkem kraje
vykonává: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837,
- výlučným vlastníkem pozemku p. č. 3275/23 o výměře 1310 m2, druh pozemku: orná
půda, v katastrálním území Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad Labem, zapsaném na
listu vlastnictví č. 3187, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Litoměřice,
- výlučným vlastníkem pozemku p. č. 3275/24 o výměře 431 m², druh pozemku: orná půda,
v katastrálním území Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad Labem, zapsaném na listu
vlastnictví č. 3187, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Litoměřice
(všechny shora popsané pozemky společně dále jako „předmět budoucí koupě“).“
2. Ostatní ujednání Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 18/SML4636/SoSB/MAJ zůstávají
beze změn.
II.
Závěrečná ustanovení
1. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
………………. ze dne …………..
2. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních stejné právní závaznosti, přičemž každá ze
stran obdrží po jednom.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dne jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.

V Roudnici nad Labem………………

V Ústí nad Labem…………………

……………………………………
Budoucí kupující
Milan Šindelář

……………………………………
Budoucí prodávající
Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého
kraje
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Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupeno:
Ing. Martinem Vidimským, ředitelem Správy Chomutov
IČO:
65993390
DIČ:
CZ 65993390
právní forma:
státní příspěvková organizace
jako „dárce“ na straně jedné
a
Ústecký kraj
číslo smlouvy: 21/SML……/DSN/MAJ
se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený:
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
kontaktní osoba: Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového KÚ ÚK
email/telefon:
simak.j@kr-ustecky.cz/475 657 411
IČO:
70892156
DIČ:
CZ70892156
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:
882733379/0800
jako „obdarovaný“ na straně druhé
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, a zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, v platném znění tuto

D A R O V A C Í S M L O U V U č. 7/2020/Ra-35120
I.
1.1 Česká republika má ve vlastnictví a Ředitelství silnic a dálnic ČR přísluší, kromě jiných,
hospodařit s částí původní silnice první třídy č. I/13 - větví u silnice I/13, a to
s úsekem v délce 0,097 km, jehož začátek je v uzlovém bodu UB 0233A13110 a konec
v uzlovém bodu UB 0233A13111,
s úsekem v délce 0,110 km se začátkem v uzlovém bodu UB 0233A13110 a koncem
v uzlovém bodu UB 0233A13116,
s úsekem v délce 0,138 km se začátkem v uzlovém bodu UB 0233A13109 a koncem
v uzlovém bodu UB 0233A13111,
s úsekem v délce 0,136 km se začátkem v uzlovém bodu UB 0233A13109 a koncem
v uzlovém bodu UB 0233A13112,
nacházejících se na pozemcích v katastrálním území Jirkov a v katastrálním území Chomutov
I, uvedených v odst. 1.2 a 1.3 tohoto článku, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Chomutov (dále jen „Části původní silnice
první třídy č. I/13“).
1.2 Česká republika má dále ve vlastnictví a Ředitelství silnic a dálnic ČR přísluší, kromě
jiných, hospodařit s pozemky
v katastrálním území Jirkov:
- p. č. 2108 o výměře 814 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. č. 2264/1 o výměře 583 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. č. 4481 o výměře 662 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice,
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- p. č. 4482 o výměře 358 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice,
zapsanými v katastru nemovitostí u u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního
pracoviště Chomutov na LV č. 1750 pro obec Jirkov a k.ú. Jirkov,
(dále jen „ Pozemky A“)
v katastrálním území Chomutov I:
- p. č. 5748/8 o výměře 2009 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. č. 5754/2 o výměře 62496 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p. č. 5748/10 o výměře 2774 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
neplodná půda,
- p. č. 5748/11 o výměře 3955 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice.
zapsanými v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov na LV č. 1600 pro obec Chomutov a k.ú. Chomutov I.
1.3 Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 6666-88/2020, vyhotoveným Ing. Janou
Sasovou, ověřeným úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Janou Sasovou dne
17.08.2020, pod č. 155/2020, potvrzeným Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
Katastrálním pracovištěm Chomutov dne 21.08.2020, pod č. PGP-1058/2020-503 (dále jen
„Geometrický plán“) byl:
z pozemku p.č. 5748/8 oddělen díl „a“ o výměře 1338 m2 a z pozemku p.č. 5754/2 oddělen díl
„b“ o výměře 14 m2, tyto díly byly sloučeny do nově vzniklého pozemku 5748/8 o výměře
1352 m2,druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice,
z pozemku p.č. 5748/10 oddělen díl „l“ o výměře 450 m2 a z pozemku p.č. 5748/11 oddělen
díl „m“ o výměře 1854 m2, tyto díly byly sloučeny do nově vzniklého pozemku 5748/90 o
výměře 2304 m2,druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice,
vše v katastrálním území Chomutov I (nově vzniklé pozemky, dále jen „Pozemky B“)
1.4 Pozemky A i Pozemky B jsou v této smlouvě společně označeny pojmem „Pozemky“.
1.5 V návaznosti na změny v silniční síti ztratily Části původní silnice první třídy č. I/13 svůj
dopravní význam, proto byly rozhodnutím Ministerstva dopravy, Odbor pozemních
komunikací ze dne 9. 5. 2019, čj.: 279/2019-120-SSU/4, které nabylo právní moci dne
28. 5. 2019, vyřazeny z kategorie silnic a budou sloužit Ústeckému kraji jako větve
příslušející k silnici II/251.
1.6 Uvedené skutečnosti vyplývají a jsou doloženy:
- LV č. 1750 k. ú. Jirkov
- LV č. 1600 k. ú. Chomutov I
- rozhodnutím Ministerstva dopravy, Odbor pozemních komunikací ze dne 9. 5. 2019,
čj.: 279/2019-120-SSU/4, které nabylo právní moci dne 28. 5. 2019.
1.7 Podle § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
není stavba silnice součástí pozemku, předmětem daru jsou tedy samostatně Pozemky a Části
původní silnice první třídy č. I/13 (dále jen „Předmět daru“).
II.
2.1 Změna třídy pozemní komunikace vyžaduje změnu vlastnických vztahů k pozemní
komunikaci, protože podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném
znění je vlastníkem silnice II. a III. třídy kraj, na jehož území se silnice II. a III. třídy
nacházejí.
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2.2 Dárce proto touto smlouvou daruje Předmět daru se všemi součástmi a příslušenstvím,
právy a povinnostmi obdarovanému, který jej bezvýhradně do svého výlučného vlastnictví
přijímá.
III.
3.1 Obdarovaný prohlašuje, že v souladu s § 23 ve spojení s § 36 písm. a) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, (krajské zřízení), v platném znění, schválilo bezúplatné nabytí Předmětu daru
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. …………… ze dne 21. 6. 2021.
3.2 Toto prohlášení se činí dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění.
IV.
4.1 Účetní hodnota Předmětu daru dle účetní evidence dárce činí celkem 2 769 289,- Kč (tj.
slovy: dvamilionysedmsetšedesátdevěttisícdvěstěosmdesátdevět korun českých).
Z toho:
Účetní hodnota Pozemků A
p.č. 2108 ……………. 85 470,- Kč
p.č. 2264/1 ………….. 61 215,- Kč
p.č. 4481 ……………. 71 610,- Kč
p.č. 4482 ……………. 32 310,- Kč
Celkem …………….. 250 605,- Kč
Účetní hodnota Pozemků B
p.č. 5748/8 díl „a“ ………….. 234 030,- Kč
p.č. 5748/10 díl „l“ ………….. 78 750,- Kč
p.č. 5748/11 díl „m“…………. 258 262,- Kč
p.č. 5754/2 díl „b“ …………. 2 478,- Kč
Celkem …………………….... 573 520,- Kč
Účetní hodnota Částí původní silnice první třídy č. I/13“).
UB 0233A13110 a UB 0233A13111 ………………… 392 268,- Kč
UB 0233A13110 a UB 0233A13116 ………………… 444 840,- Kč
UB 0233A13109 a UB 0233A13111 ………………… 558 072,- Kč
UB 0233A13109 a UB 0233A13112 ………………… 549 984,- Kč
Celkem …………………………………………….. 1 945 164,- Kč
V.
5.1 Dárce prohlašuje, že s výjimkou uvedenou v tomto odstavci, na Předmětu daru neváznou
žádné dluhy ani břemena, a že neví o žádných vadách faktických ani právních, na které by měl
být obdarovaný zvláště upozorněn. Dárce upozorňuje obdarovaného na skutečnost, že na LV
č. 1750 pro k. ú. Jirkov a na LV č. 1600 pro k. ú. Chomutov I, je sice i ve vztahu k Pozemkům
zapsán údaj o zahájení exekuce, ale inhibitorium se podle § 44a odst. 5 zákona č. 120/2001
Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,
v platném znění, nepoužije, je-li povinným stát nebo územní samosprávný celek.
5.2 Dárce dále upozorňuje obdarovaného, že na Pozemcích váznou omezení, zatížení a právní
vady zapsané na LV č. 1750 pro k. ú. Jirkov a LV č. 1600 pro k. ú. Chomutov I, zejména
Stránka 3 z 6

 věcné břemeno chůze a jízdy za účelem provozování a udržování rozvodného
tepelného zařízení, na základě Souhlasného prohlášení o vzniku práva ze zákona LV98/2013 § 22 zákona č. 79/1957 Sb., § 18 NV č. 80/1957 Sb., § 98 odst. 4) zákona č.
458/2000 Sb. ze dne 09.12.2013; Z-19409/2013-503; oprávnění pro ČEZ
Teplárenská, a.s., IČO: 27309941, povinnost k pozemku p.č. 2264/1;
 věcné břemeno chůze a jízdy za účelem provozování a udržování rozvodného
tepelného zařízení, na základě Rozhodnutí stavebního úřadu o zřízení věcného
břemene (zák. č. 458/2000 Sb.) (původní listina založena Z-19127/2013-503) ze dne
04.12.2013; právní účinky zápisu k okamžiku 02.01.2015; Zápis proveden dne
05.01.2015; Z-10/2015-503; oprávnění pro ČEZ Teplárenská, a.s., IČO: 27309941,
povinnost k pozemku p.č. 4481, p.č. 4482,
 věcné břemeno chůze a jízdy za účelem provozování a udržování rozvodného
tepelného zařízení, na základě Rozhodnutí stavebního úřadu o zřízení věcného
břemene (zák. č. 458/2000 Sb.) (původní listina založena Z-18910/2013-503) ze dne
28.11.2013; právní účinky zápisu k okamžiku 02.01.2015. Zápis proveden dne
05.01.2015; Z-9/2015-503;. oprávnění pro ČEZ Teplárenská, a.s., IČO: 27309941,
povinnost k pozemku p.č. 5748/11, p.č. 5754/2;
 věcné břemeno chůze a jízdy za účelem provozování a udržování rozvodného
tepelného zařízení, na základě Rozhodnutí stavebního úřadu o zřízení věcného
břemene (zák. č. 458/2000 Sb.) (původní listina založena Z-19127/2013-503) ze dne
04.12.2013; právní účinky zápisu k okamžiku 02.01.2015. Zápis proveden dne
05.01.2015; Z-10/2015-503;. oprávnění pro ČEZ Teplárenská, a.s., IČO: 27309941,
povinnost k pozemku p.č. 5748/10;
 změna číslování parcel; změna obecní hranice OR 7/99 z k.ú. Chomutov I parc.
5748/5-ZPMZ 2074 do k.ú. Jirkov parc. 4481-ZPMZ 1435; povinnost k pozemku
4481
 změna výměr obnovou operátu; povinnost k pozemku p.č. 5748/11, 5754/2,
5.3 Obdarovaný prohlašuje, že zná dostatečně faktický i právní stav Předmětu daru, že se
seznámil s příslušnými listy vlastnictví, a že spolu s nimi přebírá i případné ekologické
závazky, s vlastnictvím Předmětu daru spojené, bere na sebe povinnost plynoucí z jejich
odstraňování a nebude od dárce požadovat náhradu nákladů vynaložených v této souvislosti.
5.4 Obdarovaný podpisem této smlouvy na sebe ve smyslu ust. § 1765 zák. č. 89/2012 Sb.
přebírá nebezpečí změny okolností.
5.5 Dárce předem vylučuje možnost uzavření smlouvy v případě nepodstatné odchylky či
dodatku druhé smluvní strany k zaslanému návrhu smlouvy. Každý dodatek nebo odchylka,
stejně tak jako výhrada, omezení či jiná změna bude považována za nový návrh.
5.6 O trvalé nepotřebnosti Předmětu daru bylo v souladu s ust. § 14 odst. 7 zákona č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném
znění, rozhodnuto dárcem dne 6. 10. 2020.
5.7 Veškeré náklady spojené s vyhotovením této smlouvy, jakož i zápisem vkladu do katastru
nemovitostí, hradí obdarovaný.
5.8 Platnost právního jednání není vázána dle ust. § 44 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích, v platném znění na schválení příslušným ministerstvem, protože
při převodu silnice včetně silničního pozemku z vlastnictví státu do vlastnictví kraje v
souvislosti
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se změnou třídy pozemní komunikace se nepoužijí předpisy vyžadující k převodům majetku
státu na jiné osoby zvláštního souhlasu nebo výjimky.
VI.
6.1 Vlastnictví k Pozemkům, jakož i veškerá práva a povinnosti, nebezpečí a užitky
s převodem spojené, se nabývá vkladem do katastru nemovitostí v souladu s ust. § 10 zák. č.
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění. Smluvní strany se
dohodly, že podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí obdarovaný, který
současně uhradí příslušný správní poplatek s ním spojený.
6.2 Smluvní strany se zavazují, pro případ, že katastrální úřad z jakéhokoliv důvodu
neprovede zápis věcných práv podle této smlouvy, učinit bezodkladně veškeré nezbytné
úkony k odstranění překážek pro zápis práva.
VII.
7.1 Obdarovaný se zavazuje, že po dobu deseti let ode dne zapsání vkladu vlastnického práva
obdarovaného k Pozemkům do katastru nemovitostí bude Předmět daru využívat výlučně ve
veřejném zájmu, nebude jej využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebude jej
k takovým účelům pronajímat či jinak přenechávat třetím osobám, s výjimkou nakládání dle
ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, nepřevede jej
do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezcizí a nezatíží jej během této doby zřízením
zástavního práva ani jiným právem třetí osoby. Výjimku ze zákazu zatížení Předmětu daru
představují případy, kdy bude nutné Předmět daru zatížit např. služebností inženýrské sítě,
nebo jiným věcným břemenem zřizovaným ve veřejném zájmu. Dárce výslovně prohlašuje, že
výše uvedené rovněž neplatí pro jednání, kterým bude Předmět daru předán k hospodaření
Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci, IČO: 00080837, jejímž
zřizovatelem je obdarovaný.
7.2 V souvislosti s ujednáním obsaženým v odst. 7.1 této smlouvy má dárce kdykoliv v době
deseti let ode dne zapsání vkladu vlastnického práva obdarovaného k Pozemkům do katastru
nemovitostí právo provádět kontrolu, zda nedošlo k porušení tohoto ujednání a obdarovaný je
povinen tuto kontrolu strpět.
7.3 Pro případ, že by obdarovaný porušil svoji povinnost Předmět daru po dobu deseti let ode
dne zapsání vkladu vlastnického práva obdarovaného k Pozemkům do katastru nemovitostí
nezcizit, nebo je nezatížit zástavním právem a/nebo jiným právem třetí osoby (to neplatí pro
výjimku dle odst. 7.1 této smlouvy), se ujednává právo dárce požadovat smluvní pokutu ve
výši obvyklé ceny Předmětu daru v době porušení povinnosti, stanovené znaleckým
posudkem, nejméně však ve výši účetní hodnoty ke dni uzavření této smlouvy, tj. ve výši
2 769 289,- Kč Smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy obdarovaný obdrží
vyrozumění o porušení povinnosti.
7.4 Pro případ, že by obdarovaný porušil svoji povinnost Předmět daru po dobu deseti let ode
dne zapsání vkladu vlastnického práva obdarovaného k Pozemkům do katastru nemovitostí
nepronajmout či jinak jej nepřenechat třetí osobě, se ujednává právo dárce požadovat smluvní
pokutu ve výši ujednaného nájemného nebo jiné úplaty za celou dobu trvání takové smlouvy,
vždy však nejméně ve výši obvyklého nájemného nebo jiné úplaty za celou dobu trvání takové
smlouvy zjištěné znaleckým posudkem. Smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy
obdarovaný obdrží vyrozumění o porušení povinnosti. Dárce na tomto místě výslovně
prohlašuje, že toto ujednání se netýká Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové
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organizace, IČO 00080837, které bude Předmět daru obdarovaným předán k hospodaření, ani
případných právních nástupců této organizace.
7.5 Smluvní strany se dohodly, že zaplacením kterékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo
dárce na náhradu škody, kterou lze požadovat v plné výši.
VIII.
8.1 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho 1x pro katastrální úřad, po
jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
8.2 Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
dle jejich pravé a svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti
bránící nakládání s předmětem smlouvy a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.
8.3 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Tato smlouva bude
uveřejněna prostřednictvím registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra postupem a ve
lhůtách stanovených zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede dárce, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění
této smlouvy byla zaslána obdarovanému na email: secanska.i@kr-ustecky.cz.
8.4 Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na všech náležitostech, u nichž bylo dosažení
shody předpokladem pro uzavření této smlouvy.
8.5 Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi nebyla dohodnuta žádná jiná vedlejší ujednání ve
smyslu ust. § 2132 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, než ta, jež
jsou obsažena v textu této smlouvy.
V Chomutově dne …………………

V Ústí nad Labem dne: ………………….

……………………………………..
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Martin Vidimský
ředitel Správy Chomutov

…….……………………………………..
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Přílohy: geometrický plán č. 6666-88/2020
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bod 19.2 priloha 2.5.pdf k usnesení č. 094/7Z/2021

bod 19.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 101/7Z/2021

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 91
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 213/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Krajská majetková, příspěvková organizace
se sídlem Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 – Střekov,
IČ: 00829048
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Louny dne 1. 10. 1991,
ve znění doplňku č. 1 ze dne 1. 1.1992,
doplňku č. 2 ze dne 1. 12. 1996,
doplňku č. 3 ze dne 1. 1. 1999,
doplňku č. 4 ze dne 1. 1. 2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 5),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 85/54/2003 ze dne 12. 2. 2003 (dodatek č. 6),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 113/57/2003 ze dne 12. 3. 2003 (dodatek č. 7),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8. 4. 2003 (dodatek č. 8),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18. 6. 2003 (dodatek č. 9),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 107/88/2004 ze dne 10. 3. 2004 (dodatek č. 10),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/90/2004 ze dne 31. 3. 2004 (dodatek č. 11),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7. 4. 2004 (dodatek č. 12),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/100/2004 ze dne 23. 6. 2004 (dodatek č. 13),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 14),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 15),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 147/18R/2005 ze dne 21. 9. 2005 (dodatek č. 16),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/32R/2006 ze dne 8. 3. 2006 (dodatek č. 17),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/38R/2006 ze dne 26. 4.2006 (dodatek č. 18),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 131/43R/2006 ze dne 7. 6. 2006 (dodatek č. 19),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 115/58R/2006 ze dne 27. 9. 2006 (dodatek č. 20),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 84/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 21),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 123/79R/2007 ze dne 11. 4. 2007 (dodatek č. 22),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 109/87R/2007 ze dne 4. 7. 2007 (dodatek č. 23),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/89R/2007 ze dne 29. 8. 2007 (dodatek č. 24),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/94R/2007 ze dne 24. 10. 2007 (dodatek č. 25),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/106R/2008 ze dne 12. 3. 2008 (dodatek č. 26),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 189/115R/2008 ze dne 11. 6. 008 (dodatek č. 27),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 137/124R/2008 ze dne 20. 8. 2008 (dodatek č. 28),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 363/9R/2009 ze dne 14. 1. 2009 (dodatek č. 29),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 68/21R/2009 ze dne 1. 7. 2009 (dodatek č. 30),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 31),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 32),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 164/39R/2010 ze dne 3. 2. 2010 (dodatek č. 33),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 216/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 34),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/49R/2010 ze dne 16. 6. 2010 (dodatek č. 35),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 222/56R/2010 ze dne 15. 9. 2010 (dodatek č. 36),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/62R/2010 ze dne 3. 11. 2010 (dodatek č. 37),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 191/72R/2011 ze dne 9. 3. 2011 (dodatek č. 38),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/85R/2011 ze dne 21. 9. 2011 (dodatek č. 39),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 252/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011 (dodatek č. 40),

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012 (dodatek č. 41),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 253/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 42),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 43),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 301/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012 (dodatek č. 44),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 266/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012 (dodatek č. 45),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 46),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 47),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 200/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 48),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 82/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 (dodatek č. 49),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 50),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 51),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 63/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 52),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 53),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 54),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 4. 2014,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 55),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 184/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 (dodatek č. 56),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 (dodatek č. 57),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 74/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 (dodatek č. 58),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 3. 2015,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 (dodatek č. 59),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 60),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.108/23Z/20015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 61),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/24Z/2015 ze dne 29. 6. 015 (dodatek č. 62),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 79/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 63),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 80/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 64),
úplné znění zřizovací listiny ze dne 1. 3. 2016,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 115/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 (dodatek č. 65),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 93/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 (dodatek č. 66),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 18. 1. 2017,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 (dodatek č. 67),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 131/3Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 (dodatek č. 68),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 097/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 (dodatek č. 69),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 31. 1. 2018,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 70),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 71),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 120/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 (dodatek č. 72),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 097/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 (dodatek č. 73),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dodatek č.
74),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 080/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 (dodatek č.
75),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 095/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dodatek č.
76),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2019
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.105/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 (dodatek č. 77),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.137/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 (dodatek č. 78),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 084/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 (dodatek č. 79),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 065/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 (dodatek č.
80),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2020
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 083/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 (dodatek č. 81),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 104/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 (dodatek č. 82),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 127/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 83),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 128/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 84),

úplné znění zřizovací listiny ke dni 31. 12. 2020
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 045/3Z/2021 ze dne25. 1. 2021 (dodatek č. 85),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 055/1Z/2020 ze dne 16. 11. 2020 (dodatek č. 86),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 048/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020 (dodatek č. 87),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 (dodatek č. 88),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 102/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 (dodatek č. 89),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 102/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 (dodatek č. 90),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/
ze dne 21. 6. 2021 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
I. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací
listiny se doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území:
Parcela:
výměra (m2)
816/5
71

Křešice u Děčína
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace

II. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací
listiny se zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území:
Parcela:
2777/8

výměra (m2)
690

Rumburk
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
zeleň

Katastrální území:
Česká Kamenice
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
St. 832
567
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Česká Kamenice, č.p. 719, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku:
st. p.č. 832
677/3
1706
ostatní plocha
zeleň

Tento dodatek nabývá účinnosti dne: 22. 6. 2021
V Ústí nad Labem dne:
Mgr. Bc. Tomáš Rieger
člen Rady Ústeckého kraje na
základě usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 008/4R/2020 ze dne
16. 12. 2020

Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje období
let 2014 až 2021

bod 21.1 priloha 1

bod 21.1 priloha 1.pdf Žadatel
k usnesení
č. 104/7Z/2021Žadatel Právnická osoba
Fyzická osoba

Pořadové
číslo

Číslo žádosti

1

Název projektu

Stručná anotace

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Původní
rozdělení
dotace v %

Původně
požadovaná výše
dotace

Původní celkové
náklady projekty

Hodnocení
výběrové komise

Upravená částka dle
koeficientu (0,8573)

Nově požadovaná
dotace, o níž je
rozhodováno

Maximální
procentuální podíl
dotace na
celkových
uznatelných
nákladech
projektu

Nové celkové
náklady projektu

Ukazatel

Jméno a Příjmení FO

IČO FO

ZPZ_ZV_0013_21

Eva Jandová

72084944

Zasřešení zimoviště skotu 2021

Cílem projektu je zastřešení zpevněné plochy
sloužící jako zimoviště.

01.03.2021

31.10.2021

40,00

296 200,00

740 500,00

4

253 932,26

253 250,00

34,20

740 500,00

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

2

ZPZ_ZV_0004_21

Ing. Jan Hodoval, Ph.D.

72019221

Rekonstrukce stodol

Cílem je vnější oprava dvou stodol celková plocha
omítek je 650 m2, výměna oken výměna dvou
křídlových vrat, dvou zašupovacích vrat,
nahození a oprava štítů.

30.04.2021

31.10.2021

40,00

300 000,00

750 000,00

4

257 190,00

257 190,00

40,00

642 975,00

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

3

ZPZ_ZV_0005_21

Václav Hodoval

05956684

Rozmetadlo

Cílem je nákup speciálního nízko úletového
rozmetadla.

30.04.2021

31.10.2021

40,00

300 000,00

750 000,00

4

257 190,00

257 190,00

40,00

642 975,00

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

Zlepšení podmínek chovu dobytka

Cílem projektu je zlepšení podmínek chovu
dobytka.

01.04.2021

30.06.2021

40,00

277 000,00

692 500,00

4

237 472,10

237 450,00

34,29

692 500,00

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

4

ZPZ_ZV_0020_21

Název PO

Ekodvorek Vrbička s.r.o.

IČO PO

05951305

5

ZPZ_ZV_0016_21

Zdeněk Voldřich

03820262

Pračka kořenové zeleniny - pro
kvalitní a pěkné produkty

Cílem je nákup pračky na kořenovou zeleninu.

01.03.2021

31.10.2021

34,00

299 880,00

882 000,00

4

257 087,12

257 080,00

29,15

881 925,00

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

6

ZPZ_ZV_0024_21

Pavel Surma

62218107

Ivestice do nákupu strojevého
vybavení techniky včetnně
příslušenství do rostlinné výroby

Cílem je nákup strojového vybavení včetně
příslušenství.

29.03.2021

29.10.2021

40,00

300 000,00

750 000,00

4

257 190,00

257 190,00

40,00

642 975,00

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

7

ZPZ_ZV_0031_21

Miloš Holub

72032804

Nákup dlátového pluhu

Cílem je nákup dlátového pluhu Terraland TN.

01.07.2021

30.09.2021

40,00

236 000,00

590 000,00

4

202 322,80

202 320,00

40,00

505 807,00

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

8

ZPZ_ZV_0035_21

Pavel Jaššo

46069488

Sklad balíků a slámy

Cílem projektu je vybudování skladu pro
uskladnění balíků sena a slámy.

11.04.2021

31.10.2021

40,00

299 600,00

749 000,00

4

256 847,08

256 840,00

40,00

642 117,30

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

9

ZPZ_ZV_0038_21

Tomáš Kubík

75071479

Hala na uskladnění zemědělských
strojů

Cílem je vybudování haly na uskladnění
zemědělských strojů.

11.04.2021

31.10.2021

40,00

299 600,00

749 000,00

4

256 847,08

256 840,00

40,00

642 117,30

10

ZPZ_ZV_0034_21

Ing. Radovan Tůma, Ph.D.

04835395

Zakoupení rosiče pro efektivní
ošetření chmele

Cílem nákup rosiče do chmelnice.

22.03.2021

29.10.2021

40,00

280 000,00

700 000,00

4

240 044,00

240 040,00

40,00

600 110,00

11

ZPZ_ZV_0021_21

Josef Potužák

02813173

Nákup zemědělské techniky 2021

Cílem je pořízení nového traktoru.

08.03.2021

31.10.2021

15,00

300 000,00

2 000 000,00

4

257 190,00

257 190,00

15,00

1 714 600,00

12

ZPZ_ZV_0053_21

Ing. Ladislav Ulrych

63768089

ZATEPLENÍ HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY

Cílem je zateplení hospodářské budovy.

01.03.2021

31.10.2021

40,00

264 000,00

660 000,00

4

226 327,20

226 320,00

34,30

659 846,00

13

ZPZ_ZV_0009_21

FOLIOVNÍK

Cílem je nákup fóliovníku.

01.03.2021

31.10.2021

32,00

300 000,00

937 500,00

4

257 190,00

257 190,00

27,44

937 300,00

14

ZPZ_ZV_0060_21

Martin Minarčík

47775904

Pořízení žacího stroje s
kondicionérem

Cílem je nákup žacího stroje.

01.03.2021

31.05.2021

27,00

297 000,00

1 100 000,00

4

254 618,10

254 540,00

23,14

1 100 000,00

15

ZPZ_ZV_0067_21

Miroslav Novák

42114870

Rekonstrukce garáží a zázemí pro
zemědělské stroje

Cílem je rekonstrukce garáží a zázemí pro
zemědělské stroje.

29.03.2021

24.09.2021

40,00

300 000,00

750 000,00

4

257 190,00

256 000,00

40,00

640 000,00

16

ZPZ_ZV_0068_21

Antonín Štěpanovský

09581006

Nákup stroje na zpracování půdy a
postřikovače

Cílem je nákup stroje na zpracování půdy a
postřikovače.

03.05.2021

24.09.2021

40,00

300 000,00

750 000,00

4

257 190,00

257 160,00

40,00

642 900,00

17

ZPZ_ZV_0057_21

Tomáš Karafa

74401777

Stress-free převoz zvířat mezi
pastvinami a efektivní svoz balíků
sena

Cílem je nákup přepravníku dobytka a
přepravníku balíků sena.

26.02.2021

31.10.2021

36,36

299 970,00

825 000,00

4

257 164,28

257 150,00

31,17

825 000,00

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

18

ZPZ_ZV_0072_21

Rekultivace ovocného sadu

Cílem je rekultivace jablečného sadu, úprava
příezdové cesty, projektová dokumentace,
stavba skladových prostor, stavba sociálního
zázemí atd.

01.04.2021

31.10.2021

40,00

300 000,00

750 000,00

4

257 190,00

257 190,00

40,00

642 975,00

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

19

ZPZ_ZV_0097_21

David Fritsche

69283389

Doplnění chybějících strojů a nářadí

Cílem je doplnění chybějících strojů a nářadí
např. travní kola, čelní nakladač, nosič nářadí,
čerpadla, přímotop, krovinořez….

26.02.2021

31.10.2021

40,00

300 000,00

750 000,00

4

257 190,00

257 190,00

40,00

642 975,00

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

20

ZPZ_ZV_0073_21

Michal Novotný

71320385

Nákup zemědělské techniky a
oplocení sadu

Cílem je nákup zemědělské techniky a oplocení
sadu.

29.03.2021

31.07.2021

40,00

300 000,00

750 000,00

4

257 190,00

257 190,00

40,00

642 975,00

21

ZPZ_ZV_0075_21

František Vlček

19021283

Nákup secí kombinace

Cílem je nákup secí kombinace.

01.05.2021

29.10.2021

23,00

299 000,00

1 300 000,00

4

256 332,70

256 210,00

20,17

1 270 290,00

22

ZPZ_ZV_0080_21

Karel Kratochvíl

64677419

Nákup smykového nakladače

Cílem je nákup smykového nakladače.

01.05.2021

01.10.2021

24,00

300 000,00

1 250 000,00

4

257 190,00

257 120,00

20,57

1 250 000,00

23

ZPZ_ZV_0071_21

Kamil Karban

72615931

Nákup krmícího míchacího vozu

Cílem je nákup krmícího vozu.

01.04.2021

30.10.2021

27,00

297 000,00

1 100 000,00

4

254 618,10

254 540,00

23,14

1 100 000,00

24

ZPZ_ZV_0082_21

Kamil Karban

09446591

Nákup navěsů Palazoglu 14 t

Cílem je nákup návěsu.

01.04.2021

30.10.2021

34,00

295 800,00

870 000,00

4

253 589,34

253 510,00

29,14

870 000,00

25

ZPZ_ZV_0083_21

Ing. Miloš Malý ml.

75117533

Pořízení dronu s termovizí pro
Cílem je nákup dronu s termokamerou, mulcheru
záchranu mláďat při senoseči,
a rosiče.
pořízení mulcheru a rosiče do vinice

26.03.2021

08.10.2021

40,00

300 000,00

750 000,00

4

257 190,00

257 170,00

34,29

750 000,00

26

ZPZ_ZV_0081_21

Ing. Miloš Malý starší

46055738

Oprava části stáje pro chov býků

Cílem je nákup drbadla a zajištěný obnovy krytiny
nad ním.

03.05.2021

08.10.2021

40,00

300 000,00

750 000,00

4

257 190,00

257 170,00

34,29

750 000,00

27

ZPZ_ZV_0085_21

Šárka BERGEROVÁ

72024429

Zastřešení skladovacího prostoru etapa II.

Cílem je nákup položek pro montáž krytiny.

01.06.2021

31.10.2021

40,00

276 000,00

690 000,00

4

236 614,80

236 610,00

40,00

591 537,00

Farma HRDLA s.r.o.

Sadařství Vavřinec

03797961

07558066

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.
Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.
Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.
Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.
Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.
Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.
Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.
Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.
Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.
Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.
Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.
Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.
Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.
Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.
Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

Cílem je nákup položek pro montáž krytiny.

01.06.2021

31.10.2021

40,00

262 000,00

655 000,00

4

224 612,60

224 610,00

40,00

561 531,50

07084188

Pořízení nové technologie na výrobu
piva

Cílem je nákup 6 ks nerezových tanků a 2 ks
cylindrokónických tanků.

01.04.2021

30.10.2021

39,86

299 990,00

752 620,00

4

257 181,43

257 170,00

30,67

838 530,00

HUTÁR a.s.

18382339

Pořízení nové technologie na výrobu
vína

Cílem je nákup mačkacího válce,
mlýnkoodstopkovače, olivového čerpadla aj.

01.03.2021

31.10.2021

32,20

298 170,00

926 000,00

4

255 621,14

255 580,00

30,98

825 000,00

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

Agro Hřivice, s.r.o.

47716754

Pořízení strojů na údržbu krajiny

Cílem je nákup odvětvovací pily a mulčovače.

26.03.2021

29.10.2021

40,00

300 000,00

750 000,00

4

257 190,00

257 170,00

34,29

750 000,00

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

7 781 892,13

7 779 370,00

ZPZ_ZV_0086_21

29

ZPZ_ZV_0087_21

Pivovar Litoměřice s.r.o.

30

ZPZ_ZV_0090_21

31

ZPZ_ZV_0091_21

Celkem

Miroslav BERGER

Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.
Žádost splnila kritéria po
obsahové i ekonomické
úrovni.

Oprava střechy zemědělského
objektu

28

65073461

9 077 210,00

bod 21.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 104/7Z/2021

Soupis žadatelů navržených k zamítnutí o dotaci z Programu pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje období let 2014 až 2021
Žadatel Fyzická osoba
Pořadové
číslo

Číslo žádosti

1

2

3

Název projektu

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Maximální
procentuální podíl
dotace na
celkových
uznatelných
nákladech
projektu

Adresa/Sídlo

Požadovaná
výše dotace

Celkové
náklady
projektu

Stručná anotace

Datum podaní
žádosti

Důvod

Jméno a Příjmení FO

IČO FO

Obec

Ulice

Číslo
popisné

ZPZ_ZV_0006_21

Václav Hodoval

05956684

Terezín – 41201

Počáply

7

Zpracování
zeleniny-první
etapa

30.04.2021

31.10.2021

40,00

300 000,00

750 000,00

Cílem je nákup
krouhačky a lisu na
červenou řepu.

04.03.2021

Zpětvzetí žádosti ze
strany žadatele.

ZPZ_ZV_0064_21

Martin Černý

02523914

Račiněves - 41301

Račiněves

11

Pořízení lehkého
radličkového
kypřiče

07.07.2021

30.10.2021

40,00

44 000,00

110 000,00

Cílem je pořízení
lehkého
radličkového kypřiče.

24.03.2021

Žadatel nerealizuje
projekt z důvodu
znížení výše dotace.

3

Zlepšení dobrých
podmínek skotu
– zajištění
zásobování
čerstvou vodou
ve chlévě a jeho
revitalizace

01.04.2021

31.10.2021

40,00

222 880,00

557 200,00

Cílem je zlepšení
dobrých podmínek
skotu.

26.03.2021

Žadatel nerealizuje
projekt z důvodu
znížení výše dotace.

ZPZ_ZV_0078_21

Miroslav Faflák

70699917

Krásná Lípa - 40747

Kyjov

Číslo
orientační

bod 21.1 priloha 2

566 880,00

bod 24.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 110/7Z/2021

Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 2. pololetí roku 2021

13. 7. 2021 – 13:00 hodin







Zahájení – určení ověřovatele zápisu a usnesení
Schválení programu zasedání
Připomínky k zápisu a usnesení z minulého zasedání
Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZÚK
Informace z kontrol usnesení Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje
Různé

17. 8. 2021 – 13:00 hodin







Zahájení – určení ověřovatele zápisu a usnesení
Schválení programu zasedání
Připomínky k zápisu a usnesení z minulého zasedání
Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZÚK
Informace z kontrol usnesení Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje
Různé

21. 9. 2021 – 13:00 hodin







Zahájení – určení ověřovatele zápisu a usnesení
Schválení programu zasedání
Připomínky k zápisu a usnesení z minulého zasedání
Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZÚK
Informace z kontrol usnesení Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje
Různé

2. 11. 2021 – 13:00 hodin







Zahájení – určení ověřovatele zápisu a usnesení
Schválení programu zasedání
Připomínky k zápisu a usnesení z minulého zasedání
Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZÚK
Informace z kontrol usnesení Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje
Různé

14. 12. 2021 – 13:00 hodin









Zahájení – určení ověřovatele zápisu a usnesení
Schválení programu zasedání
Připomínky k zápisu a usnesení z minulého zasedání
Plán práce KV ZÚK na 1. pololetí roku 2022
Zpráva o činnosti kontrolního výboru za 2. pololetí roku 2021
Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZÚK
Informace z kontrol usnesení Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje
Různé

bod 24.5 příloha 1.pdf k usnesení č. 112/7Z/2021

Bod 24.5 příloha 1

Plán činnosti Výboru pro zemědělství a venkov ZÚK pro období 7. až 12. 2021
Výbor pro zemědělství a venkov Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále pouze „výbor“) se bude v roce
2021 scházet pravidelně před plánovaným zasedáním Zastupitelstva Ústeckého kraje a dle potřeb
projednání materiálů oddělení zemědělství odboru životního prostředí a zemědělství a odboru
regionálního rozvoje.
Na zasedání výboru budou projednávány jednotlivé materiály dle aktuální potřeby, převážně
z následujících oblastí:
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o

Dotační programy odboru životního prostředí a zemědělství, ke kterým budou v průběhu
roku vyhlášeny výzvy pro předkládání žádostí:
Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2022 až 2025
 aktualizace a doplnění kritérií.
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 (oblast
podpory Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí):
 Podpora včelařů na území Ústeckého kraje,
 Podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje.
 Podpora myslivosti na území Ústeckého kraje.
 aktualizace a doplnění kritérií
Dotační programy odboru životního prostředí a zemědělství – plnění schválených programů
schvalování návrhů přidělení dotace, dle rozhodnutí výběrové komise
odstoupení od smlouvy, změny smluv
návrh programů pro příští období
schválení plánovacího období 2022 - 2025 pro nové dotační programy
Komplexní pozemkové úpravy
prezentace pro členy výboru pracovníkem Státního pozemkového úřadu
Dotační programy odboru regionálního rozvoje - program rozvoje venkova
zpracovat DT na podporu zachování prodejen v malých obcích Ústeckého kraje na období 2022
až 2025
Podpora místních akčních skupin
Podpora regionálních potravin a regionálních producentů

- Projednávání a zpracovávání dalších podnětů k činnosti z oblasti zemědělství a venkova.
o organizovat seminář pro zemědělce a starosty obcí na území Ústeckého kraje – Zavádění
agrolesnických systémů na zemědělské půdě.
o Stav lesů v Ústeckém kraji s ohledem na problematiku kůrovce – projednávání informací ze
zřízeného štábu proti kůrovcové kalamitě

Zdeněk Plecitý
předseda Výboru pro zemědělství a venkov ZÚK

