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

Rada Ústeckého kraje
Usnesení
z 24. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané dne 18.08.2021
od 10:45 hodin do 15:00 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/24R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
a) průběh schůze Rady Ústeckého kraje dne 18. 8. 2021 ve videokonferenčním režimu. To
znamená, že část členů Rady Ústeckého kraje je přítomna fyzicky a část členů Rady
Ústeckého kraje prostřednictvím videokonferenčního systému.
b) pořízení obrazového a zvukového záznamu ze schůze Rady Ústeckého kraje dne 18. 8.
2021, který slouží pouze pro vyhotovení zápisu a usnesení a bude po vyhotovení zápisu a
usnesení smazán.
c) podepsání zápisu a usnesení z této schůze rady všemi přítomnými členy Rady Ústeckého
kraje.
Usnesení č. 002/24R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 24. zasedání Rady Ústeckého kraje:
Mgr. Bc. Tomáše Riegera,
Ing. Michala Kučeru.
Usnesení č. 003/24R/2021
2.1 Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
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schvaluje
upravený program 24. schůze Rady Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 2024.
Usnesení č. 004/24R/2021
3.2 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z V. volebního období 2016 –
2020:
1. Usnesení RÚK č. 046/98R/2020 z 13.05.2020 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy
Poděbradova č. p. 599 pro depozitář“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z VI. volebního období 2020 –
2024:
2. Usnesení RÚK č. 004/6R/2021 z 20.01.2021 Výkon členských práv – Inovační centrum
Ústeckého kraje, z.s.
3. Usnesení RÚK č. 033/7R/2021 z 27.01.2021 Střední odborná škola mediální grafiky a
polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace – personální záležitosti
4. Usnesení RÚK č. 021/9R/2021 z 24.02.2021 E)1. Personální záležitosti příspěvkových
organizací
5. Usnesení RÚK č. 024/10R/2021 z 10.03.2021 Střední odborná škola mediální grafiky a
polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace – personální záležitosti
6. Usnesení RÚK č. 081/12R/2021 z 07.04.2021 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI domov mládeže Křešice - reko skleníku z boletického panelu“ formou zjednodušeného
podlimitního řízení
7. Usnesení RÚK č. 082/12R/2021 z 07.04.2021 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Podkrušnohorské gymnázium, Most - rekonstrukce
elektroinstalace a datových rozvodů (Břežanská 9, Bílina)“ formou zjednodušeného
podlimitního řízení
8. Usnesení RÚK č. 083/12R/2021 z 07.04.2021 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2
Rtyně nad Bílinou“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
9. Usnesení RÚK č. 014/15R/2021 z 05.05.2021 Finanční podpora na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) - 4. výzva Ústeckého kraje – ukončení
smlouvy
10. Usnesení RÚK č. 015/16R/2021 z 19.05.2021 B)2.,3. 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
11. Usnesení RÚK č. 016/16R/2021 z 19.05.2021 B)2.,3. Program pro podporu OH obcí v
Ústeckém kraji – Obec Líšťany – změna smluvního ujednání
12. Usnesení RÚK č. 017/16R/2021 z 19.05.2021 B)2.,3. Program pro podporu OH obcí v
Ústeckém kraji – Obec Nezabylice – změna smluvního ujednání
13. Usnesení RÚK č. 029/16R/2021 z 19.05.2021 Výzva 30_21_011 Operačního programu
potravinové a materiální pomoci MPSV – vzor smlouvy o partnerství
14. Usnesení RÚK č. 059/16R/2021 z 19.05.2021 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení na
služby s názvem „SPZ Triangle - odstavná stání pro kamiony“ zadávané formou
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zjednodušeného podlimitního řízení
15. Usnesení RÚK č. 022/17R/2021 z 02.06.2021 D)1. Program pro rozvoj eko-agro oblastí v
Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – poskytnutí dotací z oblasti podpory Ochrana
životního prostředí
16. Usnesení RÚK č. 023/17R/2021 z 02.06.2021 B)3. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – obec Hřivice
17. Usnesení RÚK č. 070/17R/2021 z 02.06.2021 Střední odborná škola mediální grafiky a
polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace – personální záležitosti
18. Usnesení RÚK č. 099/17R/2021 z 02.06.2021 Finanční podpora na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje – ukončení
smlouvy
19. Usnesení RÚK č. 210/17R/2021 z 02.06.2021 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v
Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – poskytnutí dotací z oblasti podpory Rozvoj
zemědělství a venkovských oblastí
20. Usnesení RÚK č. 211/17R/2021 z 02.06.2021 D)1. Program podpory rozvoje zemědělství
a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 – poskytnutí dotací
21. Usnesení RÚK č. 033/20R/2021 z 30.06.2021 Program na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje - prominutí penále za porušení rozpočtové kázně Obec Petrovice
22. Usnesení RÚK č. 036/20R/2021 z 30.06.2021 Zákonodárná iniciativa Pardubického kraje
– návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů
23. Usnesení RÚK č. 044/20R/2021 z 30.06.2021 B)2. Změna pověření k zastupování
statutárního orgánu Příjemce dotace – výzva č. 30_20_010 a č. 30_21_011 Operačního
programu potravinové a materiální pomoci
24. Usnesení RÚK č. 065/20R/2021 z 30.06.2021 Dotační program Podpora začínajících
podnikatelů v Ústeckém kraji – změny v uzavřených smlouvách
25. Usnesení RÚK č. 067/20R/2021 z 30.06.2021 Jmenování členů hodnotící komise
dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021“
26. Usnesení RÚK č. 068/20R/2021 z 30.06.2021 Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Kpt.
NEMO s.r.o., název projektu: Safety nanoproducts – vývoj a hromadná výroba osobních
ochranných prostředků
27. Usnesení RÚK č. 159/20R/2021 z 30.06.2021 D)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Dodávka vody a odvádění odpadních vod pro objekty
nemocnice Litoměřice“ formou jednacího řízení bez uveřejnění
28. Usnesení RÚK č. 161/20R/2021 z 30.06.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Konzervatoř Teplice – stavební úpravy na objekt
Diplomat“ formou otevřeného řízení v podlimitním režimu
29. Usnesení RÚK č. 164/20R/2021 z 30.06.2021 C)1. Změna smlouvy č.
19/SML1628/SOD/INV ze dne 31. 5. 2019 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“
30. Usnesení RÚK č. 167/20R/2021 z 30.06.2021 C)2. Změna smlouvy č.
19/SML0681/SOD/INV ze dne 13. 3. 2019 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna“
31. Usnesení RÚK č. 168/20R/2021 z 30.06.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba
areálu školy – dodávky (nábytek)“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
32. Usnesení RÚK č. 169/20R/2021 z 30.06.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba
areálu školy – dodávky (obory vzdělání)“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
33. Usnesení RÚK č. 173/20R/2021 z 30.06.2021 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky
na dodávky s názvem „Pořízení 2 ks motorových vozidel pro potřeby ÚK“ zadávané formou
zjednodušeného podlimitního řízení
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34. Usnesení RÚK č. 174/20R/2021 z 30.06.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Pořízení 2 ks motorových vozidel pro potřeby ÚK II.“
zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
35. Usnesení RÚK č. 020/21R/2021 z 14.07.2021 Úprava rozpočtu v rámci projektu „Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“
36. Usnesení RÚK č. 021/21R/2021 z 14.07.2021 Poskytnutí účelového investičního
příspěvku pro Oblastní muzeum a galerii v Mostě, příspěvkovou organizaci pro rok 2021
37. Usnesení RÚK č. 037/21R/2021 z 14.07.2021 Aktualizace odpisového plánu Dopravní
společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace pro rok 2021
38. Usnesení RÚK č. 038/21R/2021 z 14.07.2021 Účelový neinvestiční příspěvek zřizovatele
na nákup posypového materiálu - informace o vyúčtování a úprava rozpočtu pro Správu a
údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci pro rok 2021
39. Usnesení RÚK č. 040/21R/2021 z 14.07.2021 Finanční podpora na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje – změna usnesení
40. Usnesení RÚK č. 043/21R/2021 z 14.07.2021 C)1.,2. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka vody a odvádění odpadních vod pro objekty
nemocnice Litoměřice“ zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění
41. Usnesení RÚK č. 048/21R/2021 z 14.07.2021 Program podpory rozvoje zemědělství a
venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 – ukončení dotace
B) schvaluje
změnu termínů plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení RÚK č. 111/15R/2021 z 05.05.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „ZUŠ Teplice – oprava střechy a venk. opěrných zdí
(Chelčického 4)“ formou zjednodušeného podlimitního řízení na 31.12.2021
2. Usnesení RÚK č. 059/16R/2021 z 19.05.2021 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení na
služby s názvem „SPZ Triangle - odstavná stání pro kamiony“ zadávané formou
zjednodušeného podlimitního řízení na 31.8.2021
3. Usnesení RÚK č. 165/20R/2021 z 30.06.2021 C)2. Změna smlouvy č.
19/SML2220/PS/INV ze dne 19. 7. 2019 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - TDS“ na 31.8.2021
Usnesení č. 005/24R/2021
4.1 Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu odboru kancelář hejtmana
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) 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
uvedeném ve Směrnici 2017_S_02, kterou se vydávají standardní vzory smluv a to na základě
předložené žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu s žadatelem:
Sportovní klub Městské policie Děčín z.s.
sídlo: Na Valech 156/6, 405 02 Děčín 4
IČ: 27039226
částka: 200.000,- Kč
projekt: Mezinárodní turnaj v boxu + boxérské soustředění
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %
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Usnesení č. 006/24R/2021
4.3 Poskytnutí finančního daru národnostním menšinám na prezentaci v rámci festivalu
Barevný region
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí finančního daru v celkové výši 100.000,- Kč a o uzavření
darovacích smluv uvedených v příloze č. 1 – 7 tohoto materiálu s národnostními menšinami
Ústeckého kraje, které se budou prezentovat na každoročním festivalu Barevný region, který
proběhne v rámci festivalu Barevná planeta dne 11. 9. 2021 v Ústí nad Labem.
Usnesení č. 007/24R/2021
4.5 Poskytnutí finančních dotací z rozpočtu odboru kancelář hejtmana z darů
společností NET4GAS, s.r.o. a České spořitelny, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dle čl. XVI, odst. 1 Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem, udělení výjimky v čl. VIII odst. 5 Zásad ve věci podílu celkových
uznatelných nákladů projektu u žádostí č. č. 2), 5), 7) a 8) uvedených v části B/ tohoto
usnesení a u žádosti č. 1) v části C/ tohoto usnesení
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
o poskytnutí dotace a o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace , dle vzoru uvedeném ve
Směrnici 2017_S_02, kterou se vydávají standardní vzory smluv a to na základě předložených
žádostí uvedených v příloze 2 tohoto materiálu s žadatelem:
1. Basket academy Louny, z.s.
sídlo: K. S. Sokola 1123, 440 01 Louny
IČO:01528190
částka: 40.000,- Kč
projekt: Basket Summer Skills Camp Louny 2021
2. Juniorský Fitness Klub z.s. Louny
sídlo: Kosmonautů 2989, 440 01 Louny
IČO: 26543567
částka: 70.000,- Kč
projekt: Lounský sportovní festival
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 100 %
3. Svobodná základní škola, o.p.s.
sídlo: Třebušín, 412 01
IČO: 02562707
částka: 20.000,- Kč
projekt: Modernizace a vybavení výukových prostor školy
4. z.s. AVERROMA (jiní Romové)
sídlo: Kovářská 201/3, 434 01 Most - Chanov
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IČO: 22903593
částka: 20.000,- Kč
projekt: AVERKLUB 2021
5.Krajská zdravotní, a.s.
sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČO: 25488627
částka: 100.000,projekt: Vybudování zahrady pro onkologické pacienty
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 100 %
6. Veřejný sál Hraničář, spolek
sídlo: Prokopa Diviše 812/7, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 02816091
částka: 40.000,- Kč
projekt: Kreativní web Ústeckého kraje
7. Miroslav Rejha
sídlo: Chelčického 1137, 440 11 Louny
IČO: 46767975
částka: 50.000,- Kč
projekt: Nedělní odpoledne s Lounskou třináctkou
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 100 %
8. Hospic sv. Štěpána
sídlo: Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice
IČO: 65081374
částka: 40.000,- Kč
projekt: Obnova pomůcek pro pečující a umírající doma
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu: 94,79 %
9. Malá Paříž z.s.
sídlo: 417 13, Modlany
IČO: 01335081
částka: 20.000,- Kč
projekt: Akustický Altán
10. Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Chomutov
sídlo: Vršovců 992/19, 430 01 Chomutov
IČO: 67777180
částka: 110.000,- Kč
projekt: Memoriál Richarda Knolla 2021
11. Ing. Petr Macek
sídlo: F. L. Čelakovského 1136/15, 434 01 Most
IČO: 10447202
částka: 100.000,- Kč
projekt: Dirigenti, sólisté a sbory - Koncerty klasické hudby v městech ÚK
12. ULPAN TEPLICE
sídlo: Duchcovská 1505/3, 415 01 Teplice
IČO: 22724117
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částka: 20.000,- Kč
projekt: Publikace Tajná historie židovského punku
C) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí daru a uzavření Darovací smlouvy dle vzoru uvedeném ve
Směrnici 2017_S_02, kterou se vydávají standardní vzory smluv a to na základě předložené
žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu s žadatelem:
1. Filip Horák
adresa:
Litoměřice
částka: 10.000,- Kč
projekt: Litoměřické medobraní
podíl daru na celkových nákladech projektu: 80,33 %
Usnesení č. 008/24R/2021
4.6 Čerpání prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje – finanční dar
KZ a.s. na nákup hlubokomrazících skříňových boxů
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí finančních prostředků ve výši
330.948,- Kč dle Čl. 1 odst. 1) písm. e) "Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu
pro mimořádné události Ústeckého kraje" a uzavření Darovací smlouvy s Krajskou zdravotní,
a.s., Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 25488627 dle
vzoru uvedeném ve Směrnici 2017_S_02, kterou se vydávají standardní vzory smluv.
B) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení do Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 6. 9. 2021
Usnesení č. 009/24R/2021
4.7 Čerpání prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje - humanitární
pomoc pro obce v Ústeckém kraji na odstraňování následků živelné události
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí finančních prostředků ve výši
600.000,- Kč dle Čl. 1 odst. 1) písm. j) "Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu
pro mimořádné události Ústeckého kraje" mezi obce ve správním obvodu ORP Rumburk
zasažené přívalovou povodní, a to následovně: 400.000,- Kč pro Město Dolní Poustevna,
Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, IČO: 00261289 a 200.000,- Kč pro Obec
Lobendava, Lobendava 271, 407 84 Lobendava, IČO: 00555983 a uzavření darovacích smluv
dle vzoru uvedeném ve Směrnici 2017_S_02,kterou se vydávají standardní vzory smluv.
B) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení do Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 6. 9. 2021
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Usnesení č. 010/24R/2021
5.1 Informace související s kauzou ROP Severozápad
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
účast zástupců Advokátní kanceláře Kříženecký & partneři, s.r.o. JUDr. Evy Machové a Mgr.
Šimona Vochozky na schůzi Rady Ústeckého kraje.
Usnesení č. 011/24R/2021
5.1 Informace související s kauzou ROP Severozápad
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o stavu a výsledku dosavadního vymáhání škod souvisejících s tzv. kauzou ROP
Severozápad ke dni 30. 7. 2021 obsažené v důvodové zprávě, přílohách tohoto materiálu a
přednesené Advokátní kanceláří Kříženecký & partneři, s.r.o.
Usnesení č. 012/24R/2021
5.2 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. žádost JUDr. Lenky Ceplové, předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem, o
znovuzvolení
osvědčených přísedících krajského soudu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. vyjádření Mgr. Ladislavy Šafránkové, místopředsedkyně Krajského soudu v Ústí nad
Labem k nově navrženým kandidátům dle příloh č. 2 – 3 předloženého materiálu.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle čl. 23 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů,
o sloučení voleb kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem,
2. zvolit do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:
a) Milana Klocperka, ***********************************************, s účinností
od 24. 10. 2021,
b) Rudolfa Kváče, ********************************************************, s
účinností od 24. 10. 2021,
c) Ludmilu Moráňovou, ***************************************************, s
účinností od 24. 10. 2021,
d) Milana Vajgla, **************************************************, s účinností
od 24. 10. 2021,
e) Ing. Petra Kapouna, **********************************************, s účinností
od 18. 9. 2021,
f)
Mgr.
Bc.
Moniku
Kobrovou,
*****************************************************, s účinností od 18. 9. 2021,
3. uložit Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedkyni
Krajského soudu v Ústí nad Labem o volbě přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
dle bodu B) 2. tohoto usnesení.
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Termín: 17. 9. 2021
C) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) tohoto
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 6. 9. 2021
Usnesení č. 013/24R/2021
5.3 Informace o civilních a trestních věcech
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o probíhajících civilních soudních sporech, ve kterých je pasivně
legitimován Ústecký kraj dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu, a informaci o
nárocích na náhradu škody v rámci trestního řízení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
včetně komplexní informaci o věci dle bodu III. důvodové zprávy.
B) souhlasí
s nevymáháním nároku původně uplatňovaným Ústeckým krajem v trestním řízení vedeném u
Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn.: 27 T 52/2015 nově v občanskoprávním řízení
dle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 3. 2021, č. j.: 6 To 148/2019 –
1226, a to z důvodů popsaných v důvodové zprávě předloženého materiálu.
Usnesení č. 014/24R/2021
5.4 Změna Pravidel pro tvorbu zřizovacích listin příspěvkových organizací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
změnit Pravidla pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací
Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 6. 9. 2021
Usnesení č. 015/24R/2021
7.1 SPZ Triangle – záměr prodeje plochy o výměře 1,72 ha ve Staňkovickém rozptylu
potenciálnímu investorovi
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
investiční záměr na ploše o výměře 1,72 ha ve Staňkovickém rozptylu v SPZ Triangle.
B) rozhoduje
o záměru prodeje nemovité věci ve vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: část p.p.č. 836/96 o výměře 17.212 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: jiná plocha,
k.ú. Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, zapsané na LV č. 482 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec.
9

Usnesení č. 016/24R/2021
7.2 SPZ Triangle – uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení se společností
GasNet, s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení se společností GasNet, s.r.o.,
IČO: 27295567, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 017/24R/2021
7.3 5. úplná aktualizace územně analytických podkladů Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
dokument „5. úplná aktualizace územně analytických podkladů Ústeckého kraje“ včetně
informace o jeho pořízení dle předloženého materiálu, v souladu s ust. § 29 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje projednat dokument „5. úplná aktualizace územně
analytických podkladů Ústeckého kraje“ včetně informace o jeho pořízení dle předloženého
materiálu, v souladu s ust. § 29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění
C) ukládá
ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje předložit doporučení dle části B) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 6. 9. 2021
Usnesení č. 018/24R/2021
8.1 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Sanace a
rekultivace vytěžených prostor pískovny Chudeřín I“ oznamovatele Severočeské
pískovny a štěrkovny s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k dokumentaci záměru „Sanace a rekultivace vytěžených prostor
pískovny Chudeřín I“ oznamovatele Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o., takto:
Rada Ústeckého kraje bere dokumentaci na vědomí a požaduje, aby se v dalším následujícím
kroku zpracovatel posudku podrobně zaměřil na způsob plnění všech vznesených požadavků
a na relevantní vyhodnocení možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví. Dále pak
musí být navržena jen taková varianta, která bude kontrolovatelná a pro obce Chbany a Nové
Sedlo přijatelná a to včetně dohody o opatřeních k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů.
Usnesení č. 019/24R/2021
8.2 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Výměna
obalovací soupravy Proboštov“ oznamovatele STRABAG Asfalt s.r.o.
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Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení EIA záměru Výměna obalovací soupravy Proboštov
oznamovatele STRABAG Asfalt s.r.o. takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 020/24R/2021
8.3 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 –
změna termínu realizace projektu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti Petra Tomšíka o změnu termínu zahájení realizace projektu;
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.
21/SML1649/SoPD/ZPZ uzavřené s žadatelem Petr Tomšík, IČ: 16465245, 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 žadateli rozhodnutí Rady Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 30. 9. 2021
2. v návaznosti na bod B) tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 30. 9. 2021
Usnesení č. 021/24R/2021
8.4 Program pro podporu OH obcí Ústeckého kraje – Obec Všehrdy – změna smluvního
ujednání
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. c) d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1) vzít na vědomí informaci o žádosti obce Všehrdy o prodloužení termínu ukončení projektu
„Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Všehrdy“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2) rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
20/SML5746/01/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Všehrdy, č. p.29, 430 01 Všehrdy, IČ 00673293,
dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
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1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 6. 9. 2021
2. sdělit obci Všehrdy rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu
A) tohoto usnesení,
Termín: 31. 10. 2021
3. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu A)
tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 10. 2021
Usnesení č. 022/24R/2021
8.5 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání –
Obec Oleško
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů
1. vzít na vědomí žádost obce Oleško ze dne 4. 8. 2021 (č. j. KUUK/104217/2021) o změnu
vyplacení poslední splátky poskytnuté dotace tedy o úhradu faktur nad rámec procentuální
výše uvedené v uzavřené smlouvě, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu;
2. změnit rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace obci
Oleško z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Zásobování
obce Oleško pitnou vodou“ přijaté usnesením č. 028/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020, resp.
Článek II. odst. 5. smlouvy č. 20/SML1168/SoPD/ZPZ tak, že zbývající (uznatelné) náklady
budou proplacené do výše přiznané dotace, která byla odsouhlasena ZÚK a je specifikována v
uzavřené smlouvě č. 20/SML1168/SoPD/ZPZ a rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1168/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení.
B) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje;
Termín: 6. 9. 2021
2. sdělit obci Oleško rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 31. 10. 2021
3. v návaznosti na bod A) zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 10. 2021
Usnesení č. 023/24R/2021
9.1 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti
sociální
Rada Ústeckého kraje po projednání
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souhlasí
1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace,
a) formou finančního daru na zabezpečení kulturních, sportovních a společenských akcí
uživatelů Domov sociální péče
Chotěšov, který je součástí příspěvkové organizace, od:
- PharmDr. Daniel Šturm, Masarykova 75, 411 13, Třebenice, IČO: 44204124, ve výši 10
000,- Kč
- Stavebniny u Jarina s.r.o., Mírová 265/32, 403 32 Povrly, IČO: 02355141, ve výši 3 000,Kč
- Libor Kaňka, Alfonse Muchy 421/8, 412 01, Litoměřice – Pokratice, IČO: 46771646, ve
výši 4 000,- Kč
- DENTIMED s.r.o., Českých bratří 383, 547 01, Náchod, IČO: 49815024, ve výši 3 000,- Kč
b) formou věcného daru pro Domov sociální péče Chotěšov, který je součástí příspěvkové
organizace, na zajištění akce
Ariadnina nit, která se koná dne 2. 9. 2021, od:
- Jan Novotný, Žižkova 345, 440 01, Dobroměřice, IČO: 72572302, potraviny v hodnotě 3
500,- Kč
- GASTROPLUS Louny s.r.o., Rybalkova 2128, 440 01, Louny, IČO: 28714857, potraviny v
hodnotě 3 500,- Kč
2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, formou
finančního daru od:
- ********************************************* ve výši 50 000,- Kč na aktivizační a
sportovní činnosti uživatelů
3. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace,
formou finančního daru od:
- Nadační fond Severočeská voda, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice – Trnovany, IČO:
08170681, ve výši 10 000,- Kč
na pořádání festivalu Hájský kohout 2021, který se koná dne 22. 9. 2021
Usnesení č. 024/24R/2021
9.2 Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální za 1.
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pololetí 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
dle § 59 odst. 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, po
vyhodnocení 1. pololetí 2021 odměnu ve výši uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu:
1. Ing. Pavlu Malečkovi, řediteli Domova Severka Jiříkov, příspěvkové organizace
2. Ing. Lence Milákové, MBA, ředitelce Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov,
příspěvkové organizace
3. Mgr. Rostislavu Kolačevovi, řediteli Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvkové organizace
4. Ing. Jindřichu Vinklerovi, řediteli Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové
organizace
5. Mgr. Martinu Nuhlíčkovi, DiS., řediteli Domova „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvkové
organizace
6. Ing. Vladimíru Vopelkovi, řediteli Domovů sociálních služeb Litvínov, příspěvkové
organizace
7. Mgr. Iloně Trojanové, ředitelce Domova Brtníky, příspěvkové organizace
8. Mgr. Dagmar Vaňkové, ředitelce Domovů pro osoby se zdravotním postižením Oleška –
Kamenice, příspěvková organizace
9. Ing. Oldřichu Malému, řediteli Domovů sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvkové
organizace
10. Mgr. Dagmar Hluché ředitelce Domovů pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvkové
organizace
11. Mgr. Marcele Kačalové, ředitelce Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvkové
organizace
12. PhDr. Mgr. Jaroslavu Zemanovi, MBA řediteli Podkrušnohorských domovů sociálních
služeb Dubí - Teplice, příspěvkové organizace
13. Mgr. Pavolu Dobišovi, řediteli Domovů pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad
Labem, příspěvkové organizace

B) ukládá
Ing. Petře Lafkové, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony
části A) tohoto usnesení
Termín: 31. 8.2021
Usnesení č. 025/24R/2021
9.3 Povinně hlášené změny
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 až 2 předloženého materiálu
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 až 2 předloženého materiálu,
2. rozhodnout
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a) o vrácení části poskytnuté dotace ve výši 206 000,- Kč poskytnuté poskytovateli sociálních
služeb Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace, na sociální službu
terénní programy (ID 3715196) v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v
Ústeckém kraji 2021, z důvodu ukončení registrace sociální služby, v rámci kompetence dané
§ 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
b) o vrácení části poskytnuté dotace ve výši 196 000,- Kč poskytnuté poskytovateli sociálních
služeb Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace, na sociální službu
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 3373312) v rámci dotačního programu
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021, z důvodu ukončení registrace sociální
služby, v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
c) o poskytnutí dotace poskytovateli sociálních služeb Městská správa sociálních služeb
Vejprty, příspěvková organizace, na sociální službu domovy pro seniory (ID 6278016) ve výši
402 000,- 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,
3. uložit
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné
úkony k uzavření dodatku ke smlouvě s poskytovatelem Městská správa sociálních služeb
Vejprty, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, v termínu do 8. 10.
2021,
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 6. 9. 2021
Usnesení č. 026/24R/2021
9.4 Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022“ – vyhlášení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout
o vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022“ dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2. uložit
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění
dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022“ v termínu do 18. 9.
2021,
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 6. 9. 2021
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Usnesení č. 027/24R/2021
9.5 Audit Family Friendly Community v Ústeckém kraji 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Informace o projektu dle přílohy č. 1 materiálu projektu Audit Family Friendly Community
B) schvaluje
na základě § 59 odst. 3) Sb. Zákona o krajích přistoupení k projektu Audit Family Friendly
Community dle přílohy č. 1 materiálu
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana, zaslat oficiální žádost Jihomoravskému kraji
pro vstup do výše zmíněného projektu.
Termín: 30. 10. 2021
Usnesení č. 028/24R/2021
9.6 Dofinancování sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v
Ústeckém kraji 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 tohoto usnesení a v přílohách č. 2 a 3 tohoto materiálu, a
to zejména Přehled subjektů navržených k podpoře včetně výše dotace.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí informace obsažené v přílohách č. 1 tohoto usnesení a v přílohách č. 2 a 3
tohoto materiálu, a to zejména Přehled subjektů navržených k podpoře včetně výše dotace.
2. rozhodnout dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb a o uzavření
dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb,
3. rozhodnout o převodu části poskytnuté dotace poskytovatele sociálních služeb Domov
Brtníky, příspěvková organizace ve výši 34 562,-Kč na sociální službu chráněné bydlení (ID
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.
4. schválit vzor Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních
služeb, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
5. uložit PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci dle bodu B) tohoto usnesení,
Termín: 31. 10. 2021
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
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Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 6. 9. 2021
Usnesení č. 029/24R/2021
10.1 MMR - Národní program rozvoje cestovního ruchu v regionech
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Informaci o aktuální výzvě v rámci Národního programu podpory rozvoje cestovního ruchu v
regionech
B) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, uplatnit požadavek pro
zajištění požadované výše spolufinancování ze strany destinačních agentur v rámci rozpočtu
Ústeckého kraje pro rok 2022
Termín: 31.12.2021
C) souhlasí
1. Se zařazením projektu „Bránou do Čech nejenom na kole “do Zásobníku projektů Fondu
rozvoje Ústeckého kraje
2. Se zpracováním projektového záměru a předložením žádosti o poskytnutí dotace projektu
„Bránou do Čech nejenom na kole“ do Národního programu na podporu rozvoje cestovního
ruchu v regionech
D) ukládá
Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, učinit potřebné kroky pro
podání projektové žádosti v rámci výzvy Národního programu podpory rozvoje cestovního
ruchu v regionech.
Termín: 17. 9. 2021
Usnesení č. 030/24R/2021
10.2 Schválení nového dotačního programu „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního
ruchu v Ústeckém kraji“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dotační program - „PODPORA ROZVOJE
INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI 2021“ dle přílohy č.
1 tohoto usnesení
B) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A)
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.
Termín: 6. 9. 2021
Usnesení č. 031/24R/2021
10.3 Destinační agentura České středohoří – změna přídělů do Fondu Ústeckého kraje a
Regionálního podpůrného fondu
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit
1. zvýšení přídělu z rozpočtu do Fondu Ústeckého kraje ve výši 1 466 tis. Kč na celkový
objem 120 977 tis. Kč,
2. snížení přídělu z rozpočtu do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje ve výši 1
466 tis. Kč na celkový objem 141 084 tis. Kč.
B) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit materiál
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 6. 09. 2021
Usnesení č. 032/24R/2021
11.1 Změna účelu čerpání účelového příspěvku příspěvkové organizace v roce 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších
předpisů, o změně účelu příspěvku na velkou údržbu Severočeské galerie výtvarného umění v
Litoměřicích, příspěvkové organizace, ve výši 700 tis. Kč, schváleného usnesením RÚK č.
019/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019 na odvlhčení prostoru expozice Gotika, s termínem
vyúčtování
do 31. 12. 2020, změněného usnesením RÚK č. 033/111R/2020 ze dne 14. 10. 2020 s
termínem
vyúčtování do 31. 12. 2021, nově na havarijní opravy č. p. 24 a jižní oratoře a jižní sakristie
kostela
Zvěstování Panny Marie, s termínem vyúčtování do 31. 12. 2021.
B) ukládá
Mgr. Janě Kuráňové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru kultury a památkové
péče,
zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 9. 2021
Usnesení č. 033/24R/2021
11.2 Knihovník Ústeckého kraje - vyhodnocení soutěže
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
protokol hodnocení a návrh hodnotící komise pro ocenění v soutěži "Knihovník Ústeckého
kraje" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o
poskytnutí finančního daru oceněným knihovníkům:
1. místo - Alžběta Zachariášová z Obecní knihovny Velké Chvojno, ve výši 15 tis. Kč
2. místo - Judita Hessová z Obecní knihovny Vroutek, ve výši 10 tis. Kč
3. místo – Simona Švandrlíková z Městské knihovny Košťany, ve výši 5 tis. Kč
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dle předloženého návrhu hodnotící komise a dle pravidel ocenění „Knihovník Ústeckého
kraje“, schválených Radou Ústeckého kraje usnesením č. 082/66R/2019 ze dne 10. 4. 2019 a
o uzavření darovací smlouvy s oceněnými knihovníky dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
C) ukládá
Mgr. Janě Kuráňové, pověřené vedením odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 034/24R/2021
12.1 Krajská zdravotní, a.s. - aktuální informace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
vzít na vědomí
předloženou informaci o činnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s.
B) ukládá
Ing. Radimu Laiblovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit informaci o činnosti společnosti
Krajská zdravotní, a.s.
dle bodu A) Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání
Termín: 6. 9. 2021
Usnesení č. 035/24R/2021
12.2 Krajská zdravotní, a.s. - informace o jednání orgánů společnosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou informaci o jednání orgánů společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Usnesení č. 036/24R/2021
12.3 Nadlimitní veřejná zakázka ZZS ÚK – „Odpady ZZS ÚK“ – zahájení
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Odpady
ZZS ÚK“, ev. č. VZ-19648/2021 zadávané podle § 3 písm. b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), formou otevřeného řízení
a zveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a v
Úředním věstníku Evropské unie (TED) a zároveň zveřejnění zadávací dokumentace na
profilu zadavatele.
2. se způsobem hodnocení nabídek, které bude provedeno podle ekonomické výhodnosti dle
následujícího:
nejnižší nabídková cena, váha 100 %, přičemž hodnocena bude cena bez DPH
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V případě rozporu v nabídkových cenách v jednotlivých částech nabídky účastníka bude
zadavatel pro účely hodnocení nabídek hodnotit dle nabídkových cen uvedených ve
vyplněném krycím listu dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace.
Popis způsobu hodnocení:
Zadavatel seřadí nabídky podle celkové nabídkové ceny bez DPH od nabídky s nejnižší
celkovou nabídkovou cenou po nabídku s celkovou nejvyšší nabídkovou cenou a jako
nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.
V případě shodných nabídkových cen uchazečů na 1. – X. místě rozhodne o pořadí náhodný
výběr losem, provedený za účasti zástupců účastníků, jichž se losování týká.
3. s podmínkami prokázání kvalifikace
Základní způsobilost
dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže dodavatel způsobem dle § 75 ZZVZ
Profesní způsobilost
dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel doložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takovéto evidence vyžaduje
dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník výběrového řízení předložením oprávnění
podnikat v rozsahu živnostenského oprávnění:
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Technická kvalifikace
dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže dodavatel doložením seznamu min. 3 významných
služeb obdobného předmětu plnění poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení v minimálním objemu každé služby ve výši 700 000 Kč bez DPH za každou
jednotlivou dodávku včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele
dle přílohy č. 4 zadávací dokumentace.
Obdobný předmět plnění bude posuzován dle CPV kódu 90500000-2 – Služby související s
likvidací odpadů a odpady.
V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona předkládá dodavatel doklady o kvalifikaci v
nabídce ve formě prostých kopií požadovaných dokumentů.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení v souladu s § 86 odst. 5 zákona.
V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 a § 87 zákona může dodavatel prokázat splnění
podmínek kvalifikace předložením jednotného evropského osvědčení.
V souladu s § 228 zákona je dodavatel oprávněn předložit pro prokázání splnění kvalifikace
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
V souladu s § 233 a § 234 zákona je dodavatel oprávněn předložit pro prokázání splnění
kvalifikace Certifikát dodavatele.
Při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob nebo v případě společné účasti
dodavatelů bude postupováno dle § 82 a § 83 zákona.
Dodavatelé, kteří neprokáží kvalifikaci v požadovaném rozsahu, mohou být ze zadávacího
řízení vyloučeni. Zadavatel bude při posuzování kvalifikace postupovat dle zákona, včetně
možnosti objasnění nebo doplnění údajů nebo dokladů dle § 46 odst. 1 zákona.
4. s pověřením hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a
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pověřením hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
122 odst. 3 zákona
5. se jmenováním členů a náhradníků komise pro otevírání nabídek ve složení dle přílohy č. 2
předloženého materiálu
6. se jmenováním členů a náhradníků hodnotící komise ve složení dle přílohy č. 3
předloženého materiálu
Usnesení č. 037/24R/2021
12.4 Nadlimitní veřejná zakázka ZZS ÚK – „Opravy a servis vozidel a dodávky
náhradních dílů pro vozidla Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o. v
letech 2021-2025“ – zahájení
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Opravy a
servis vozidel a dodávky náhradních dílů pro vozidla Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje, p. o. v letech 2021-2025“, ev. č. VZ-13872/2021, na uzavření Rámcové
dohody, zadávané podle § 3 písm. b), § 56 a § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), formou otevřeného řízení a zveřejnění
Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku
Evropské unie (TED) a zároveň zveřejnění zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) na profilu
zadavatele.
2. s rozdělením veřejné zakázky na 2 části v souladu s § 35 a § 101 zákona:
1. část VZ s názvem Opravy a servis vozidel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje,
p. o. Jedná se o uzavření Rámcové dohody na poskytování služeb oprav a servisu vozidel
Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (dále jen „RD“) s jedním účastníkem na dobu
48 měsíců od nabytí účinnosti RD.
2. část VZ s názvem Dodávky náhradních dílů pro vozidla Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje, p. o. Jedná se o uzavření Rámcové dohody na dodávky náhradních dílů do
autodílny pro vozidla Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (dále jen „RD“) s
jedním účastníkem na dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti RD.
3. se způsobem hodnocení nabídek
Pro 1. část VZ
Hodnocení nabídek v 1. části VZ – Opravy a servis vozidel Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje, p. o., bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídek s těmito
dílčími kritérii hodnocení a jejich váhami:
Hodnotící kritérium Váha %
Cena hodinové sazby za provádění oprav vozidla Volkswagen 50
v Kč bez DPH (Kč/100 jednotek časové normy prací, tj. 1 hodina práce)
uvedená v Cenové nabídce v tabulce č. 1 přílohy č. 4 ZD
Celková nabídková cena v Kč bez DPH (součet položek) za 40
vybrané originální ND výrobce Volkswagen uvedená v Cenové
nabídce v tabulce č. 2 přílohy č. 4 ZD
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Celková cena za položky Intervalových servisů (součet položek) 8
v Kč bez DPH, uvedená v Cenové nabídce v tabulce č. 1 přílohy č. 4 ZD
Cena odtahu vozidla za 1 km uvedená v Cenové nabídce v tabulce 1
č. 1 přílohy č. 4 ZD
Cena odtahu vozidla za 1 manipulaci (naložení nebo vyložení) 1
uvedená v Cenové nabídce v tabulce č. 1 přílohy č. 4 ZD
Nabídky budou hodnoceny podle níže uvedeného postupu:
Dílčí kritérium – Cena hodinové sazby za provádění oprav vozidla Volkswagen v Kč bez
DPH (Kč/100 jednotek časové normy prací, tj. 1 hodina práce). Hodnocena bude cena v Kč
bez DPH uvedená v Cenové nabídce dle vybraných oprav vozidel uvedených v tabulce č. 1. v
příloze č. 4 ZD.
V rámci hodnocení tohoto kritéria bude nejvýhodnější nejnižší nabídková cena v Kč bez
DPH.
Dílčí kritérium – Celková nabídková cena (součet položek) za vybrané originální ND výrobce
Volkswagen v Kč bez DPH. Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH uvedená
v Cenové nabídce v tabulce č. 2 – Vybrané originální náhradní díly v příloze č. 4 ZD. Celková
nabídková cena za vybrané originální díly ND výrobce Volkswagen bude stanovena součtem
všech položek uvedených v tabulce č. 2
V rámci hodnocení tohoto kritéria bude nejvýhodnější nejnižší nabídková cena v Kč bez
DPH.
Dílčí kritérium – Celková nabídková cena za položky Intervalových servisů (součet položek)
v Kč bez DPH. Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH uvedena v Cenové
nabídce v tabulce č. 1 – Vybrané Intervalové servisy vozidel v příloze č. 4 ZD. Celková
nabídková cena za položky Intervalových servisů bude stanovena součtem všech položek
uvedených v tabulce.
V rámci hodnocení tohoto kritéria bude nejvýhodnější nejnižší nabídková cena v Kč bez
DPH.
Dílčí kritérium – Cena odtahu vozidla za 1 km. Hodnocena bude cena odtahu vozidla za 1 km
uvedená v Cenové nabídce v tabulce č. 1 – Odtah vozidel v příloze č. 4 ZD.
V rámci hodnocení tohoto kritéria bude nejvýhodnější nejnižší nabídková cena v Kč bez
DPH.
Dílčí kritérium – Cena odtahu za manipulaci (naložení nebo vyložení) 1 vozidla. Hodnocena
bude cena za manipulaci 1 vozidla a to naložení nebo vyložení uvedená v Cenové nabídce v
tabulce č. 1 – Odtah vozidel v příloze č. 4 ZD.
V rámci hodnocení tohoto kritéria bude nejvýhodnější nejnižší nabídková cena v Kč bez
DPH.
Metoda hodnocení:
Pro hodnocení nabídek v 1. části VZ zadavatel použije bodovací stupnici od 0 do 100 bodů a
obodování dílčích kritérií provede pro kritéria:
Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu (nabídková cena):
nejvýhodnější nabídka
Počet bodů = ------------------------------ x 100
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hodnocená nabídka
Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, která jsou vynásobena
vahou daného kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů
za všechna kritéria.
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 3. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich Celkové nabídkové ceny za vybrané originální ND výrobce
Volkswagen v Kč bez DPH. Nejvýhodnější je nejnižší nabídková cena.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši Celkových nabídkových cen za vybrané originální ND
výrobce Volkswagen v Kč bez DPH těchto účastníků, bude o pořadí účastníků rozhodovat
výše jejich Celkové nabídkové ceny za položky Intervalových servisů v Kč bez DPH.
Nejvýhodnější je nejnižší nabídková cena.
V případě, že dojde ke shodě obou celkových nabídkových cen výše uvedených, bude o
pořadí nabídek rozhodovat výše nabídnutého procenta slevy z ceníku ND. Nejvýhodnější je
nejvyšší procento slevy z ceníku ND.
Rozhodující pro hodnocení nabídek jsou hodnoty uvedené v krycím listu pro část 1 VZ
(příloha č. 1 ZD).
Pro 2. část VZ
Hodnocení nabídek v 2. části VZ – Dodávky náhradních dílů pro vozidla Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., bude provedeno podle ekonomické výhodnosti
nabídek s těmito dílčími kritérii hodnocení a jejich váhami:
Hodnotící kritérium Váha v %
Celková nabídková cena v Kč bez DPH (součet položek) 100
za vybrané originální ND výrobce Volkswagen uvedená
v Cenové nabídce v tabulce č. 4 přílohy č. 4 ZD
Nabídky budou hodnoceny podle níže uvedeného postupu:
Hodnotící kritérium – Celková nabídková cena (součet položek) za vybrané originální ND
výrobce Volkswagen v Kč bez DPH. Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH
uvedená v Cenové nabídce v tabulce č. 4 – vybrané originální náhradní díly, v příloze č. 4 ZD.
Celková nabídková cena za vybrané originální díly ND výrobce Volkswagen, bude stanovena
součtem všech položek uvedených v tabulce č. 4
V rámci hodnocení tohoto kritéria bude nejvýhodnější nejnižší nabídková cena v Kč bez
DPH.
Metoda hodnocení:
Pro hodnocení nabídek v 2. části VZ zadavatel seřadí nabídky podle Celkové nabídkové ceny
za vybrané originální ND výrobce Volkswagen v Kč bez DPH od nabídky s nejnižší celkovou
nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou a jako nejvýhodnější
nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.
V případě, že dojde k rovnosti Celkových nabídkových cen účastníků na 1. - 2. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše nabídnutého procenta slevy z ceníku ND. Nejvýhodnější je nejvyšší
procento slevy z ceníku ND.
Rozhodující pro hodnocení nabídek jsou hodnoty uvedené v krycím listu pro část 2. VZ
(příloha č. 1 ZD).
4. s podmínkami prokázání kvalifikace
Pro 1. část VZ Opravy a servis vozidel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o.,
zadavatel požaduje prokázat:
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Základní způsobilost
dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
Profesní způsobilost
dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje
dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení předložením dokladu, že
je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní
předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Opravy silničních vozidel“.
Technická kvalifikace
dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 3
významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, a to
na služby obdobného charakteru jako je předmět plnění této veřejné zakázky (provádění
oprav vozidel), s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele s
minimální hodnotou 1 000 000,00 Kč bez DPH za každou jednotlivou službu.
dle § 79 odst. 2 písm. e) zákona prokáže účastník opatření k zajištění kvality servisu a oprav
vozidel:
doložením platné uzavřené smlouvy „Smlouva se servisním partnerem“ mezi účastníkem a
výrobcem, nebo importérem značky Volkswagen pro servis a opravy dodávkových vozidel a
výrobcem značky Škoda,
nebo
doložením registrace nezávislého oprávce (doloží číslem nezávislého oprávce) a platný
přístup k informacím poskytovaných výrobcem v rámci erWIN a ODIS (fakturou za
poskytnutí přístupu),
doložením platné uzavřené smlouvy s poddodavatelem, který je oprávněným prodejcem
originálních náhradních dílů značky Volkswagen a značky Škoda,
a
doložením čestného prohlášení, že případné neoriginální náhradní díly používané při opravě a
servisu vozidel ZZS ÚK odpovídají parametry a kvalitou náhradním dílům z prvovýroby, tj.
originálním náhradním dílům značky Volkswagen a značky Škoda.
dle § 79 odst. 2 písm. j) zákona prokáže účastník přehledem provozních zařízení, které bude
mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici a to minimálně 4 servisní pracoviště
(vždy jedno servisované vozidlo na 1 servisní pracoviště) pro typy vozidel uvedených v
příloze č. 3 ZD s tím, že min. 1 pracoviště bude pro zajištění oprav vozidel s nosností od 3,5 t
do min. 5 t.
dle § 79 odst. 2 písm. j) zákona prokáže účastník přehledem provozních nástrojů, pomůcek
nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici:
potřebný počet a typ diagnostických přístrojů určených výrobcem, vzhledem k počtu
požadovaných servisních pracovišť - a to min. 1 ks na každou provozovnu účastníka.
Pro 2. část VZ Dodávky náhradních dílů pro vozidla Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje, p. o., zadavatel požaduje prokázat:
Základní způsobilost
dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
Profesní způsobilost
dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje
Technická kvalifikace
dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 3
významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, a to
na dodávky obdobného charakteru jako je předmět plnění této veřejné zakázky (dodávky
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náhradních dílů a příslušenství k motorovým vozidlům a motorům), s uvedením jejich ceny,
doby poskytnutí a identifikace objednatele s minimální hodnotou 300 000,00 Kč bez DPH za
každou jednotlivou zakázku.
dle § 79 odst. 2 písm. e) zákona prokáže účastník opatření k zajištění kvality dodávaných
náhradních dílů:
doložením platné uzavřené smlouvy „Smlouva se servisním partnerem“ mezi účastníkem a
výrobcem, nebo importérem značky Volkswagen pro servis a opravy dodávkových vozidel a
výrobcem značky Škoda,
nebo
doložením platné uzavřené smlouvy s poddodavatelem, který je oprávněným prodejcem
originálních náhradních dílů značky Volkswagen a značky Škoda,
a
doložením čestného prohlášení, že případně dodávané neoriginální náhradní díly odpovídají
parametry a kvalitou náhradním dílům z prvovýroby, tj. originálním náhradním dílům značky
Volkswagen a značky Škoda.
Pro obě části VZ:
V souladu s § 86 odst. 1 zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který
identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).
V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona může dodavatel splnění podmínek prokázání
kvalifikace prokázat předložením čestného prohlášení, nebo předložením jednotného
evropského osvědčení pro veřejné zakázky dle § 86 odst. 2 zákona.
Originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci si zadavatel od vybraného dodavatele
vyžádá před uzavřením Rámcové dohody dle § 86 odst. 3 zákona.
Doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 zákona a profesní způsobilost dle § 77
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení
ke změně kvalifikace účastníka, je účastník povinen postupovat v souladu s § 88 odst. 1
zákona.
Účastník je oprávněn k prokázání splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona a profesní
způsobilosti dle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti předložit výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 228 zákona, pokud je v něm zapsán.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má
být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
Účastník je oprávněn k prokázání splnění kvalifikace nebo její části předložit certifikát
dodavatele v souladu s § 233 zákona a § 234 zákona a § 239 zákona.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
dle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně v souladu s § 82 zákona. Současně je
nutné předložit smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s
veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky
i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
Dodavatel může prostřednictvím jiných osob prokázat určitou část technické kvalifikace
nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona v souladu s § 83
zákona.
Elektronické originály některých dokladů o kvalifikaci mohou být získány přímo z
informačních systémů veřejné správy (např. výpis z obchodního rejstříku na webu
www.justice.cz,
výpis
ze
seznamu
kvalifikovaných
dodavatelů
na
webu
http://www.isvz.cz/ISVZ/SKD/ISVZ_SKD_text.aspx).
Doklady k prokázání kvalifikace může účastník doložit odkazem na odpovídající informace
vedené v informačním systému veřejné správy ( tzn. v nabídce bude obsažen jen odkaz na
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dokument a nemusí být přímo elektronický dokument).
Zadavatel bude při posuzování kvalifikace postupovat dle § 46 odst. 1 zákona.
Zadavatel může vyloučit účastníka, který neprokáže kvalifikaci v požadovaném rozsahu v
souladu s § 48 odst. 2 zákona.
5. s pověřením hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a
pověřením hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
122 odst. 3 zákona
6. se jmenováním členů a náhradníků komise pro otevírání nabídek ve složení dle přílohy č. 2
předloženého materiálu
7. se jmenováním členů a náhradníků hodnotící komise ve složení dle přílohy č. 3
předloženého materiálu
Usnesení č. 038/24R/2021
12.5 Dotační program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ –
vyhodnocení 2021, I. lhůta
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o hodnocení žádostí o dotace v dotačním programu „Podpora
lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“, I. lhůta
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace v I. lhůtě dotačního programu „Podpora
lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ těmto žadatelům:
DTO CZ, s.r.o.
Sídlo: Mariánské nám. 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČ: 47666439
ALWAC, a.s.
Sídlo: Bílinská 3159/10, 415 01 Teplice
IČ: 25006207
Hospic sv. Štěpána, z.s.
Sídlo: Rybářské nám. 662/4, 412 01 Litoměřice
IČ: 65081374
Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
BOS.org s.r.o.
Sídlo: Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 64049876
Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
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IČ: 25488627
ve výši, k 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. 037/6Z/2021 ze dne 26. 4.
2021
C) ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zabezpečit veškeré potřebné úkony k
realizaci bodu B) tohoto usnesení
Termín: 30. 9. 2021
Usnesení č. 039/24R/2021
12.6 Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu
obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení 2021, II. lhůta
Rada 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“ – II. lhůta.
B) rozhoduje
a) dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí a částečném poskytnutí neinvestiční dotace v programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – II.
lhůta těmto žadatelům:
happy reha s.r.o
Sídlo: Oblouková 308, 403 40 Ústí nad Labem
IČ: 08600716
Aktivita: Léčebná rehabilitace pro 1 pacientku
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Sídlo: Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Aktivita: Hravě o prevenci II.
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.
b) dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o neposkytnutí dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených na
zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – II. lhůta tomuto žadateli:
Oblastní charita Most
Sídlo: Františka Malíka 956/16a, 434 01 Most
IČ: 70828920
Aktivita: Jíme zdravě
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z důvodů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
C) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí předloženou informaci o hodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora
aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – II. lhůta.
2. rozhodnout
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o neposkytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených na
zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – II. lhůta těmto žadatelům:
Loono, z.s.
Sídlo: Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 10 300 Praha 10
IČ: 02905639
Aktivita: Edukační materiály pro školy
z důvodů dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
D) ukládá
1. Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zabezpečit veškeré potřebné úkony k
realizaci bodu B) tohoto usnesení
Termín: 30. 9. 2021
2. Ing. Radimu Laiblovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu C)
Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání
Termín: 6. 9. 2021
Usnesení č. 040/24R/2021
12.7 Podpora očkování v Ústeckém kraji – podzim 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
aktuální informace o očkování proti COVID-19 v Ústeckém kraji
B) souhlasí
s realizací opatření na podporu očkování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
C) ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucím odboru zdravotnictví, ve spolupráci s odborem dopravy a
silničního hospodářství, odborem informatiky a organizačních věcí a odborem kancelář
hejtmana zajistit realizaci opatření na podporu očkování dle bodu B)
Termín 31. 12. 2021
Usnesení č. 041/24R/2021
13.1 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit 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. 134/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace, sídlo: Komenského
1130/10, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO: 47274603
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. č.j. 144/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace,
sídlo: Františka Nohy 959/6, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO: 00673773
dodatkem č. 37 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) ukládá
Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 6. 9. 2021
Usnesení č. 042/24R/2021
13.2 Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem, Fotbalovou asociaci České
republiky a statutárním městem Teplice
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření Memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156, Statutárním městem Teplice, se sídlem
náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621 a Fotbalovou asociací České republiky,
se sídlem Atletická 2474/8, 160 17 Praha 6, IČO: 00406741 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit všechny potřebné úkony k
realizaci části A) tohoto usnesení. Termín: 30. 9. 2021
Usnesení č. 043/24R/2021
13.3 Výjimka z počtu žáků ve třídách základní školy
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu dětí ve
třídách základní školy ve školním roce 2021/2022 pro
Dětský domov, Základní školu a Střední školu, Žatec, příspěvkovou organizaci, za
předpokladu, že škola nebude požadovat navýšení rozpočtu nad rámec normativů v
souvislosti se vzděláváním těchto žáků.
B) ukládá
vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré potřebné úkony k
realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30.9.2021
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Usnesení č. 044/24R/2021
13.4 Zveřejnění smlouvy v registru smluv – Dohoda o narovnání s Karlovarským krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření Dohody o narovnání s Karlovarským
krajem (IČO: 70891168) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) ukládá
1) Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje předložit návrh dle části A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 6.9.2021
2) vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré potřebné úkony k
realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 15.10.2021
Usnesení č. 045/24R/2021
13.5 Podpora výchovně vzdělávacího procesu v zemědělských oborech vzdělání v
Ústeckém kraji - praktické vyučování na Statku Kadaň - Jezerka, šk. Rok 2021/2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s pokračováním programu „Podpora výchovně vzdělávacího procesu v zemědělských oborech
vzdělání v Ústeckém kraji ve školním roce 2021/2022“, včetně jeho finančního zabezpečení
pro:
1. krajské střední školy poskytující vzdělání ve skupině oborů 41 Zemědělství a Lesnictví a
43 Veterinářství;
2. Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, IČO: 00829048, sídlo: Tolstého 1232/37,
Střekov, 400 03 Ústí nad Labem.
Usnesení č. 046/24R/2021
13.7 Stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2021 – Střední škola
zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková
organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic,
pro Střední školu zahradnickou a zemědělskou Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvkovou organizaci, sídlo: Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02
Děčín, IČO: 47274654, ve výši 200 tis. Kč, na rekonstrukci topného systému v botanické
zahradě.
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro
rok 2021, pro Střední školu zahradnickou a zemědělskou Antonína Emanuela Komerse, Děčín
- Libverda, příspěvkovou organizaci, sídlo: Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02
Děčín, IČO: 47274654, ve výši 207 tis. Kč, na rekonstrukci topného systému v botanické
zahradě.
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C) ukládá
1.vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré potřebné úkony k
realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 18. 9. 2021
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele.
Termín: 30. 11. 2021
Usnesení č. 047/24R/2021
13.8 Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic a stanovení
účelového investičního příspěvku pro rok 2021 – Základní umělecká škola, Teplice,
Chelčického 4, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic,
pro Základní uměleckou školu, Teplice, Chelčického 4, příspěvkovou organizaci, sídlo:
Chelčického 345/4, 415 01 Teplice, IČO: 46071172, ve výši 330 tis. Kč, na adaptaci učebny a
kabinetu na taneční sál a šatnu (Kapelní 768).
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro
rok 2021, pro Základní uměleckou školu, Teplice, Chelčického 4, příspěvkovou organizaci,
sídlo: Chelčického 345/4, 415 01 Teplice, IČO: 46071172, ve výši 1 240 tis. Kč, na adaptaci
učebny a kabinetu na taneční sál a šatnu (Kapelní 768).
C) ukládá
1. vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré potřebné úkony k
realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 18. 9. 2021
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele.
Termín: 10. 12. 2021
Usnesení č. 048/24R/2021
13.9 Stanovení závazného ukazatele – účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2021 Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – účelového neinvestičního příspěvku
pro rok 2021, pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, příspěvkovou organizaci, IČO:
00497088, sídlo: Teplice, Fr. Šrámka 1350, PSČ: 415 02, ve výši 209 tis. Kč, na zabezpečení
činnosti Regionální fotbalové akademie Ústeckého kraje za období 5-6/2021
B) ukládá
vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré potřebné úkony k
realizaci části A) tohoto usnesení.
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Termín: 18. 9. 2021
Usnesení č. 049/24R/2021
13.10 Aktualizace odpisového plánu a odvodu z fondu investic k 30. 6. 2021 - Střední
škola technická, Most, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
upravený odpisový plán Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace, sídlo:
Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most, IČO: 00125423 na rok 2021 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu. V případě navýšení odpisového plánu o odpisy z movitého majetku
jde o navýšení bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje a za podmínky vyrovnaného
hospodaření.
B) rozhoduje
1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o snížení závazného ukazatele příspěvek zřizovatele na provoz pro rok
2021 u Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace, sídlo: Dělnická 21,
Velebudice, 434 01 Most, IČO: 00125423, o 70 tis. Kč na celkový objem 18 766 tis. Kč, z
důvodu snížení odpisů o odpisy nemovitého majetku,
2. dle § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o snížení povinného odvodu z odpisů majetku z fondu
investic pro rok 2021 u Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace, sídlo:
Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most, IČO: 00125423, ve výši 70 tis. Kč na celkový objem 7
645 tis. Kč.
C) ukládá
vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy:
a) připravit a doručit příspěvkové organizaci písemné rozhodnutí zřizovatele o úpravě
uloženého odvodu odpisů
Termín: 25. 8. 2021
b) aktualizovat finanční tok příspěvku na provoz a odvodu z fondu investic příspěvkové
organizace
Termín: 1. 9. 2021
Usnesení č. 050/24R/2021
13.11 Aktualizace rozpočtu pro rok 2021 – Střední škola technická, Most, příspěvková
organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
aktualizaci rozpočtu na rok 2021 Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace,
sídlo: Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most, IČO: 00125423, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu (povinnost aktualizace vyplývá ze Směrnice S- 03/2020).
B) ukládá
vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, informovat Střední školu technickou,
Most, příspěvkovou organizaci sídlo: Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most, IČO: 00125423,
o schválení aktualizace rozpočtu na rok 2021 dle části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 8. 2021
Usnesení č. 051/24R/2021
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13.12 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti
školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru a s
nabytím majetku do vlastnictví příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 tohoto
usnesení.
Usnesení č. 052/24R/2021
13.13 Stipendijní program Ústeckého kraje – 6. ročník 2009/2010
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost ************************, č. j. KUUK/101939/2021, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
B) rozhoduje
o odkladu počátku plnění závazku dle čl. III. Smlouvy o zařazení do stipendijního programu
Ústeckého kraje č. 2555/2009/STIP2009/28 do 31. 12. 2020 a o uzavření Dohody s
************************** o uznání smluvního závazku vyplývajícího ze Smlouvy o
zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje č. 2555/2009/STIP2009/28, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu.
C) ukládá
vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2021
Usnesení č. 053/24R/2021
14.1 Souhlas se zahájením podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem:
„Rekonstrukce mostu ev.č. 2657-2 Staré Křečany“ zadavatele Správy a údržby silnic
Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, zadávaného formou zjednodušeného
podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce mostu ev.č. 2657-2
Staré Křečany“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace.
2. se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky, dle hodnotícího
kritéria nejnižší nabídkové ceny,
přičemž hodnocena bude cena v Kč bez DPH. V případě rovnosti nabídkových cen účastníků
na 1. – 3. místě bude o pořadí
rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců dotčených účastníků a notáře.
3. s požadavky na prokázání kvalifikace účastníků:
základní způsobilost:
33

- dle § 74 zákona dodavatel prokáže způsobem dle § 75 zákona;
profesní způsobilost:
- dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán podle
zvláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění
či licenci v oborech:
Provádění staveb, jejich změna a odstraňování
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona dodavatel prokáže předložením dokladu osvědčujícího
odbornou způsobilost dodavatele
nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné
zakázky nezbytná podle
zvláštních právních předpisů, a to doložením osvědčení autorizovaného inženýra nebo
autorizovaného technika nebo osoby
usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle zákona č. 360/1992Sb. v platném znění, vydaného
ČKAIT v oboru:
Mosty a inženýrské konstrukce
technické kvalifikační předpoklady
- dle § 79 odst. 2 písm. a) seznam významných staveb realizovaných dodavatelem v
posledních 5 letech a osvědčení
objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu,
dobu, místo provádění
stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a
odborně, přičemž jedno
osvědčení může prokazovat splnění kvalifikace pro více staveb s níže uvedenými požadavky.
Dodavatel splňuje technický
kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných staveb realizovaných v posledních 5
letech uvede, že realizoval a
dokončil stavby s níže vymezeným předmětem plnění a minimální úrovní:
2 zakázky, jejichž předmětem byla výstavba, oprava nebo rekonstrukce silničního mostu ve
finančním objemu minimálně 6
mil. Kč bez DPH za každou z nich.
- dle § 79 odst. 3 písm. c) a d) zákona dodavatel předloží doklady o kvalifikaci
stavbyvedoucího, který se bude podílet na
plnění veřejné zakázky, a osvědčení o jeho kvalifikaci, přičemž osoba v této pozici musí
splňovat:
minimálně 5 let praxe v oboru dopravních staveb
autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru Mosty a
inženýrské konstrukce
zkušenosti na pozici stavbyvedoucího z realizace nejméně 1 dokončené stavby, jejímž
předmětem byla výstavba, oprava
nebo rekonstrukce silničního mostu ve finančním objemu minimálně 6 mil. Kč bez DPH,
4. s tím, že zadavatel nebude požadovat poskytnutí jistoty;
5. s tím, že zadavatel bude požadovat po vybraném dodavateli jako podmínku k uzavření
smlouvy kromě zákonem
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stanovených dokladů také předložení pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody
způsobené při výkonu činnosti
třetí osobě minimálně ve výši 10 mil. Kč;
6. s tím, že výzva k podání nabídek bude uveřejněna na profilu zadavatele;
7. se jmenováním komise dle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a jejím
pověřením úkony spojenými s posouzením a hodnocením nabídek a posouzením kvalifikace.
Usnesení č. 054/24R/2021
14.2 Souhlas se zahájením podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem:
„2543-1 Most přes Janovský potok v obci Janov“ zadavatele Správy a údržby silnic
Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, zadávaného formou zjednodušeného
podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„2543-1 Most přes Janovský potok v
obci Janov“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, v
platném znění (dále jen „zákon“), zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace;
2. se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky, dle hodnotícího
kritéria nejnižší nabídkové ceny,
přičemž hodnocena bude cena v Kč bez DPH. V případě rovnosti nabídkových cen účastníků
na 1. – 3. místě bude o pořadí
rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců dotčených účastníků a notáře;
3. s požadavky na prokázání kvalifikace účastníků:
základní způsobilost:
- dle § 74 zákona dodavatel prokáže způsobem dle § 75 zákona;
profesní způsobilost:
- dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán
podle zvláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské
oprávnění či licenci v oborech:
Provádění staveb, jejich změna a odstraňování
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona dodavatel prokáže předložením dokladu osvědčujícího
odbornou způsobilost dodavatele
nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné
zakázky nezbytná podle
zvláštních právních předpisů, a to doložením osvědčení autorizovaného inženýra nebo
autorizovaného technika nebo
osoby usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle zákona č. 360/1992Sb. v platném znění,
vydaného ČKAIT v oboru:
Mosty a inženýrské konstrukce
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technické kvalifikační předpoklady
- dle § 79 odst. 2 písm. a) seznam významných staveb realizovaných dodavatelem v
posledních 5 letech a osvědčení
objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu,
dobu, místo provádění
stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a
odborně, přičemž jedno
osvědčení může prokazovat splnění kvalifikace pro více staveb s níže uvedenými požadavky.
Dodavatel splňuje technický
kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných staveb realizovaných v posledních 5
letech uvede, že realizoval a
dokončil stavby s níže vymezeným předmětem plnění a minimální úrovní:
2 zakázky, jejichž předmětem byla výstavba, oprava nebo rekonstrukce silničního mostu ve
finančním objemu
minimálně 5 mil. Kč bez DPH za každou z nich.
- dle § 79 odst. 3 písm. c) a d) zákona dodavatel předloží doklady o kvalifikaci
stavbyvedoucího, který se bude podílet na
plnění veřejné zakázky, a osvědčení o jeho kvalifikaci, přičemž osoba v této pozici musí
splňovat:
minimálně 5 let praxe v oboru dopravních staveb
autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru Mosty a
inženýrské konstrukce
zkušenosti na pozici stavbyvedoucího z realizace nejméně 1 dokončené stavby, jejímž
předmětem byla výstavba, oprava
nebo rekonstrukce silničního mostu ve finančním objemu minimálně 5 mil. Kč bez DPH;
4. s tím, že zadavatel nebude požadovat poskytnutí jistoty;
5. s tím, že zadavatel bude požadovat po vybraném dodavateli jako podmínku k uzavření
smlouvy kromě zákonem
stanovených dokladů také předložení pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody
způsobené při výkonu činnosti
třetí osobě minimálně ve výši 10 mil. Kč;
6. s tím, že výzva k podání nabídek bude uveřejněna na profilu zadavatele;
7. se jmenováním komise dle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a jejím
pověřením úkony spojenými s posouzením a hodnocením nabídek a posouzením kvalifikace.
Usnesení č. 055/24R/2021
14.3 Souhlas se zahájením podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem:
„III/25819 Rekonstrukce mostu 25819-3 Milešov“ zadavatele Správy a údržby silnic
Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, zadávaného formou zjednodušeného
podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„III/25819 – Rekonstrukce mostu
25819-3 Milešov“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016
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Sb. o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace;
2. se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky, dle hodnotícího
kritéria nejnižší nabídkové ceny,
přičemž hodnocena bude cena v Kč bez DPH. V případě rovnosti nabídkových cen účastníků
na 1. – 3. místě bude o pořadí
rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců dotčených účastníků a notáře;
3. s požadavky na prokázání kvalifikace účastníků:
základní způsobilost:
- dle § 74 zákona dodavatel prokáže způsobem dle § 75 zákona;
profesní způsobilost:
- dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán
podle zvláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění
či licenci v oborech:
Provádění staveb, jejich změna a odstraňování
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona dodavatel prokáže předložením dokladu osvědčujícího
odbornou způsobilost dodavatele
nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné
zakázky nezbytná podle
zvláštních právních předpisů, a to doložením osvědčení autorizovaného inženýra nebo
autorizovaného technika nebo
osoby usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle zákona č. 360/1992Sb. v platném znění,
vydaného ČKAIT v oboru:
Mosty a inženýrské konstrukce
technické kvalifikační předpoklady
- dle § 79 odst. 2 písm. a) seznam významných staveb realizovaných dodavatelem v
posledních 5 letech a osvědčení
objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu,
dobu, místo provádění
stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a
odborně, přičemž jedno
osvědčení může prokazovat splnění kvalifikace pro více staveb s níže uvedenými požadavky.
Dodavatel splňuje technický
kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných staveb realizovaných v posledních 5
letech uvede, že realizoval a
dokončil stavby s níže vymezeným předmětem plnění a minimální úrovní:
2 zakázky, jejichž předmětem byla výstavba, oprava nebo rekonstrukce silničního mostu ve
finančním objemu minimálně 5
mil. Kč bez DPH za každou z nich.
- dle § 79 odst. 3 písm. c) a d) zákona dodavatel předloží doklady o kvalifikaci
stavbyvedoucího, který se bude podílet na
plnění veřejné zakázky, a osvědčení o jeho kvalifikaci, přičemž osoba v této pozici musí
splňovat:
minimálně 5 let praxe v oboru dopravních staveb
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autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru Mosty a
inženýrské konstrukce
zkušenosti na pozici stavbyvedoucího z realizace nejméně 1 dokončené stavby, jejímž
předmětem byla výstavba, oprava
nebo rekonstrukce silničního mostu ve finančním objemu minimálně 5 mil. Kč bez DPH;
4. s tím, že zadavatel nebude požadovat poskytnutí jistoty;
5. s tím, že zadavatel bude požadovat po vybraném dodavateli jako podmínku k uzavření
smlouvy kromě zákonem
stanovených dokladů také předložení pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody
způsobené při výkonu činnosti
třetí osobě minimálně ve výši 10 mil. Kč;
6. s tím, že výzva k podání nabídek bude uveřejněna na profilu zadavatele;
7. se jmenováním komise dle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1tohoto materiálu a jejím
pověřením úkony spojenými s posouzením a hodnocením nabídek a posouzením kvalifikace.
Usnesení č. 056/24R/2021
14.4 Souhlas se zahájením podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem:
„Oprava mostu ev.č. 25357-32a Chlumec - alej“ zadavatele Správy a údržby silnic
Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, zadávaného formou zjednodušeného
podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Oprava mostu ev.č. 25357-3a
Chlumec - alej“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková
organizace;
2. se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky, dle hodnotícího
kritéria nejnižší nabídkové ceny,
přičemž hodnocena bude cena v Kč bez DPH. V případě rovnosti nabídkových cen účastníků
na 1. – 3. místě bude o pořadí
rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců dotčených účastníků a notáře;
3. s požadavky na prokázání kvalifikace účastníků:
základní způsobilost:
- dle § 74 zákona dodavatel prokáže způsobem dle § 75 zákona;
profesní způsobilost:
- dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán
podle zvláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních
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předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění
či licenci v oborech:
Provádění staveb, jejich změna a odstraňování
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona dodavatel prokáže předložením dokladu osvědčujícího
odbornou způsobilost dodavatele
nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné
zakázky nezbytná podle
zvláštních právních předpisů, a to doložením osvědčení autorizovaného inženýra nebo
autorizovaného technika nebo
osoby usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle zákona č. 360/1992Sb. v platném znění,
vydaného ČKAIT v oboru:
Mosty a inženýrské konstrukce
technické kvalifikační předpoklady
- dle § 79 odst. 2 písm. a) seznam významných staveb realizovaných dodavatelem v
posledních 5 letech a osvědčení
objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu,
dobu, místo provádění
stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a
odborně, přičemž jedno
osvědčení může prokazovat splnění kvalifikace pro více staveb s níže uvedenými požadavky.
Dodavatel splňuje technický
kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných staveb realizovaných v posledních 5
letech uvede, že realizoval a
dokončil stavby s níže vymezeným předmětem plnění a minimální úrovní:
2 zakázky, jejichž předmětem byla výstavba, oprava nebo rekonstrukce silničního mostu ve
finančním objemu minimálně
4 mil. Kč bez DPH za každou z nich.
- dle § 79 odst. 3 písm. c) a d) zákona dodavatel předloží doklady o kvalifikaci
stavbyvedoucího, který se bude podílet na
plnění veřejné zakázky, a osvědčení o jeho kvalifikaci, přičemž osoba v této pozici musí
splňovat:
minimálně 5 let praxe v oboru dopravních staveb
autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru Mosty a
inženýrské konstrukce
zkušenosti na pozici stavbyvedoucího z realizace nejméně 1 dokončené stavby, jejímž
předmětem byla výstavba, oprava
nebo rekonstrukce silničního mostu ve finančním objemu minimálně 4 mil. Kč bez DPH;
4. s tím, že zadavatel nebude požadovat poskytnutí jistoty;
5. s tím, že zadavatel bude požadovat po vybraném dodavateli jako podmínku k uzavření
smlouvy kromě zákonem
stanovených dokladů také předložení pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody
způsobené při výkonu činnosti
třetí osobě minimálně ve výši 8 mil. Kč;
6. s tím, že výzva k podání nabídek bude uveřejněna na profilu zadavatele;
7. se jmenováním komise dle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a jejím
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pověřením úkony spojenými s posouzením a
hodnocením nabídek a posouzením kvalifikace.
Usnesení č. 057/24R/2021
14.5 Souhlas se zahájením podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem:
„Oprava sesuvu svahu silnice III/2662 Šluknov-Království“ zadavatele Správy a údržby
silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, zadávaného formou zjednodušeného
podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Oprava sesuvu svahu silnice
III/2662 – Šluknov - Království“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), zadavatelem Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková
organizace;
2. se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky, dle hodnotícího
kritéria nejnižší nabídkové ceny,
přičemž hodnocena bude cena v Kč bez DPH. V případě rovnosti nabídkových cen účastníků
na 1. – 3. místě bude o pořadí
rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců dotčených účastníků a notáře;
3. s požadavky na prokázání kvalifikace účastníků:
základní způsobilost:
- dle § 74 zákona dodavatel prokáže způsobem dle § 75 zákona;
profesní způsobilost:
- dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán
podle zvláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské
oprávnění či licenci v oborech:
Provádění staveb, jejich změna a odstraňování
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona dodavatel prokáže předložením dokladu osvědčujícího
odbornou způsobilost dodavatele
nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné
zakázky nezbytná podle
zvláštních právních předpisů, a to doložením osvědčení autorizovaného inženýra nebo
autorizovaného technika nebo
osoby usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle zákona č. 360/1992Sb. v platném znění,
vydaného ČKAIT v oboru:
Mosty a inženýrské konstrukce nebo
Statika a dynamika staveb
technické kvalifikační předpoklady
- dle § 79 odst. 2 písm. a) seznam významných staveb realizovaných dodavatelem v
posledních 5 letech a osvědčení
objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu,
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dobu, místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební
práce provedeny řádně a odborně, přičemž jedno osvědčení může prokazovat splnění
kvalifikace pro více staveb s níže uvedenými požadavky. Dodavatel splňuje technický
kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných staveb realizovaných v posledních 5
letech uvede, že realizoval a dokončil stavby s níže vymezeným předmětem plnění a
minimální úrovní:
2 zakázky, jejichž předmětem byla sanace svahu, sesuvu půdy při pozemní komunikaci či
výstavba, oprava nebo rekonstrukce opěrné zdi ve finančním objemu minimálně 4 mil. Kč bez
DPH za každou z nich.
- dle § 79 odst. 3 písm. c) a d) zákona dodavatel předloží doklady o kvalifikaci
stavbyvedoucího, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, a osvědčení o jeho
kvalifikaci, přičemž osoba v této pozici musí splňovat:
minimálně 5 let praxe v oboru
autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, v oboru Mosty a inženýrské konstrukce
zkušenosti na pozici stavbyvedoucího z realizace nejméně 1 dokončené stavby, jejímž
předmětem byla sanace svahu, sesuvu půdy při pozemní komunikaci či výstavba, oprava nebo
rekonstrukce opěrné zdi ve finančním objemu minimálně 4 mil. Kč bez DPH;
4. s tím, že zadavatel nebude požadovat poskytnutí jistoty;
5. s tím, že zadavatel bude požadovat po vybraném dodavateli jako podmínku k uzavření
smlouvy kromě zákonem
stanovených dokladů také předložení pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škody
způsobené při výkonu činnosti
třetí osobě minimálně ve výši 8 mil. Kč;
6. s tím, že výzva k podání nabídek bude uveřejněna na profilu zadavatele;
7. se jmenováním komise dle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a jejím
pověřením úkony spojenými s posouzením a
hodnocením nabídek a posouzením kvalifikace.
Usnesení č. 058/24R/2021
14.6 Dodatek Zřizovací listiny č. 75
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit, dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů změnu 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. 75 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;
B) ukládá
JUDr. Marku Hrabáčovi, členu rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín : 6.9.2021
Usnesení č. 059/24R/2021
41

14.7 Poskytnutí finančních prostředků na financování mostů na silnicích II.a III.tříd“ z
prostředků SFDI
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Dodatek Smlouvy č. 48S/2021/2 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na
rok 2021 na částku 358 906 013,05 Kč (příloha č.1 tohoto usnesení);
2. Seznam akcí k realizaci dle Dodatku č.2 (příloha č.2 tohoto usnesení)
B) souhlasí
dle čl. XII odst. 10 písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje s tím, aby ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace rozhodoval o nákupu stavebních prací od částky vyšší než 6.000.000,-- Kč bez
DPH za jednotlivý případ u akcí, které budou realizovány z finančních prostředků od SFDI na
financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje v roce 2021;
C) ukládá
řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, zajistit realizaci
podmínek dodatku smlouvy 48S/2021/2 a v souvislosti s tím dodržovat podmínky stanovené:
1. SFDI a v Pravidlech pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu
dopravní
infrastruktury
(http://www.sfdi.cz/metodiky-a-ceniky/pravidla-pro-financovani-programu-staveb-a-akci-z-ro
zpoctu-sfdi/ )
2. zřizovatelem, zejména ve zřizovací listině příspěvkové organizace a rozhodnutích Rady
Ústeckého kraje;
Termín : 31.12.2021
D) pověřuje
dle Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2021 Správu a
údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci k:
- uzavření Dodatku č.2 Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI se
Státním fondem dopravní infrastruktury dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;
E) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
SFDI na rok 2021 se Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem: Sokolská 278, 190
00 Praha 9, IČ: 70856508, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;
F) ukládá
JUDr. Marku Hrabáčovi členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast dopravy a silničního
hospodářství, předložit návrh dle bodu E) tohoto usnesení na zasedání Zastupitelstva
Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 6.9.2021
Usnesení č. 060/24R/2021
14.8 Smlouva o úvěru č. 230/20/LCD – úprava smluvních podmínek ve vztahu k
poskytnutí záruky ze strany Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
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informace týkající se uzavřené Smlouvy o úvěru č. 230/20/LCD mezi Dopravní společností
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací a Českou spořitelnou, a. s., schválené Radou
Ústeckého kraje usnesením č. 019/112R/2020 ze dne 27. 10. 2020, a jednáním o uzavření
Dodatku č. 2 Smlouvy o úvěru za účelem poskytnutí záruky Ústeckého kraje s cílem snížení
úrokové sazby;
B) souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, s uzavřením Dodatku č. 2 k uzavřené Smlouvě o úvěru č. 230/20/LCD
mezi Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 06231292, Velká
Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem a Českou spořitelnou, a.s., IČO 45244782,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, za podmínky
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o převzetí ručitelského závazku ve výši
600.000.000 Kč Ústeckým krajem vůči České spořitelně, a.s.;
C) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Dohody o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem Ústeckým krajem a
dlužníkem Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 06231292,
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení;
D) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout
a) dle § 17 odst. 3 písm. c) a § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, o převzetí ručitelského závazku ve výši 600.000.000,- Kč
Ústeckým krajem vůči České spořitelně, a.s., IČ 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00
Praha 4, na základě Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou dle
přílohy č. 4 tohoto usnesení za účelem zajištění pohledávky České spořitelny, a.s., ze
Smlouvy o úvěru pro Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, IČ
06231292, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, ve znění dodatku č. 2 dle přílohy
č. 2 tohoto usnesení, za podmínky uzavření Dohody o úpravě vztahů mezi ručitelem Ústecký
krajem a dlužníkem Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, dle
přílohy č. 3 tohoto usnesení;
b) o výjimce z usnesení ZÚK č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017 odst. a) a svěřit pravomoci
Radě Ústeckého kraje v oblasti provádění rozpočtových opatření dle ust. § 59 odst. 1 písm. a)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v
souvislosti s plněním závazků kraje z titulu Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi
ručitelem Ústeckým krajem a bankou Českou spořitelnou a.s., a to bez stanovení limitu;
2. uložit
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanu Ústeckého kraje, podepsat Smlouvu o úpravě vzájemných
vztahů mezi ručitelem a bankou dle přílohy č. 4 tohoto usnesení;
Termín: 30. 9. 2021
E) ukládá
1.JUDr. Marku Hrabáčovi, radnímu pro dopravu a silniční hospodářství, zajistit uzavření
Dohody o úpravě vzájemných vztahů mezi dlužníkem a ručitelem dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení;
Termín: 30. 9. 2021
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2.Ing. Janu Růžičkovi, radnímu pro oblast finanční, předložit návrh dle bodu D) tohoto
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje;
Termín: 6. 9. 2021
Usnesení č. 061/24R/2021
14.9 Přijetí dotace a uzavření dotační smlouvy s poskytovatelem Statutární město
Teplice na dopravně preventivní akci Safety road
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
a) o přijetí dotace od Statutárního města Teplice
b) o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu kultury, neziskových aktivit a seniorů
– na individuální účely určené žadatelem s poskytovatelem Statutární město Teplice, IČ:
00266621, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;
B) ukládá
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, předložit
Smlouvu o poskytnutí dotace na podporu kultury, neziskových aktivit a seniorů – na
individuální účely určené žadatelem dle tohoto usnesení k podpisu.
Termín: 30. 8. 2021
Usnesení č. 062/24R/2021
14.10 Bezplatná přeprava osob a zavazadel v tarifní zóně 101 Ústí nad Labem dne 22. 9.
2021 v rámci kampaně Evropský týden mobility
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zavedení jednodenní bezplatné přepravy osob a zavazadel v tarifní zóně 101 Ústí
nad Labem dne 22. 9. 2021.
Usnesení č. 063/24R/2021
14.11 Plná moc pro advokátní kancelář Skils s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o skutečnosti, že společnost DPÚK a.s., IČ: 254 97 961, se sídlem Rotavská
2656/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v
Praze sp. zn. B 9614, podala ústavní stížnost proti rozhodnutí Zvláštního senátu pro
rozhodování kompetenčních sporů č.j. Konf 29/2019-18 ze dne 20. 4. 2021, jímž bylo
rozhodnuto o návrhu Ministerstva vnitra na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a
Okresním soudem v Ústí nad Labem ve věci žaloby DPÚK a.s. proti Ústeckému kraji o
zaplacení 343 808 679,07,- Kč z titulu bezdůvodného obohacení. Řízení je Ústavním soudem
vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 26/21 (více viz usnesení v příloze č. 1 tohoto materiálu);
B) zmocňuje
JUDr. Karla Muzikáře, LL.M. (C.J.), advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném
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Českou advokátní komorou pod registračním číslem 8185, s adresou pro doručování Skils
s.r.o. advokátní kancelář, Křižovnické nám. 193/2, PSČ 110 00, Praha 1, k zastupování
Ústeckého kraje v rámci řízení dle bodu A) tohoto usnesení dle přílohy č. 2 tohoto materiálu;
C) ukládá
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru DS, zabezpečit ve spolupráci s advokátní
kanceláří Skils s.r.o. nezbytné úkony dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 27. 8. 2021
Usnesení č. 064/24R/2021
15.1 Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého
kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
20/SML5383/SoPD/SPRP, kterým se mění charakter projektu z investičního na neinvestiční,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru strategie, přípravy a
realizace projektů KÚ ÚK zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace části A)
tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2021
Usnesení č. 065/24R/2021
15.2 Změna v uzavřené smlouvě o partnerství v rámci projektu „Podpora
polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji“ (IKAP A2)
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit:
1) změnu rozpočtu u partnera projektu IKAP A2 Dům dětí a mládeže Jirkov dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
2) uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č.
20/SML1533-PaS/SPRP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Mgr. Ivě Dvořákové LL. M, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 6. 9. 2021
Usnesení č. 066/24R/2021
15.3 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková
dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje – Akceptace změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterou byla alokace programu „Finanční podpora na
45

výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)“ – Registrační číslo
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009907 navýšena o celkem 16 271 832 Kč dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu.
Usnesení č. 067/24R/2021
15.4 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková
dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje – ukončení smlouvy
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o ukončení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace v rámci „Dotačního programu na
výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva Ústeckého
kraje“ s příjemkyní Veronikou Kiliánovou (žádost č. 003085, Smlouva č. 21/SML1520)
formou Výpovědi smlouvy o poskytnutí investiční dotace.
2. o ukončení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace v rámci „Dotačního programu na
výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva Ústeckého
kraje“ s příjemkyní Karolínou Hedlovou – (žádost č. 003259, Smlouva č. 21/SML1765 a to
formou Dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle vzoru, který je
přílohou č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru strategie, přípravy a
realizace projektů, zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2021
Usnesení č. 068/24R/2021
15.5 Fond pro spravedlivou transformaci – aktuální informace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje rozdělení alokace pro Ústecký kraj v Operačním
programu spravedlivá transformace dle přílohy č.3 materiálu
B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí informace k Fondu pro spravedlivou dle
přílohy č. 1 materiálu.
C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení na jednání Regionální stálé konference ÚK. Termín: 15.9.2021
2. Mgr. Ivě Dvořákové LL.M, člence Rady Ústeckého kraje, předložit informace k Fondu pro
spravedlivou transformaci dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 6.9.2021
Usnesení č. 069/24R/2021
15.7 Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně Fond Ústeckého
kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 – 4 tohoto materiálu
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
1) vzít na vědomí informace obsažené v přílohách č. 1 – 4 tohoto materiálu,
2) povolit částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v částce 14 699,- Kč
právnické osobě Agrární komora Děčín–Ústí nad Labem, z.s., IČ: 054 60 476, se sídlem:
Děčín VII–Chrochvice, U Obory čp. 262/2, v souladu s ustanovením § 22 odst. 14 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Odvod byl uložen Rozhodnutím Číslo jednací: KUUK/058768/2021 ve výši 73 495,- Kč,
právnická osoba uhradí částku 58 796,- Kč,
3) povolit částečné prominutí penále za porušení rozpočtové kázně v částce 58 796,- Kč
právnické osobě Agrární komora Děčín–Ústí nad Labem, z.s., IČ: 054 60 476, se sídlem:
Děčín VII–Chrochvice, U Obory čp. 262/2, v souladu s ustanovením § 22 odst. 14 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Penále bylo vyměřeno Platebním výměrem na penále za porušení rozpočtové kázně Číslo
jednací: KUUK/058770/2021 ve výši 73 495,- Kč, právnická osoba uhradí částku 14 699,Kč.
C) ukládá
Mgr. Ivě Dvořákové, LL. M, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín 6. 9. 2021
Usnesení č. 070/24R/2021
16.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 11/2021/RÚK
Rada Ústeckého kraje po projednání
provádí
dle ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtová opatření - zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 52 731
tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 25 850 565 tis. Kč podle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
Usnesení č. 071/24R/2021
16.2 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 12/2021/ZÚK
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje provést 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 – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o 132
820 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 25 983 385 tis. Kč:
1) zvýšení o 110 000 tis. Kč
financování:
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - zvýšení o 110 000 tis. Kč - úvěr 2017 - 2022
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kapitálové výdaje:
odbor investiční, úvěr 2017 - 2022 - zvýšení o 110 000 tis. Kč na akce:
a) Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem - stavební
úpravy a dostavba areálu (Stará 99 ), 85 000 tis. Kč
b) Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici nad Labem, 17 000 tis. Kč
c) Supervize a rekonstrukce mostu ev. č.24049-1A v Roudnici nad Labem, 8 000 tis. Kč,
2) zvýšení o 22 820 tis. Kč
příjmy:
investiční přijaté transfery – UZ 22777 - zvýšení o částku 22 820 tis. Kč – dotace z
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na akci "Strategická průmyslová zóna Triangle - vnitřní
infrastruktura"
běžné výdaje:
odbor ekonomický - zvýšení o 22 820 tis. Kč - centrální rezerva,
3) přesun ve výši 70 907 tis. Kč
příjmy:
a) neinvestiční přijaté transfery – UZ 98038 - zvýšení o částku 70 907 tis. Kč – příspěvek z
Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
b) daňové příjmy – snížení o částku 70 907 tis. Kč - daň z příjmů fyzických osob placená
plátci,
B) ukládá
Ing. Janu Růžičkovi, členu Rady Ústeckého kraje pro oblast finanční, předložit část A) tohoto
usnesení do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje,
Termín: 6. 9. 2021
Usnesení č. 072/24R/2021
17.1 Změny zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Krajská majetková, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:
č. j. 213/2002, ze dne 1. 10. 1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Krajská majetková, příspěvková organizace
sídlo: Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 – Střekov, IČ: 00829048 dodatkem č. 92 ke
zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ke schválení
Termín: 6. 9. 2021
Usnesení č. 073/24R/2021
18.1 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní
muzeum Louny – úprava budovy Poděbradova č.p.599, Louny“ formou zjednodušeného
podlimitního řízení
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní
muzeum Louny – úprava budovy Poděbradova č.p.599, Louny“ formou zjednodušeného
podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)a § 53 zákona;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
kritérii hodnocení a jejich váhami:
celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 20 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci
písemně nejméně 5 pracovních dní předem přizvání.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost:
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle
ustanovení § 75 zákona
profesní způsobilost:
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb,
jejích změn a odstraňování“
technická kvalifikace:
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na
novostavbu, rekonstrukci nebo opravu budov, z toho minimálně 1 realizované zakázky, jejíž
součástí byla dodávka, instalace a uvedení do provozu nového osobního nebo nákladního
výtahu, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek.
Finanční objem stavebních prací u každé z uvedených zakázek musí být minimálně 12 500
000,00 Kč bez DPH.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně
dokončeny).
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení §
160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení
realizace příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika,
inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby-rozsah
oboru pro autorizované inženýry, techniky a stavitele (IP00, TP00, SP00), vydaného ČKAIT
podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
(Zároveň spolu s osvědčením bude předloženo prohlášení u této autorizované osoby, zda se
jedná o osobu odpovědnou za vedení realizace příslušných stavebních prací a uvedení, zda jde
o zaměstnance účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i
doklady vyžadované v § 83 zákona).
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4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
122 odst. 3 zákona
6. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na
částku 255 400,00 Kč (slovy: dvěstěpadesátpěttisícčtyřistakorunčeských). Jistota může být
složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol: 1501542021, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona
Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat
její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento
požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V
opačném případě bude peněžní jistota vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli
zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál
(originální soubor záruční listiny poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů).
Účastník je povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu
zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6
zákona.;
B) jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
C) ukládá
1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, podepsat Výzvu k podání nabídky
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 15. 9. 2021
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické
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výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 10. 2021
D) svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
E) pověřuje
Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby,
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.
Usnesení č. 074/24R/2021
18.2 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. – výstavba garáží výjezdové
základny v Mostě“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Protokol z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba garáží výjezdové základny
v Mostě“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba garáží výjezdové základny
v Mostě“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba
garáží výjezdové základny v Mostě“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Závazný text smlouvy z výzvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba garáží výjezdové základny
v Mostě“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Výpis z evidence skutečných majitelů vybraného dodavatele dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele NATURTEP spol. s r.o., Údolí
632/16, 417 01 Dubí a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který podal ekonomicky
nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce a za předpokladu, že
předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako
podmínku uzavření smlouvy:
celková nabídková cena v Kč bez DPH: 7 098 778,65 Kč
celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 8 589 522,17 Kč
termín realizace v týdnech od předání staveniště: 16 týdnů
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C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem;
Termín: 15. 10. 2021
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony
zadavatele u této veřejné zakázky a připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné
zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 30. 9. 2021
Usnesení č. 075/24R/2021
18.4 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Gymnázium a SOŠ Podbořany – rekonstrukce budovy gymnázia“ zadávané formou
zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Zápis z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Gymnázium a SOŠ Podbořany – rekonstrukce budovy gymnázia“ dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Gymnázium a SOŠ Podbořany – rekonstrukce budovy gymnázia“ dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „Gymnázium a SOŠ Podbořany – rekonstrukce budovy
gymnázia“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Závazný text smlouvy z výzvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Gymnázium a SOŠ Podbořany – rekonstrukce budovy gymnázia“ dle přílohy č. 4
předloženého materiálu.
5. Výpis z evidence skutečných majitelů vybraného dodavatele dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele NATURTEP spol. s r.o., Ruská
431/96, 417 01 Dubí, IČO: 27347311 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který podal
ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce a za
předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel
požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 17.967.787,80 Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 21.741.023,24 Kč
Termín realizace v týdnech od předání staveniště: 28 týdnů
C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem;
Termín: 30. 9. 2021
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony
zadavatele u této veřejné zakázky a připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné
zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 20. 9. 2021
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Usnesení č. 076/24R/2021
18.5 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Střední
škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy – dodávky (nábytek)“
zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Protokol z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Střední
škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy – dodávky (nábytek)“ dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Střední
škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy – dodávky (nábytek)“ dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba
areálu školy – dodávky (nábytek)“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Závazné texty smluv ze zadávací dokumentace k 1. a 2. části veřejné zakázce na dodávky s
názvem „Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy – dodávky
(nábytek)“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Výpis z informačního systému skutečných majitelů vybraného dodavatele pro 1. část
veřejné zakázky dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
6. Výpis z informačního systému skutečných majitelů vybraného dodavatele pro 2. část
veřejné zakázky dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
1. podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v 1. části veřejné zakázky o výběru dodavatele
MY DVA group a.s., Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7, IČO 29030684 a o uzavření smlouvy s
tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro 1. část: Nábytek, a to
za podmínek uvedených v jeho nabídce a za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní
veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
• Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 7 175 213,00
• Celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 8 682 007,73
• Termín dodání v týdnech od nabytí účinnosti kupní smlouvy: 3
2. podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona ve 2. části veřejné zakázky o výběru dodavatele IN
SPACE s.r.o., Hůlkova 1109/20, 197 00 Praha 9, IČO 05529581 a o uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem, který je jediným účastníkem této části zadávacího řízení, a to za podmínek
uvedených v jeho nabídce a za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré
úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
• Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 1 028 400,00
• Celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 1 244 364,00
• Termín dodání v týdnech od nabytí účinnosti kupní smlouvy: 1
C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvy s vybranými
dodavateli k jednotlivým částem veřejné zakázky
Termín: 15. 11. 2021
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony
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zadavatele u této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvy na plnění této
veřejné zakázky s vybranými dodavateli a předložit je k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje
po předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů a informací podle § 122 odst. 3
zákona k jednotlivým částem veřejné zakázky;
Termín: 15. 11. 2021
Usnesení č. 077/24R/2021
18.6 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Střední
škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy – dodávky (obory
vzdělání)“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Protokol z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Střední
škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy – dodávky (obory vzdělání)“ dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Střední
škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy – dodávky (obory vzdělání)“ dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba
areálu školy – dodávky (obory vzdělání)“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Závazný text smlouvy ze zadávací dokumentace ke 2. části veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy – dodávky
(obory vzdělání)“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Výpis z informačního systému skutečných majitelů vybraného dodavatele pro 2. část
veřejné zakázky dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
1. podle ustanovení § 127 odst. 1 zákona o zrušení 1. části veřejné zakázky, jelikož po
uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník této části zadávacího řízení.
2. podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona ve 2. části veřejné zakázky o výběru dodavatele
ZOPAS s.r.o., Sedlec 3, 434 01 Korozluky, IČO 25018558 a o uzavření smlouvy s tímto
dodavatelem, který je jediným účastníkem této části zadávacího řízení, a to za podmínek
uvedených v jeho nabídce a za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré
úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
• Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 591 200,00
• Celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 715 352,00
C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem 2. části veřejné zakázky.
Termín: 15. 11. 2021
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony
zadavatele u této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění 2. části
veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje
po předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů a informací podle § 122 odst. 3
zákona a dále zabezpečit úkony související se zrušením 1. části veřejné zakázky;
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Termín: 15. 11. 2021
Usnesení č. 078/24R/2021
18.7 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Střední
škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - Domov mládeže Křešice rekonstrukce skleníku z boletického panelu“ zadávané formou zjednodušeného
podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Rozhodnutí o odstoupení od podpisu Smlouvy o dílo dodavatele METALL QUATRO spol.
s r.o., č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec, IČO: 61538213 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka METALL QUATRO spol. s r.o., č.p. 600, 431
59 Vysoká Pec, IČO: 61538213 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
B) rozhoduje
1. podle ustanovení § 127 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“) o zrušení zadávacího řízení, jelikož zanikla účast v zadávacím
řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení. Zadávací řízení bude zrušeno za předpokladu,
že nebudou v zákonné lhůtě podány námitky proti vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
2. o neuplatnění práva na plnění z jistoty dle § 41 odst. 8 zákona
C) ukládá
Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony zadavatele
u této veřejné zakázky týkající se zrušení zadávacího řízení
Termín: 30. 9. 2021
Usnesení č. 079/24R/2021
19.1 Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až
2020 – změna termínu realizace projektu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádostech žadatelů: Pavel Šilhánek, IČ 10439528 a žadatele Ekodvorek Vrbička
s.r.o., IČ 05951305 zastoupené Pavlem Šilhánkem, o změně ukončení termínu realizace
projektu
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
21/SML1701/SoPD/ZPZ uzavřené s žadatelem Pavel Šilhánek, IČ: 10439528 dle přílohy č. 2
tohoto usnesení;
C) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
1. vzít na vědomí informaci o žádosti Ekodvorek Vrbička s.r.o., IČ: 05951305 o změnu
termínu ukončení realizace projektu
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2. rozhodnout dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace
č. 21/SML1696/SoPD/ZPZ uzavřené s žadatelem Ekodvorek Vrbička s.r.o., IČ: 05951305 dle
přílohy č. 4 tohoto usnesení;
D) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje,
zemědělství a rozvoje venkova,
1. sdělit žadateli Pavel Šilhánek rozhodnutí Rady Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 30. 9. 2021
2. v návaznosti na bod B) tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 30. 9. 2021
3. předložit návrh dle bodu C) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 6. 9. 2021
Usnesení č. 080/24R/2021
19.2 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 –
tisková oprava
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) mění
původní přílohu č. 2 (Tabelární seznam žadatelů – DT2 (Rozšíření chovu včel), strana 5,
řádek 100, číslo žádosti ZPZ_EA_0224_21) podkladového materiálu k usnesení č.
210/17R/2021 ze dne 2. 6. 2021, a nahrazuje jej přílohou č. 2 (Opravený tabelární přehled,
strana 5, řádek 100) tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje,
zemědělství a rozvoje venkova, v návaznosti na bod A) tohoto usnesení zajistit administraci
smlouvy o poskytnutí účelové dotace s opraveným příjmením žadatelky paní Mgr. Kateřiny
Buškové.
Termín: 31. 8. 2021
Usnesení č. 081/24R/2021
20.1 Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o aktuálním stavu společnosti RRA ÚK.
B) souhlasí
s pokračováním činností souvisejících s plněním usnesením RÚK č. 003/81R/2019 ze dne 6.
11. 2019 a usnesením ZÚK ze dne 9. 12. 2019 č. 013/25Z/2019 o Záměru odkupu akcií
Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.
Usnesení č. 082/24R/2021
20.2 Směrnice pro realizaci Programu rozvoje Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
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schvaluje
směrnici pro realizaci Programu rozvoje Ústeckého kraje dle přílohy 1 tohoto materiálu.
Usnesení č. 083/24R/2021
20.4 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zodolnění
výjezdových základen ZZS Ústeckého kraje - garážová vrata“ formou otevřeného řízení
v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zodolnění
výjezdových základen ZZS Ústeckého kraje - garážová vrata“ formou otevřeného řízení v
nadlimitním režimu podle ustanovení § 3 písm. b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
kritérii hodnocení a jejich váhami:
celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 60 %
termín realizace v týdnech od předání a převzetí místa plnění - váha 10 %
délka poskytované záruky v měsících (min. 24 měsíců, max. 120 měsíců) - váha 30 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat nejkratší termín realizace v týdnech.
V případě, že dojde ke shodě i v délce termínu realizace, bude o pořadí účastníků na 1. - 2.
místě rozhodovat nejdelší poskytovaná záruka v měsících.
V případě, že dojde ke shodě i v délce poskytované záruky v měsících, rozhodne o pořadí
účastníků na 1. – 2. místě výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci písemně nejméně 5
pracovních dní předem přizváni.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje
technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu
min. 3 realizovaných významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, a
to na dodávky garážových vrat, vč. jejich instalace v hodnotě, každé, min. 500 000,00 Kč bez
DPH
V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona může dodavatel splnění všech podmínek
prokázání kvalifikace prokázat předložením čestného prohlášení nebo předložením
jednotného evropského osvědčení.
V souladu s § 45 odst. 1 zákona může dodavatel předložit v nabídce příslušné doklady k
prokázání kvalifikace v prosté kopii. Originály nebo ověřené kopie dokladů o své kvalifikaci
předloží v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona vybraný dodavatel před podpisem smlouvy.
4. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
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122 odst. 3 zákona.
5. o nepožadování jistoty dle § 41 zákona
B) jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
C) ukládá
1. Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru RR, podepsat Zadávací dokumentaci uvedenou
v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 8. 2021
2. Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru RR, zabezpečit nezbytné úkony související se
zahájením této nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení, předložit výsledek
vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky vybranému dodavateli,
jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 11. 2021
D) svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
E) pověřuje
Ing. Pavla Hajšmana, vedoucího odboru RR, jako gestora a pracovníky oddělení veřejných
zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, které jsou
za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské
hospodářské komory na jednání hodnotící komise.
F) souhlasí
s tím, že pokud bude zadávací dokumentace vybrána ke kontrole ex-ante a připomínky
kontrolního orgánu (poskytovatele dotace) nebudou podstatného rázu, budou tyto do zadávací
dokumentace zapracovány bez dalšího schválení Radou ÚK.
Usnesení č. 084/24R/2021
20.5 Program obnovy venkova 2021 – návrh dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s návrhem na poskytnutí dotací v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 písm. d) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace obcím na realizaci projektů v rámci
Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 ve výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
C) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje k rozhodnutí
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Termín: 6. 9. 2021
Usnesení č. 085/24R/2021
20.6 Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělení výjimky z podmínek Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje pro rok 2012 - prodloužení termínu dokončení realizace projektu a
předložení závěrečné zprávy prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace
projektu:
„Dokončení územního plánu“ – obec Kytlice do 31. 12. 2022
„Územní plán obce Místo“ do 31. 12. 2022
B) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit tento materiál Zastupitelstvu
Ústeckého kraje k projednání.
Termín: 6. 9. 2021
Usnesení č. 086/24R/2021
20.7 Evropská federace agentur a regionů pro energetiku a životní prostředí
(FEDARENE)
Rada Ústeckého kraje po projednání
pověřuje
Ing. Michala Kučeru, člena Rady Ústeckého kraje, k zastupování Ústeckého kraje v orgánech
FEDARENE AISBL.
Usnesení č. 087/24R/2021
20.8 Dotační program "Obchůdek 2021+"
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
1. se zapojením Ústeckého kraje do Programu podpory malých prodejen na venkově
"Obchůdek 2021+“ a s předložením žádosti o poskytnutí dotace do vyhlášené výzvy
Obchůdek 2021+ Ministerstva průmyslu a obchodu
2. s přípravou dotačního programu na podporu malých prodejen na venkově v Ústeckém kraji
B) ukládá
Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, zabezpečit veškeré další
úkony související s předložením žádosti o poskytnutí dotace do vyhlášené výzvy Obchůdek
2021+ Ministerstva průmyslu a obchodu
Termín: 31. 10. 2021
Usnesení č. 088/24R/2021
21.1 Přehled řešených škodních událostí Škodní komise Krajského úřadu Ústeckého
kraje za I. pololetí roku 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
59

informaci o případech řešených Škodní komisí Krajského úřadu Ústeckého kraje v I. pololetí
roku 2021.
Usnesení č. 089/24R/2021
21.2 Jmenování vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Rada Ústeckého kraje po projednání
jmenuje
dle ustanovení § 59, odst. 1, písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, do funkce vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje pana Mgr. Romana Kováře, a to s účinností od 1. 9. 2021.
Usnesení č. 090/24R/2021
23.1 Příprava 9. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 2024
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o přípravě 9. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 2024 dne 6. 9. 2021 od 10.00 hodin
B) schvaluje
1. návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 2024 dne 6. 9. 2021 dle upravené přílohy č. 1 tohoto materiálu
2. harmonogram zabezpečení 9. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním
období 2020 - 2024 dne 6. 9. 2021 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu
Usnesení č. 091/24R/2021
23.2 Termíny konání Rad Ústeckého kraje a Zastupitelstev Ústeckého kraje na rok 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
termíny konání Rad Ústeckého kraje a Zastupitelstev Ústeckého kraje na rok 2022 dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu
Seznam příloh:
bod 5.4 příloha 1.pdf

k usnesení č. 014/24R/2021 Změny Pravidel pro tvorbu a
provádění změn zřizovacích listin
příspěvkových organizací Ústeckého
kraje

bod 7.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 016/24R/2021 Smlouva o nájmu plynárenského
zařízení

Bod 8.3 priloha 2.pdf

k usnesení č. 020/24R/2021 Dodatek č. 1

bod 8.4 příloha č. 2.pdf

k usnesení č. 021/24R/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě č.
20/SML5746/01/SoPD/ZPZ

Bod 8.5 priloha 3.pdf

k usnesení č. 022/24R/2021 Dodatek č. 1

Bod 9.4 Priloha 1.pdf

k usnesení č. 026/24R/2021 Dotační program „Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2022“
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Bod 9.6 priloha 1.pdf

k usnesení č. 028/24R/2021 Přehled subjektů navržených k
podpoře včetně výše dotace

bod 10.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 030/24R/2021 Dotační program „Podpora rozvoje
infrastruktury cestovního ruchu v
Ústeckém kraji 2021“ včetně příloh

bod 11.2 priloha 3.pdf

k usnesení č. 033/24R/2021 Darovací smlouva_vzor

bod 12.5 priloha 2.pdf

k usnesení č. 038/24R/2021 Tabulka s přehledem rozdělní dotací
v dotačním programu „Podpora
lékařských a zdravotnických
vzdělávacích akcí“ – vyhodnocení
žádostí, I. lhůta (2021)

bod 12.6 priloha 2.pdf

k usnesení č. 039/24R/2021 Žádosti o poskytnutí dotace v
programu „Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního
stavu obyvatel Ústeckého kraje“ –
vyhlášení 2021, II. lhůta, okruh 1 a 2
(dotace v kompetenci RÚK)

bod 12.6 priloha 3.pdf

k usnesení č. 039/24R/2021 Žádosti o poskytnutí dotace v
programu „Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního
stavu obyvatel Ústeckého kraje“ –
vyhlášení 2021, II. lhůta, okruh 2
(dotace v kompetenci ZÚK)

bod 13.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 042/24R/2021 Memorandum o spolupráci

bod 13.12 priloha 1.pdf

k usnesení č. 051/24R/2021 Přehled organizací žádajících o
souhlas s přijetím finančního daru a s
nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkových organizací

bod 14.6 priloha 1.pdf

k usnesení č. 058/24R/2021 Dodatek č. 75 ke zřizovací listině č.j.
130/2001

bod 14.7 priloha 1.pdf

k usnesení č. 059/24R/2021 Dodatek Smlouvy č 48S/2021/2 o
poskytnutí finančních prostředků z
rozpočtu SFDI na rok 2021

bod 14.7 priloha 2.pdf

k usnesení č. 059/24R/2021 Seznam akcí

bod 14.8 priloha 2.pdf

k usnesení č. 060/24R/2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č.
230/20/LCD

bod 14.8 priloha 3.pdf

k usnesení č. 060/24R/2021 Dohoda o úpravě vzájemných vztahů
mezi dlužníkem a ručitelem

bod 14.8 priloha 4.pdf

k usnesení č. 060/24R/2021 Smlouva o úpravě vzájemných
vztahů mezi ručitelem a bankou

bod 14.9 priloha 1.pdf

k usnesení č. 061/24R/2021 Smlouva o poskytnutí dotace

bod 15.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 064/24R/2021 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č.
20/SML5383/SoPD/SPRP

bod 15.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 065/24R/2021 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
partnerství s finančním příspěvkem

bod 15.4 priloha c. 1.pdf

k usnesení č. 067/24R/2021 Dohoda o ukončení smlouvy o
poskytnutí dotace

bod 16.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 070/24R/2021 RO ÚK č. 11/2021/RÚK - usnesení

bod 17.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 072/24R/2021 dodatek č. 92
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bod 19.1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 079/24R/2021 Dodatek č. 1

bod 19.1 priloha 4.pdf

k usnesení č. 079/24R/2021 Dodatek č. 1

bod 19.2 priloha 2.pdf

k usnesení č. 080/24R/2021 Opravený tabelární přehled

bod 20.5 priloha 1.pdf

k usnesení č. 084/24R/2021 Program obnovy venkova Ústeckého
kraje 2021 – návrh dotací

62

bod 5.4 příloha 1.pdf k usnesení č. 014/24R/2021

Příloha č. 1 k bodu 5.4.

ZMĚNA PRAVIDEL PRO TVORBU A PROVÁDĚNÍ ZMĚN
ZŘIZOVACÍCH LISTIN PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ÚSTECKÉHO KRAJE
schválených s účinností ode dne 1. 7. 2013 usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
21/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013, ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014, č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014, č. 65/26Z/2015 ze dne
14. 12. 2015, č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016, č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017, č.
015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018, č. 031/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019 a č. 048/2Z/2020 ze
dne 16. 12. 2020

1. Čl. 1 odst. 10 se mění takto:
„Počet vyhotovení zřizovací listiny je 3 paré. Pokud je zřizovací listina přikládána jako
dokument pro zápis do obchodního rejstříku, je nutné počet vyhotovení zvýšit o další 1 paré.“
2. Čl. 1 odst. 13 se mění takto:
„Po podepsání zřizovací listiny je tato SO distribuována těmto místům:
1x příspěvková organizace,
1x SO,
1x rejstříkový soud (pokud je příspěvková organizace zapisována do obchodního rejstříku) –
obdrží LP, který návrh na zápis podává,
1x MAJ.“
3. Čl. 1 odst. 14 se mění takto:
„Po podepsání zřizovací listiny zašle SO její znění v elektronické podobě EK a LP.“
4. Čl. 2 odst. 11 se mění takto:
„Po podepsání dodatku ke zřizovací listině je tento SO distribuován těmto místům:
1x příspěvková organizace,
1x SO,
1x rejstříkový soud (pokud byla příspěvková organizace zapsána do obchodního rejstříku) –
obdrží příspěvková organizace, která návrh na zápis podává,
1x MAJ (pokud se změna zřizovací listiny týká majetku kraje).“
5. V Čl. 2 se vkládá nový odstavec 12, který zní:
„Po podepsání dodatku ke zřizovací listině zašle SO její znění v elektronické podobě LP.“
a původní číslování odstavců 12. – 14. se mění na 13. – 15.

bod 7.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 016/24R/2021

Smlouva o nájmu plynárenského
zařízení
číslo smlouvy: 9421000493/4000233435
uzavřena v duchu smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy
číslo 9416001396/4000203174 ze dne 6.12.2016.

Pronajímatel:

Ústecký kraj

Adresa:

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený:
IČO:

Ing. Janem Schillerem, hejtmanem
70892156

DIČ:

CZ70892156

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

882733379/0800

ID datové schránky:

t9zbsva

(dále jen „pronajímatel“ nebo „strana povinná“)
a
Nájemce:

GasNet, s.r.o.

Sídlo:

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 23083
IČO:

27295567

DIČ:

CZ27295567

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:

17663193/0300

ID datové schránky:

rdxzhzt

Zastoupený na základě plné moci:
Název:

GasNet Služby, s.r.o.

Sídlo:

Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 57165
IČO:

27935311

DIČ:

CZ27935311

Za niž jsou zmocněni
jednat:

Ing. Petr Vaník, vedoucí připojování PZ-Čechy, na základě plné moci
a

2021_01_NS_PL

Marie Šárová, DiS, vedoucí připojování a rozvoje PZ-Čechy západ 2, na základě
plné moci
(dále jen „nájemce“ nebo „PDS“ (Provozovatel distribuční soustavy))
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uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu plynárenského zařízení (dále jen
„nájemní smlouva“ nebo také „tato smlouva“)

I.

Předmět smlouvy

1. Pronajímatel pronajímá nájemci níže uvedené plynárenské zařízení (dále jen „PZ“) a nájemce se
zavazuje zajistit provoz PZ v dále stanoveném rozsahu. Je-li předmětem nájmu i regulační stanice
plynu (dále jen „RS“), zavazuje se nájemce zajistit provoz na technologické části RS. Pronajímatel
prohlašuje, že je výlučným vlastníkem PZ, které je specifikováno následujícím způsobem:
Rozsah PZ
PZ (název stavby): Triangle City, STL plynovod a přípojky
Číslo stavby:

8800075864

Tlaková úroveň

Dimenze DN,  Délka L [m] Ks

Katastrální území

Obec / Ulice

STL plynovod

90

412,4

--

Nehasice

Bitozeves

STL plynovod

63

272,4

--

Nehasice

Bitozeves

přípojky

32

99,85

9

Nehasice

Bitozeves

RS – technologická část
Výkon

Katastrální území

Obec / Ulice

Parcelní číslo

--

--

--

--

2. PZ uvedené v čl. I. bodu 1. této smlouvy je schopné samostatného užívání na základě:
− kolaudačního souhlasu č. j.: MUZA 3841/2021, ze dne: 20.1.2021 vydaného stavebním úřadem
Městského úřadu Žatec.
3. PZ je blíže specifikováno v technické dokumentaci stavby a je pronajato včetně všech součástí
a příslušenství. Současně s PZ převzal nájemce technickou dokumentaci k PZ, obsahující základní
písemné doklady ke stavbě. O převzetí PZ byl mezi smluvními stranami sepsán Zápis o technické
přejímce (odevzdání a převzetí stavby) PZ dne 7.8.2020. Pronajímatel současně předal nájemci nebo
jeho zmocněnci (dále jen „zmocněnec“) veškeré doklady opravňující k užívání PZ a dispozici s ním.
Obě strany prohlašují, že mapový podklad ze systému GIS s vyznačenou polohou PZ odpovídá
skutečnému provedení stavby ke dni podpisu této smlouvy. Po dobu nájemního vztahu bude nájemce
do dokumentace zaznamenávat veškeré změny a doplnění výchozího stavu.

2021_01_NS_PL

4. Nájemce prohlašuje, že je oprávněným k podnikání ve smyslu zvláštního zákona (zákon
č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „energetický zákon“)
a je oprávněn provozovat plynárenská zařízení.
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II. Základní práva a povinnosti
1. Pronajímatel pronajímá PZ specifikované v čl. I. odst. 1 ve stavu způsobilém k bezpečnému
a spolehlivému provozování za účelem distribuce plynu zákazníkům. Pronajímatel podpisem této
smlouvy uděluje výslovný souhlas k tomu, aby nájemce pronajímané PZ používal k účelům
vymezeným energetickým zákonem a licencí na distribuci plynu, a aby nájemce s odbornou péčí
připojil na PZ každého, kdo o to požádá a splní podmínky připojení stanovené právními předpisy.
2. Nájemce je oprávněn k výkonu činností na pronajatém PZ, v rozsahu určeném touto smlouvou,
zmocnit třetí osobu.
3. Pronajímatel kromě činností uvedených v čl. I. zmocňuje touto smlouvou nájemce, aby sám, nebo
prostřednictvím zmocněnce, vydával stanoviska vlastníka technické infrastruktury ve smyslu zákona
č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších změn, týkající se PZ, zajišťoval vytyčování
polohy PZ pro třetí strany a řešil případy neoprávněných cizích staveb a provádění činností třetích
osob v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Nájemce se zavazuje jednat s právnickými nebo
fyzickými osobami v rozsahu práv a povinností provozovatele distribuční soustavy týkajících se PZ,
zejména se nájemce zavazuje evidovat, dokumentovat a oznamovat příslušným orgánům narušení PZ
třetí stranou. Pronajímateli bude narušení (vznik poruchového nebo havarijního stavu PZ) oznámeno
pouze v případě, že by předpokládané náklady na jeho odstranění přesáhly částku 50 000,- Kč bez
DPH a že jejich příčinou nebude zásah do PZ třetí stranou.
4. Zajištěním provozu PZ, které bude vykonávat nájemce, se rozumí provádění inspekcí, revizí, údržby
a oprav PZ v rozsahu a ve lhůtách stanovených v TPG 905 01, 913 01, dalších platných předpisech
a touto smlouvou.
a) Inspekce a revize je souhrn kontrolních činností zaměřených na zjištění, zda stav PZ odpovídá
předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozně bezpečnostním
požadavkům. Náklady na inspekce a revize nese nájemce.
b) Údržbou je souhrn pravidelných činností na PZ a jeho součástí či příslušenství směřujících
k udržení provozuschopného stavu, bez výměn částí PZ nebo jeho součástí či příslušenství.
Náklady na údržbu nese nájemce.
c) Opravou se rozumí zásah do zařízení, kterým je odstraňován jeho poruchový nebo havarijní stav.
Dojde-li k potřebě opravy PZ z důvodu protiprávního zásahu do PZ třetí stranou (např. narušení
PZ při stavebních pracích nebo při autonehodách), zavazuje se nájemce provést opravu na svůj
náklad, přičemž jejich úhradu bude vymáhat na třetí straně, která poruchový nebo havarijní stav
způsobila.
U ostatních druhů oprav (např. odstraňování poruch vlivem koroze, vady materiálu, opravy
z důvodu vyšší moci apod.) hradí náklady do 50 000,- Kč bez DPH v jednotlivém případě nájemce.
d) Náklady na uniklý plyn nese nájemce. V případě, že k úniku došlo v příčinné souvislosti
s protiprávním jednáním třetí osoby (např. stavební činnost třetí osoby nebo autonehoda) bude
nájemce jejich úhradu vymáhat na třetí straně, která únik způsobila. Za škodu vzniklou
v souvislosti s nesplněním povinnosti pronajímatele provést rekonstrukci PZ, zejména za škodu
vzniklou nájemci odpovídající hodnotě plynu uniklého v důsledku neprovedení rekonstrukce PZ,
nese odpovědnost pronajímatel.

2021_01_NS_PL

5. Rekonstrukce PZ je obnova PZ nebo jeho části z důvodu jeho opotřebení, stárnutí či z důvodu
živelných událostí (např. výměna potrubí).
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Pronajímatel je povinen v případě rekonstrukce uhradit nájemci veškeré náklady včetně nákladů
vzniklých v souvislosti s přerušením a obnovou provozu.
Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu nejpozději však tři roky před požadovaným termínem
realizace oznámit písemně pronajímateli potřebu a rozsah rekonstrukcí (dále jen „výzva“), které je
nezbytné provést pro udržení pronajatého zařízení v bezpečném stavu, způsobilém k užívání. Přitom
je povinen rekonstrukci PZ pronajímateli řádně zdůvodnit. Takovým důvodem bude zejména doložení
stavu ohrožujícího bezpečnost provozu PZ (jeho poruchovost), stáří PZ (uplynutí předpokládané
životnosti PZ) apod. Pronajímatel se zavazuje, že do tří měsíců ode dne doručení oznámení potřeby
provedení rekonstrukce PZ, písemně sdělí nájemci, zda zajistí rekonstrukci prostřednictvím třetí osoby
nebo má rekonstrukci zajistit nájemce; současně s tím oznámí i předpokládaný rok, ve kterém bude
rekonstrukce provedena, respektive zda je schopen zajistit její realizaci v termínu požadovaném
nájemcem. Pokud se pronajímatel nevyjádří jinak či pokud není schopen zajistit její realizaci třetí
osobou v požadovaném termínu, zavazuje se tuto rekonstrukci provést nájemce na náklad
pronajímatele.
a) Pokud bude rekonstrukci zajišťovat nájemce, bude mezi pronajímatelem a nájemcem uzavřena
samostatná smlouva, v níž budou sjednány podmínky zajištění rekonstrukce PZ, zejména
podmínky její projektové přípravy, realizace, výše úplaty a potřebná součinnost pronajímatele
a nájemce.
b) Pokud bude rekonstrukci zajišťovat pronajímatel třetí osobou, je povinen zajistit dodržení všech
právních předpisů, norem a technických pravidel a interních předpisů nájemce týkajících se
projektování a výstavby rekonstruovaného PZ. Pronajímatel je rovněž povinen uhradit případnou
škodu nebo náklady, jež bude muset nájemce vynaložit v souvislosti s přerušením provozu, které
nastane v rozporu s energetickým zákonem nebo nedodržením standardů dle vyhlášky
č. 545/2006 Sb., v platném znění v důsledku jednání pronajímatele. Obě smluvní strany se zavazují
uzavřít před zahájením rekonstrukce smlouvu, jejímž předmětem budou podmínky její projektové
přípravy a realizace a vzájemná součinnost stran při rekonstrukci PZ.
6. Za odstranění vad PZ v záruční době, která uplyne dne 7.8.2025, odpovídá pronajímatel; pro případ
odstranění vad v záruční době se nepoužije ust. čl. II. odst. 4. písm. c) druhý odstavec této smlouvy.
Pro jejich odstranění je dohodnuta doba 30 dní od písemného oznámení vady pronajímateli. Pokud v
této době nedojde k odstranění vad, odstraní je nájemce na náklady pronajímatele. V případech, které
by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu PZ, nájemce tak učiní neprodleně, a to rovněž na
náklady pronajímatele. Pronajímatel tyto náklady uhradí v plné výši.
7. Nájemce odpovídá za škody vzniklé na PZ z titulu zanedbání povinností vyplývajících z předpisů pro
provoz PZ. Nájemce odpovídá za škodu na PZ, kterou způsobil vlastní činností nebo osoby, které
k vlastní činnosti použil.
8. Nájemce se zavazuje vést o všech prováděných činnostech po celou dobu provozování PZ řádnou
provozní dokumentaci a provádět průběžně aktualizaci technické dokumentace převzaté
od pronajímatele při přejímce stavby PZ.
9. V případě ukončení nájemního vztahu se nájemce zavazuje předat veškerou technickou i provozní
dokumentaci zpět pronajímateli. Technická dokumentace bude doplněna o případné změny PZ,
vzniknuvší v době trvání nájemního vztahu.
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10. Nájemce oznámí pronajímateli zásadní změny, které mají vliv na majetkovou podstatu zařízení, jako
jsou např. přeložky potrubí, požadavky na zrušení zařízení apod.
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11. V případě vzniku potřeby přeložky PZ a se souhlasem pronajímatele se smluvní strany zavazují,
že uzavřou společně s třetí stranou, která potřebu přeložky vyvolala, smlouvu o zajištění přeložky,
v níž budou sjednány příslušné podmínky, zejména podmínky její projektové přípravy a realizace
a potřebné součinnosti smluvních stran.
12. Pronajímatel je povinen oznámit nájemci veškeré relevantní skutečnosti, zejména přechod nebo
převod vlastnictví věci, změnu názvu nebo sídla pronajímatele, zahájení insolvenčního řízení podle
zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo změnu plátcovství DPH.
13. Pronajímatel se zavazuje, že se bez předchozího písemného souhlasu nájemce zdrží všech zásahů
do PZ, včetně činnosti v jeho ochranném a bezpečnostním pásmu.
14. Pronajímatel se zavazuje na své náklady a svým jménem zajistit propojení předmětu smlouvy
s distribuční soustavou nájemce, a to nejpozději do 3 měsíců od uzavření této smlouvy; v případě
nepříznivých klimatických podmínek pro stavební práce nejpozději do 6 měsíců od uzavření této
smlouvy. Pokud tento závazek pronajímatel nesplní ani v náhradní lhůtě, stanovené v písemné výzvě
nájemce, může propojení zajistit nájemce na své náklady. Tyto náklady, související s realizací
propojení, nájemce následně vyúčtuje pronajímateli. Pronajímatel se zavazuje tyto náklady uhradit
na základě daňového dokladu, který bude nájemcem vystaven. Splatnost závazku pronajímatele bude
stanovena v daňovém dokladu.
15. Závazky pronajímatele podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury nebo
daňového dokladu vystaveného nájemcem.

III. Nájemné
1. a) Výše ročního nájemného činí 96.959,- Kč (slovy: devadesátšesttisícdevětsetpadesátdevět korun
českých) a je platné do konce regulačního období stanoveného dle ust. § 19a energetického
zákona v němž byla uzavřena smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení, a o smlouvě budoucí nájemní, v jejímž duchu byla uzavřena tato
smlouva o nájmu, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Po dobu dalších regulačních období
bude roční nájemné rovno hodnotě určené postupem pro stanovení regulovaných nákladů
na nájem plynárenského zařízení ve vlastnictví třetích osob dle tzv. Zásad cenové regulace, které
vydává Energetický regulační úřad, dle opatření obecné povahy upravující náklady na nájem
plynárenských zařízení ve vlastnictví třetích stran nebo jinou úpravou stanovenou nezávislou třetí
stranou (zejména Energetickým regulačním úřadem), která bude tyto regulované náklady
na nájemné upravovat (dále jen „úprava regulovaných nákladů“) a parametrů dle účinného
cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.
Ustanovením tohoto odst. 1 písm. a) není dotčen následující odstavec 2.
b) Netrvá-li nájemní vztah po celý kalendářní rok, stanoví se pro tento rok nájemné v poměrné výši
1/12 za každý i započatý kalendářní měsíc.
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2. V případě, že k uzavření této smlouvy dojde v posledních dvou letech regulačního období platného
ke dni podpisu této smlouvy, zůstává stanovená výše nájemného v platnosti i pro první následující
regulační období. Po uplynutí takto stanovené doby bude nájemné za kalendářní rok rovno hodnotě
určené postupem pro stanovení regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení ve vlastnictví
třetích osob dle úpravy regulovaných nákladů. Roční nájemné se pro případ podle předcházející věty
vypočte vždy na počátku regulačního období a zůstane stejné do konce regulačního období.

Strana 5/9

číslo smlouvy: 9421000493/4000233435

Pokud úprava regulovaných nákladů nebude vůbec existovat, bude nájemné rovno nájemnému, jaké
bylo za poslední kalendářní rok, v němž byla úprava regulovaných nákladů bez náhrady zrušena.
3. Pronajímatel v souladu s ust. § 56a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
platném k datu uzavření smlouvy, přičte k nájemnému dle čl. III. odst. 1. DPH v zákonné výši.
Datem uskutečnění zdanitelného plnění se pak rozumí 31. 12. příslušného kalendářního roku. Pokud
nájemní vztah skončí dříve, je datem uskutečnění zdanitelného plnění poslední den nájemního vztahu.
4. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli dohodnuté roční nájemné za příslušný kalendářní rok na
základě daňového dokladu vystaveného do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění na
bankovní účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy. V případě ukončení nájemní smlouvy v
průběhu kalendářního roku vystaví pronajímatel daňový doklad nejpozději do 15 dnů od data
ukončení nájemního vztahu.
Splatnost daňového dokladu činí 30 dní od data doručení na níže uvedenou adresu a je podmíněna
splněním ustanovení odst. 14 čl. II. této smlouvy.
Adresa pro doručování veškerých daňových dokladů je:
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.
V případě využití elektronické formy zasílání daňových dokladů (faktur) tyto daňové doklady zasílejte
na email: el.faktury@gasnet.cz.
5. Sjednává se, že faktura či daňový doklad musí obsahovat číslo této smlouvy a dále číslo, pod nímž
byla smlouva uveřejněna v registru smluv. Daňový doklad musí dále, kromě náležitostí, stanovených
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen
„ZoDPH“), zejména v § 29 a § 34 tohoto zákona, obsahovat též bankovní spojení plátce zveřejněné
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v registru plátců DPH. Nebude-li mít daňový
doklad povinné náležitosti, je nájemce před uplynutím doby splatnosti oprávněn vrátit jej bez
zaplacení k opravě či doplnění. Pronajímatel je povinen podle povahy nesprávnosti doklad opravit
nebo nově zhotovit. Oprávněným vrácením dokladu se staví běh doby jeho splatnosti. Nová doba
splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.
6. Uhrazením se rozumí připsání příslušné částky z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé
smluvní strany uvedeného v záhlaví této smlouvy.
7. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u pronajímatele naplněny podmínky
ust. § 106a ZoDPH (nespolehlivý plátce) nebo bude na daňovém dokladu uveden bankovní účet
nezveřejněný zákonným způsobem ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH (nezveřejněný účet),
je nájemce oprávněn postupovat dle ust. § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně.
V takovém případě je nájemce oprávněn uhradit část finančního závazku ve výši vypočtené daně
z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet pronajímatele, ale přímo na bankovní účet příslušného
správce daně, přičemž se tímto považuje finanční závazek nájemce vůči pronajímateli za zcela
vyrovnaný.
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IV. Doba trvání smlouvy, výpověď
1. Nájem se sjednává na dobu neurčitou. Vypovědět lze tuto smlouvu pouze z důvodů a ve výpovědních
dobách v ní uvedených. Tím není dotčeno právo od ní odstoupit z důvodů uvedených v právních
předpisech.
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2. Nájemce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, pokud pronajímatel odmítne uzavřít s nájemcem
smlouvu o zajištění rekonstrukce PZ v rozporu s čl. II. odst. 5. této smlouvy, nebo pokud bude
rekonstrukci zajišťovat pronajímatel a rekonstrukce nebude provedena do termínu uvedeného ve
výzvě dle čl. II. odst. 5. této smlouvy. Nájemce má právo tuto smlouvu vypovědět také v případech,
kdy:
− pronajímatel bude mít povinnost odstranit PZ či jeho část z nemovité věci,
− pronajímatel ani přes opakovanou výzvu nesplní povinnost dle čl. VI Společná a závěrečná
ustanovení odst. 4. této smlouvy, nebo
− dojde k významné změně způsobu regulace činnosti nájemce týkající se provozu plynárenských
zařízení, zejména ke změně způsobu regulace cen v plynárenství. Za významnou změnu se bude
považovat zejména situace, kdy by nájemci měla setrváním ve smluvním vztahu vzniknout finanční
újma, kterou nájemce pronajímateli doloží.
V těchto případech je výpovědní lhůta jeden kalendářní rok a začíná běžet prvým dnem
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena pronajímateli.
Nájemce je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat všechny dotčené účastníky trhu
s plynem a Energetický regulační úřad.
3. a) Nedohodnou-li se strany jinak, je pronajímatel nebo nájemce oprávněn tuto smlouvu vypovědět
vždy pouze k datu ukončení tzv. „regulačního období“ pro činnost distribuce plynu, což je časové
období stanovené právním předpisem nebo Energetickým regulačním úřadem.
b) Nebude-li regulační období určeno, bude se za regulační období považovat opakující se pětiletá
doba, a to až do okamžiku, kdy bude regulační období opětovně určeno. Tuto smlouvu bude pak
možné vypovědět vždy ke konci pětileté doby (dále také jako „jiná doba“). Jiná doba počne běžet
ode dne následujícího po dni, kterým skončilo regulační období a jiné na něho nenavazovalo.
c) Pro účel tohoto odstavce č. 3 začne počátek výpovědní doby plynout od data doručení výpovědi
a končí uplynutím posledního dne regulačního období nebo jiné doby. V případě, že smluvní
strana doručí druhé smluvní straně výpověď smlouvy později než jeden rok před koncem
regulačního období nebo jiné doby, začátek výpovědní doby začne plynout od data doručení
výpovědi a končí uplynutím posledního dne regulačního období nebo jiné doby, které následují
po regulačním období nebo po uplynutí jiné doby, v nichž byla výpověď doručena.
d) Pronajímatel se zavazuje v případě podání výpovědi zajistit pro zákazníky připojené k pronajatému
PZ distribuci plynu tak, aby nebyla přerušena kontinuita distribuce plynu zákazníkům.

V. Registr smluv
1. Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona
číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru
smluv“).
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2. Smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy, uveřejní strana
povinná. Při uveřejnění je strana povinná povinna postupovat tak, aby nebyla ohrožena doba zahájení
plnění ze smlouvy, pokud si ji smluvní strany sjednaly, případně vyplývá-li z účelu smlouvy. Pro
uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

Strana 7/9

číslo smlouvy: 9421000493/4000233435

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné
uveřejnit.
4. Strana povinná zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze
uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců PDS, jejich pracovní pozice
a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob
zastupujících smluvní strany.
5. Verze smlouvy k uveřejnění a znění metadat budou před uveřejněním v registru smluv odsouhlaseny
oběma smluvními stranami. Strana povinná zašle k potvrzení smlouvu k uveřejnění včetně metadat
do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy, PDS zašle vyjádření straně povinné k obdrženým
dokumentům k uveřejnění do 5 pracovních dnů od jejich obdržení.
Strojově čitelnou verzi k uveřejnění připraví pro stranu povinnou PDS.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona
o registru smluv, ne však dříve, než je splněn závazek v souladu s ustanovením odst. 14 čl. II této
smlouvy.

VI. Společná a závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva vstoupí v platnost dnem jejího uzavření a v účinnost dnem zveřejnění v registru smluv
podle zákona číslo 340/2015 Sb., ne však dříve, než je splněn závazek v souladu s ustanovením
odst. 14 čl. II této smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Případné změny a doplňky smlouvy mohou být učiněny pouze po předchozí dohodě smluvních stran,
a to formou písemného, chronologicky číslovaného dodatku ke smlouvě. Toto ustanovení se
nepoužije pro případ změny nájemného, které bude měněno postupem podle čl. III. této smlouvy.
4. Pronajímatel je povinen umožnit nájemci provozovat PZ (RS) na všech nemovitých věcech dotčených
PZ (RS) a za tím účelem zajistit vstup a vjezd na tyto nemovité věci v souvislosti s výkonem práv
a povinností nájemce podle této smlouvy, energetického zákona a dalších právních předpisů, zejména
v souvislosti se stavebními úpravami, opravami a provozováním PZ.
5. Záměr pronájmu byl dne 21.8.2020 zveřejněn po dobu 30 dnů na úřední desce.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno příslušným orgánem kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, dne …………………………………..…, usnesením pod číslem jednacím
…………………………………………………………..
7. Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o obdržení výzvy k odstranění PZ nebo jeho části
nebo o požadavku na finanční kompenzaci v souvislosti s uložením PZ do 15 dnů.
8. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, má použitý pojem stejný význam, jaký mu přisuzují obecně
závazné předpisy v plynárenství, technické normy nebo technická pravidla.
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9. Nájemce výslovně upozorňuje pronajímatele, že jakékoliv provedené, byť nepodstatné změny
v konceptu této smlouvy, s výjimkou údajů, jejichž vyplnění se předpokládá (např. údaje v záhlaví),
tímto prohlášením nájemce automaticky odmítá.
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číslo smlouvy: 9421000493/4000233435

10. Smluvní strany si sjednávají, že pokud v důsledku změn či odlišného výkladu právních předpisů anebo
judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod jeho neplatnosti,
smlouva jako celek zůstává nadále v platnosti.
11. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, jeden výtisk obdrží
pronajímatel, dva výtisky obdrží nájemce.
12. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli a že jí rozumí. Dále prohlašují, že tato smlouva je v celém
svém obsahu výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že není uzavírána v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují jejich zástupci své podpisy.

V ………………………….. dne ……………………………..

V Ústí nad Labem dne …………………………………….

Za investora:

Za GasNet, s.r.o.:
na základě plné moci

Ing. Jan Schiller
hejtman

Ing. Petr Vaník
vedoucí připojování PZ-Čechy

2021_01_NS_PL

Marie Šárová, DiS
vedoucí přip. a rozvoje PZ-Čechy západ 2
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Bod 8.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 020/24R/2021

Bod 8.3 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 21/SML1649/01/SoPD/ZPZ
Číslo jednací:
KUUK/xxxxxx/2021

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, 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
Petr Tomšík
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Chotýš 43, 281 63 Vitice
Petrem Tomšíkem
Petr Tomšík
petrtomsik@post.cz /603 437 197
16465245
CZ7102252850
Česká spořitelna
číslo účtu: 425679389/0800

(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 5 Smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace č. 21/SML1649/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Rady Ústeckého kraje
ze dne 2. 6. 2021 č. 022/17R/2021, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace žadateli
Petr Tomšík z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na realizaci projektu
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„Zachycení a využití dešťové vody pro pěstování v krajině obvyklých ovocných dřevin a
keřů - štěpnice“ (dále jen „Smlouva“) takto:
Stávající čl. II. odst. 5. Smlouvy nově zní:
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.
7. 2021 do 31. 10. 2021 (účinnost uznatelných nákladů, vč. uhrazených faktur).
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 Rady
Ústeckého kraje č. xxx/xxR/2021 ze dne 18. 8. 2021.

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.
018/16R/2021 ze dne 19. 5. 2021

Příjemce
Petr Tomšík

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/xxR/2021 ze dne 18. 8. 2021

strana 2 / 2

Podpis

Dle SVR 2021-2025

bod 8.4 příloha č. 2.pdf k usnesení č. 021/24R/2021

bod 8.4 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML5746/01/SoPD/ZPZ
Č. j. dodatku: KUUK/104349/2021
Číslo smlouvy u příjemce:

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, 1. náměstkyní hejtmana
Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti 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 Všehrdy
Sídlo:
č. p. 29, 430 01 Všehrdy
Zastoupený:
Petrou Březinovou, starostkou
Kontaktní osoba: Rostislav Mareš
E-mail/telefon: projekty@rostislavmares.com/722091410
IČ:
00673293
DIČ:
Bank. spojení:
Česká národní banka
číslo účtu:
94-5216441/0710
Článek I.
1.
Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3 a 4 Smlouvy o poskytnutí
investiční dotace č. 20/SML5746/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 7. 9. 2020 č. 056/31Z/2020, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí
dotace obci Všehrdy z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji
na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci
Všehrdy“ (dále jen „Smlouva“) takto:
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Článek II. odst. 3 Smlouvy nově zní:
Termínem ukončení realizace projektu je 30. 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 23. 7. 2020 do 30. 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
1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje
pro plnění úkolů v oblasti životního
prostředí na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 018/16R/2021 ze
dne 19. 5. 2021
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Příjemce
Obec Všehrdy
Petra Březinová
starostka

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 8.5 priloha 3.pdf k usnesení č. 022/24R/2021

Bod 8.5 příloha 3

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML1168/01/SoPD/ZPZ
Číslo jednací:
KUUK/xxxxxx/2021

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
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 Oleško
Sídlo:
Oleško 5, 412 01 Litoměřice
Zastoupený:
Tomášem Novákem, starostou obce
Kontaktní osoba: Eliška Dreieckerová, obec.olesko@seznam.cz, 774 030 028
E-mail/telefon: obec.olesko@seznam.cz, 773 589 146
IČ (RČ):
00526070
DIČ:
CZ00526070
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 32822471/0100
(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 5. Smlouvy o poskytnutí investiční
dotace č. 20/SML1168/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 27. 1. 2020 č. 028/26Z/2020, kterou bylo rozhodnuto o poskytnutí
dotace obci Oleško z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu
„Zásobování obce Oleško pitnou vodou“ (dále jen „Smlouva“) takto:
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Stávající čl. II. odst. 5. Smlouvy nově zní:
5. Dotace bude poskytnuta ve splátkách na základě předložení prokázaných výdajů
(realizovaných částí) projektu v procentuální výši stanovené smlouvou dle Čl. II odst.
5. Smlouvy. Poslední splátka dotace bude ve výši rozdílu mezi částkou dotace již
vyplacenou a celkovou částkou poskytované dotace, při dodržení maximálního podílu
dotace na celkových uznatelných nákladech projektu. Položkový rozpis faktur musí
odpovídat plánovanému nákladovému rozpočtu.
2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
Článek II.
1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2021 ze dne xx. xx. 2021.
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
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.
018/16R/2021 ze dne 19. 5. 2021

Příjemce
Obec Oleško,
Tomáš Novák, 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. xx. 2021.
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Podpis

Dle SVR 2021-2025

Bod 9.4 Priloha 1.pdf k usnesení č. 026/24R/2021

Příloha č. 1

Dotační program
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. xxx/xxZ/2021 ze dne 6. 9. 2021 vyhlašuje
dotační program dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na podporu sociálních služeb definovaných v
zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude
financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Ústecký kraj obdrží na
základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování
sociálních služeb v roce 2022.
Dotační řízení v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022“
(dále jen „Program“) k poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvku) z rozpočtu Ústeckého
kraje na rok 2022 je určeno pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby
na základě registrace a/nebo jsou zapsané v registru poskytovatelů sociálních služeb
(dále jen „poskytovatelé sociálních služeb“). Tyto služby jsou či v době rozhodnutí o přidělení
dotace budou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024
a zároveň jsou či budou pověřeny k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.
Dotační řízení je vyhlášeno v návaznosti na § 101a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“).
Účel finanční podpory (dotace/příspěvku) a důvody podpory stanoveného účelu
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 2022-2024, resp. Akční
plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022, tj. může být podporováno
poskytování sociálních služeb, které jsou zařazeny do Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje na období 2022-2024 (dále jen „Základní síť kraje“).
Poskytnutím finanční podpory plní kraj svoji povinnost zajistit dostupnost poskytování
sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
ve smyslu § 101a odst. 2 a 95 písm. g) zákona o sociálních službách.
Finanční podpora na základě tohoto Programu je poskytována v režimu veřejné podpory
slučitelné s vnitřním trhem podle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU o použití článku 106 odst.
2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu. Subjekty, jejichž sociální služby jsou součástí Základní sítě
kraje, obdrží od Ústeckého kraje Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti
poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
na období 2022–2024, které obsahuje, mimo jiné, kalkulaci výše vyrovnávací platby.
Míra podpory se řídí Principy a prioritami dotačního řízení na podporu poskytování sociálních
služeb, které každoročně definuje MPSV a Metodikou Ústeckého kraje pro poskytování
finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2022 (dále jen „Metodika“), ve které je uveden způsob výpočtu
optimální
výše
dotace
a
stanovení
reálné
výše
finanční
podpory
(viz Část VII. a VIII. Metodiky).
1

Finanční podporu 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 o sociálních službách).
Finanční podporu z rozpočtu kraje lze poskytnout pouze na úhradu uznatelných nákladů,
které jsou uvedené v Metodice a jsou určené na poskytovávání základních druhů a forem
sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních
služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části
třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.
Finanční podpora z rozpočtu kraje se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst.
4 zákona o sociálních službách).
Určený finanční objem na podporu sociálních služeb
Finanční objem určený na podporu sociálních služeb je dán výší procentního podílu kraje
na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu
na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok, jak je uvedeno v příloze zákona
o sociálních službách.
Pro Ústecký kraj tento objem činí 9,71 % z celkového ročního celorepublikového objemu.
Způsob poskytnutí finanční podpory a žádost o poskytnutí finanční podpory
Pravidla a podmínky pro poskytnutí finanční podpory, pravidla a podmínky pro čerpání
a kontrolu jsou uvedeny v Metodice, která je dostupná na www: http://www.kr-ustecky.cz
Finanční podpora může být poskytnuta žadatelům na základě „Žádosti poskytovatele sociálních
služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje pro rok 2022“ (dále jen Žádost; Příloha č. 3). Tato
Žádost, pro rok 2022 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím počítačového
programu (IS OKsystém-poskytovatel), který pro tyto účely na vlastní náklady zajišťuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí, viz § 101a, odst. 5, zákona o sociálních službách.
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 nebo nepodal žádost o zařazení do Základní sítě kraje, nebo má
v době podání Žádosti závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním
fondům, zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního zabezpečení, místně příslušným
finančním úřadům a rozpočtu územního samosprávného celku.
Povinnou přílohou Žádosti jsou tyto údaje:
a) u právnických osob:
─ doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis z obchodního
rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská
smlouva, stanovy, statut, doklad o živnostenském oprávnění, zřizovací listina);
─ doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního orgánu právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv; jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše
uvedených dokladů);
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─ doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost; jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených
dokladů);
b) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva);
c) čestné prohlášení o skutečnosti, že:
─ vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo,
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
─ 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;
─ 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;
d) přehled projektů financovaných z ESF, do kterých je žadatel zapojen (příloha č. 2
Metodiky).
Povinné přílohy budou k Žádosti nahrány výhradně ve formátu PDF a to tak, že ke každé
povinné příloze bude nahrán pouze jeden soubor PDF.
Žadatel, který Žádost podává v rámci Programu poprvé, dokládá přílohu uvedenou pod
písmenem a) povinně. Žadatel, který v rámci Programu v minulém roce, tj. v roce 2021,
podal Žádost, může povinnou přílohu uvedenou pod písmenem a) nahradit čestným
prohlášením o tom, že v této povinné příloze nedošlo ke změně.
Vzor čestného prohlášení dle bodu a) a c) je k dispozici na stránkách Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz.
Pokud žadatel bude žádat o navýšení optimální výše dotace a vyrovnávací platby
u pobytových služeb sociální péče, které jsou zapojeny do procesu transformace
a u služeb vzniklých či vznikajících v souvislosti s procesem transformace, tak
k Žádosti doloží transformační plán jako dobrovolnou přílohu.
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Lhůta pro podávání Žádostí
Žádost o finanční podporu z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Ústecký kraj obdrží
na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních
služeb pro rok 2022 je možné zpracovat a podat ve lhůtě:
od 18. 10. do 7. 11. 2021
Jiný termín není v současné době vyhlašován, v případě potřeby může Ústecký kraj s ohledem
na disponibilní finanční prostředky vyhlásit tzv. mimořádný termín pro podání žádosti
v průběhu roku 2022.
Aplikace pro podávání žádostí pro rok 2022 je dostupná na www:
http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt.
Lhůta pro předložení Žádosti je stanovena do 7. 11. 2021, kdy žadatelé o finanční podporu
předkládají své žádosti v elektronické podobě prostřednictvím IS OKsystém-poskytovatel,
který pro účely dotačního řízení poskytuje krajským úřadům a registrovaným poskytovatelům
Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Elektronické podepsání žádostí o dotace na dotační rok 2022 je povinné. Bez
elektronického podpisu není možné žádost prostřednictvím IS OKsystém-poskytovatel
podat.
V případě potřeby si poskytovatel finanční podpory - Ústecký kraj (dále jen Poskytovatel),
vyhrazuje právo prodloužit termín pro předložení Žádosti. Jedná se zejména o opožděné
otevření aplikace, výpadek aplikace, apod.
Na poskytnutí dotace není podle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, právní nárok. Konečné rozhodnutí
ve věci vyhovění či nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace náleží Zastupitelstvu Ústeckého
kraje; do doby zveřejnění výsledků řízení k poskytnutí dotace na webových stránkách kraje se
na žadatele hledí, jakoby jeho Žádosti nebylo vyhověno.
Žadatel o finanční podporu je povinen písemně informovat Poskytovatele (odbor sociálních
věcí) o změnách údajů uvedených v Žádosti, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy
tato změna nastala (viz Část IX., bod 1 Metodiky). Toto ustanovení se použije v období
od podání Žádosti do rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí dotace.
Posuzování Žádostí
Způsob posuzování Žádostí je popsán v Části VI. Metodiky, která je dostupná na webových
stránkách Ústeckého kraje.
Žádosti budou mimo jiné posouzeny dle následujících kritérií:
 potřebnost služby v regionu, tzn. soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb v Ústeckém kraji na období 2022 – 2024, resp. Akčním plánem rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022 a jeho přílohy Základní sítě kraje,
 efektivita (využívanost kapacity) služby,
 ekonomická přiměřenost – zahrnuje i kontrolu maximálně přípustného meziročního
nárůstu rozpočtu sociální služby,
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uznatelné a neuznatelné náklady (viz Část IV. Metodiky),
dostatečné předpokládané spolufinancování služby v roce 2022 z jiných zdrojů
než z rozpočtu Ústeckého kraje (např. ostatní veřejné rozpočty).

V návaznosti na Část IV, bod 21 Metodiky pro dotační období 2022 Ústecký kraj stanovuje
následující:
1. Minimální průměrnou výši celkové úhrady ze strany uživatelů služby na financování
příslušné služby. Jedná se o průměrnou výši úhrady za sociální službu, a to za péči,
stravu a pobyt s ohledem na příslušný druh služby.
Tabulka 1: Výchozí hodnoty pro srovnání 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

§42

100 Kč/hod.

§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

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

§48

Domovy pro seniory

§49

Domovy se zvláštním
režimem

§50

Chráněné bydlení

§51

Sociální služby
poskytované ve

§52

Průvodcovské a
předčitatelské služby
Podpora samostatného
bydlení.

10 044 Kč na uživatele/měsíc (324 Kč
na uživatele/den)
15 407 Kč na uživatele/měsíc (497 Kč
na uživatele/den)
14 105 Kč na uživatele/měsíc (455 Kč
na uživatele/den)
16 926 Kč na uživatele/měsíc (546 Kč
na uživatele/den)
8 184 Kč na uživatele/měsíc (264 Kč
na uživatele/den)
10 757 Kč na uživatele/měsíc (347 Kč
na uživatele/den
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zdravotnických zařízeních
ústavní péče
1 736 Kč na uživatele/měsíc (56 Kč
na uživatele/den
1 798 Kč na uživatele/měsíc (58 Kč
na uživatele/den

Azylové domy

§57

Domy na půl cesty

§58

Noclehárny

§63

744 Kč na uživatele/měsíc (24 Kč na
uživatele/den

Služby následné péče

§64

2 108 Kč na uživatele/měsíc (68 Kč
na uživatele/den

Sociální rehabilitace –
pobytová forma

§70

6 510 Kč na uživatele/měsíc (210 Kč
na uživatele/den)

2. Průměrnou výši celkové úhrady z veřejného zdravotního pojištění za zdravotní péči
poskytovanou v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním
postižením, domovech se zvláštním režimem, týdenních stacionářích a sociálních
službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.
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),
a to za předpokladu, že v Žádosti není uvedeno, že zdravotní péče není poskytovatelem
sociálních služeb zajišťována (např. zabezpečení externím dodavatelem atd.).
3. Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Předpokládaný podíl spolufinancování
sociální služby z jiných zdrojů (včetně úhrad od uživatelů služby a úhrad od zdravotních
pojišťoven) je pro poskytovatele sociálních služeb s ohledem na možnosti financování
jednotlivých druhů služeb z jiných zdrojů stanoven pro rok 2022 ve výši 8 %, vyjma
sociálních služeb ve skupině 1, u nichž je podíl financování z jiných zdrojů stanoven na 5 %
tzn., dotace z rozpočtu Ústeckého kraje tvoří maximálně 92 %, resp. 95 % z celkových
nákladů sociálních služeb zahrnutých v Žádosti (Tato podmínka musí být dodržena po celou
dobu realizace Programu. To znamená, že dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci
Programu může tvořit maximálně 92 %, resp. 95 %, z celkových nákladů sociální služby
vykázaných v Závěrečném vyúčtování dotace.).
Pobytové sociální služby poskytované příspěvkovými organizacemi ÚSC musí dodržet
stanovený podíl spolufinancování sociální služby ve formě příspěvku zřizovatele1

1

Do příspěvku zřizovatele se zahrnuje:
- příspěvek zřizovatele na provoz
- příspěvek/výnos z fondu (rezervního, investic a odměn) pokud byl vytvořen ze zdrojů zřizovatele
- poměrná část investičního příspěvku/transferu zřizovatele zúčtovaná z vlastního jmění a to ve výši zúčtované
do výnosů v roce 2022.
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(stanovuje se % z přidělené Dotace). Povinný podíl spolufinancování sociální služby ve
formě příspěvku zřizovatele je stanoven pro pobytové sociální služby poskytované
příspěvkovými organizacemi ÚSC. Podíl příspěvku zřizovatele pro pobytové sociální
služby je pro příspěvkové organizace ÚSC dle počtu obyvatel2 stanoven:
-

obce do 3 tis. obyvatel – není stanoven
obce od 3 do 6 tis. obyvatel – 5 % z přidělené Dotace
obce od 6 do 10 tis. obyvatel – 8 % z přidělené Dotace
obce od 10 do 15 tis. obyvatel - 11 % z přidělené Dotace
obce od 15 do 20 tis. obyvatel - 14 % z přidělené Dotace
obce od 20 tis. do 50 tis. obyvatel - 17 % z přidělené Dotace
obce od 50 tis. do 100 tis. obyvatel - 20 % z přidělené Dotace
kraj - 23 % z přidělené Dotace.

Priority kraje pro rok 2022:
 Podpora terénních a ambulantních služeb sociální péče, které umožňují život uživatelů
služeb v jejich přirozeném prostředí
 Podpora pobytových služeb sociální péče realizující kroky vedoucí
k deinstitucionalizaci a humanizaci a podpora sociálních služeb vzniklých
či vznikajících v souvislosti s procesem transformace pobytových zařízení
 Podpora sociálních služeb zapojených do reformy psychiatrické péče
 Podpora sociálních služeb určených osobám s duševním onemocněním
 Podpora služeb pro osoby s poruchami autistického spektra, s neurodegenerativními
poruchami (zejm. s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou),
s kombinovanými vadami a s onemocněními s nízkou prevalencí
 Podpora zajištění kontinuálního financování služeb sociální prevence, financovaných
z individuálních projektů krajů
 Podpora zásad a principů paliativní péče v sociálních službách
 Podpora adekvátního personálního zajištění v sociálních službách, zejména pracovníků
v přímé péči (sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách)
Ústecký kraj se rozhodl respektovat Priority dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu
na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022, které definuje MPSV.
Kritéria pro stanovení výše dotace
Kritéria a postup pro stanovení výše dotace jsou uvedeny v Metodice.

Příspěvek zřizovatele se snižuje o odvody z fondu investic do rozpočtu zřizovatele (§31, odst 2) – písm. c)
zákona č. 250/2000 Sb.) a odvody odpisů do rozpočtu zřizovatele (§54, odst. 1) – písm. d) zákona č. 218/2000
Sb.) zúčtované v roce 2022.
Do příspěvku zřizovatele se nezahrnují výnosy z fondu (rezervního, investic a odměn) a výnosy zúčtované z
vlastního jmění pokud nebyl vytvořena ze zdrojů zřizovatele.
2

Počet obyvatel se stanovuje vždy k 1. 1. roku podání žádosti, tzn. pro rok 2022 k 1. 1. 2021, dle zákona č.
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním
fondům.
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Rozhodování o výši přidělené finanční podpory
Žadatelé o finanční podporu budou o rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ve věci
přidělení/nepřidělení výše finanční podpory informováni na internetových stránkách kraje,
po ověření usnesení zastupitelstva.
Žadatelé, kterým nebude přiznána finanční podpora, budou vyrozuměni písemně a bude jim
sdělen důvod nevyhovění jejich Žádosti.
Lhůta pro rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ve věci přidělení/nepřidělení výše finanční
podpory je stanovena do 28. února 2022.
Lhůta pro rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje, ve věci přidělení/nepřidělení výše
finanční podpory závisí na termínu doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 –
MPSV státního rozpočtu na rok 2022 Ústeckému kraji.
Finanční podpora bude poskytnuta Příjemci ve dvou splátkách. První splátka ve výši 60 % bude
poskytnuta v termínu do 15. dubna 2022, druhá splátka ve výši 40 % do 31. července 2022.
Faktické výplatě splátek dotace předchází připsání splátek dotace z rozpočtu MPSV na účet
kraje.
Dotazy a nejasnosti
V souladu s § 95 písm. g) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, se budou poskytovatelé sociálních služeb ve všech záležitostech souvisejících
s poskytnutím dotace, včetně žádostí o přehodnocení výsledků řízení o poskytnutí finanční
podpory na rok 2022, obracet na místně příslušný krajský úřad.
Konzultační místo: Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí – OFKZ
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoby:
Ing. Karina Brzobohatá, 475 657 946, e-mail: brzobohata.k@kr-ustecky.cz
Bc. Jana Čermáková, 475 657 283, e-mail: cermakova.j@kr-ustecky.cz
Bc. Martina Macáková, 475 657 350, e-mail: macakova.m@kr-ustecky.cz
Mgr. Radka Zítková, 475 657 686, e-mail: zitkova.r@kr-ustecky.cz

Jakékoliv nejasnosti technického charakteru související s podáváním elektronické žádosti
je možné konzultovat na hotline dodavatele aplikace, OKsystem a.s., telefonní spojení
+420 236 072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz.
Přílohy Programu:
Příloha č. 1 – Pověření – VZOR
8

Příloha č. 2 – Smlouva – VZOR
Příloha č. 3 – Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje
Příloha č. 4 – Metodika
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Příloha č. 1 Vyhlášení

Pověření Ústeckého kraje č. ……....
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024 (dále jen „Pověření“)
s účinností ode dne … do 31. 12. 2024
Název poskytovatele
Adresa poskytovatele
IČ
DIČ
Statutární orgán /
zástupce
(dále jen „Poskytovatel“)
v souladu s Registrem poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a násl. zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona o sociálních službách“)

Druh sociální služby

Identifikátor sociální služby

Rozsah sociální služby

Dle vymezení obsaženého
v příloze č. 1A tohoto
Pověření
Dle vymezení obsaženého
v příloze č. 2A tohoto
Pověření
(dále jen „Služba“)
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1. Zařazení do Základní sítě kraje
1.1 Podle § 95 zákona o sociálních službách zajišťuje kraj dostupnost poskytování
sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb a určuje síť sociálních služeb na svém území; přitom přihlíží
k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění
potřeb osob na území obcí.
1.2 Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 (dále jen
„Základní síť kraje“) byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. xxx/xxx/ xxxx ze dne …………...
2. Právní postavení Poskytovatele v rámci Základní sítě kraje
2.1 Toto Pověření Poskytovatele k zajištění dostupnosti poskytování Služby
zařazením do Základní sítě kraje zakládá právo Poskytovatele na poskytování
Služby v rámci Základní sítě kraje, jejíž obsah a rozsah1 jsou vymezeny v příloze
A tohoto Pověření.
2.2 Pověření samo o sobě nezakládá právní nárok Poskytovatele na veřejné
financování zajištění dostupnosti poskytování Služby; představuje však závazek
kraje zajišťovat dostupnost poskytování Služby prostřednictvím Poskytovatele,
a to po dobu jeho zařazení do Základní sítě kraje.
2.3 Ústecký kraj (dále jen „ÚK“) provádí pravidelnou (min. 1x ročně) aktualizaci
Základní sítě kraje a vyhodnocuje nutnost změn Základní sítě kraje v závislosti
na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání
Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, zejména rozsah,
popis činností v rámci Služby, časová dostupnost Služby, požadovaná kapacita
Služby apod.
3. Povinnosti Poskytovatele
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen:
a) zajistit obsah a rozsah Služby definovaný v příloze A Pověření,
za předpokladu zajištění vyrovnávací platby z veřejných zdrojů (např. stát, kraj,
obce) ve výši alespoň 90 % vypočtené vyrovnávací platby, za předpokladu
potřebnosti Služby;
b) vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační,
ekonomické a personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti
Poskytovatele Služby stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami,
uzavřenými smlouvami a dalšími právními jednáními či akty;
c) registrovat se v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen
„Katalog“), a v případě změny v něm aktualizovat uvedené údaje a do 31. 7.
každého roku platnosti Pověření vyplnit výkaznictví registrovaných sociálních
služeb, na něž bylo Poskytovateli uděleno rozhodnutí o registraci;
d) provádět a dokumentovat:

1

Náplní závazku veřejné služby dle článku 4, písm. a) Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU), (dále jen „rozhodnutí EK) se rozumí obsah a rozsah služby.
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postup jednání se zájemcem o Službu obsahující popis jeho nepříznivé
sociální situace, průběh jednání a závěry z jednání, včetně popisu řešení
této situace,
 proces individuálního plánování řešení nepříznivé situace, a to po celou
dobu poskytování služeb, včetně monitoringu,
 přehodnocování průběhu, výstupů a výsledků poskytování služeb
s ohledem na hlavní cíl sociální služby, kterým je prevence sociálního
vyloučení a podpora sociálního začleňování klientů systému sociálních
služeb (sítě služeb);
e) informovat ÚK o zásadních překážkách bránících řešení nepříznivé sociální
situace uživatelů a zájemců o službu (nedostupnost přiměřené a vhodné
podpory), jak v rámci sítě sociálních služeb, tak v systémech a sítích resortů
návazných;
f) vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů ÚK;
g) podávat podklady ke změnám Základní sítě kraje, hlásit finanční prostředky
získané na zajištění služby a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti
a vytížení služby dle pokynů ÚK;
h) informovat ÚK neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém
důsledku vliv na plnění povinností Poskytovatele souvisejících se zařazením
do Základní sítě kraje;
i) vést v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, oddělené účtování o hlavní činnosti a hospodářské (doplňkové
činnosti), tak aby v každém okamžiku trvání Pověření bylo zřejmé,
že vyrovnávací platba ve formě finanční podpory byla určena pouze
a výhradně na hlavní činnost vymezenou přílohou A Pověření, a tedy
na službu obecného hospodářského zájmu (dle platného účtového rozvrhu
Poskytovatele).
4. Součinnost Poskytovatele při provádění
a přezkoumání vyrovnávací platby

monitoringu

a

výkonu

kontrol

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

úprava povinné publicity.

7. Popis kompenzačního mechanismu
a přezkoumání vyrovnávací platby

a

parametrů

pro

výpočet,

kontrolu

7.1 Financování Služby se v souladu s tímto Pověřením děje na bázi tzv. vyrovnávací
platby, upravené přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména
Rozhodnutím EK, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012
ze dne 25. dubna 2012 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské
unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného
hospodářského zájmu.
7.2 Vyrovnávací platba je vypočtena v souladu s čl. 5 Rozhodnutí EK.
7.3 Vyrovnávací platba na Službu je kalkulována modelově jako rozdíl místně
obvyklých nákladů a místně obvyklých výnosů. Výnosy z vlastní činnosti
Poskytovatele jsou především úhrady za poskytování sociálních služeb od
uživatelů a úhrady zdravotních pojišťoven. Výše vyrovnávací platby je dána dle
výpočtového vzorce. Výpočet místně obvyklých nákladů a výnosů vychází
z optimálních modelů nákladovosti uvedených ve Střednědobém plánu rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022–2024.
7.4 Vyrovnávací platba je propočtená na rozsah Služby, jak byla vymezena
v Základní síti kraje. Vyrovnávací platba je vypočtena na každý kalendářní rok
doby trvání Pověření samostatně, na základě aktualizace přílohy B tohoto
Pověření. V případě, že rozsah Služby je nižší, než je vymezen v Základní síti
kraje, vypočte se vyrovnávací platba podle skutečného rozsahu Služby,
specifikovaného v žádosti Poskytovatele o poskytnutí dotace.
7.5 V rámci kalkulace vyrovnávací platby a jejího vyhodnocování lze zohlednit, pokud
skutečné příjmy Služby neodpovídají stanoveným místně obvyklým výnosům; jde
zpravidla o tzv. objektivně nižší příjmy, které nebylo možno vybrat, s ohledem na:
- ustanovení § 73 odst. 3 zákona o sociálních službách (min. zůstatek 15 %
příjmu klienta v pobytových zařízeních),
- dočasného nevytížení kapacity z důvodu neobvyklého výpadku služeb (např.
úmrtí klientů), hledání vhodného klienta v pobytových službách;
- poskytování pobytových služeb nezaopatřeným dětem dle § 74 zákona
o sociálních službách;
- ustanovení § 75 odst. 2 zákona o sociálních službách, kdy
je u pečovatelských služeb odpuštěna úhrada definovaným cílovým skupinám;
příjmovou situaci klienta - opatření při stanovení úhrad v souladu
se zajištěním cenové dostupnosti služby a motivace klientů k aktivitám
vedoucím k sociálnímu začleňování.
7.6 Zvláštnímu posouzení mohou podléhat příjmy ze zajištění zdravotní péče dle § 36
zákona o sociálních službách.
7.7 ÚK si vyhrazuje právo korigovat výši vyrovnávací platby ke korekci historických
rozdílů mezi skutečnou a vypočtenou vyrovnávací platbou vždy max. o 20 %
za kalendářní rok.
7.8 Za nadměrné vyrovnávání se považuje:
- nezajistí-li Poskytovatel rozsah služby stanovený v příloze A tohoto Pověření
v rozsahu alespoň 95 %;
- kladná výše rozdílu mezi skutečnými výnosy a náklady za daný kalendářní
rok, za předpokladu, že Kraj neumožní převedení finančních prostředků
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vyrovnávací platby do dalšího roku (max. 10% vyrovnávací platby) nebo
na tvorbu rezerv (příspěvkové organizace);
- obdrží-li Poskytovatel vyšší vyrovnávací platbu než je vyrovnávací platba
stanovená jako rozdíl mezi skutečnými náklady a výnosy za daný kalendářní
rok za předpokladu, že Poskytovatel nezajistil vyšší rozsah poskytovaných
služeb, než je stanoveno v tomto Pověření; vyšší rozsah Služby musí být
schválen příslušnými orgány Kraje.
7.9 Poskytovatel je povinen předložit ÚK vyúčtování vyrovnávací platby v termínu
stanoveném ÚK, tj. nejpozději do 5. února následujícího roku.
7.10 Poskytovatel je v rámci vyúčtování vyrovnávací platby povinen doložit,
že poskytnutá veřejná podpora nepřesáhla max. výši vyrovnávací platby, která je
stanovena jako rozdíl mezi skutečnými náklady a výnosy za daný kalendářní rok
ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK. V případě, že došlo k nadměrnému vyrovnání
(kladnému rozdílu mezi skutečnými výnosy a náklady), je Poskytovatel povinen
nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet, z něhož byla finanční podpora
vyplacena.
7.11 Jestliže Poskytovatel obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje stanovenou
částku podle čl. 7., odst. 7.3 (vyrovnávací platba uvedená v příloze B), nemusí se
jednat o nadměrné vyrovnání (zisk z hlavní činnosti). Za nadměrné vyrovnání
(zisk z hlavní činnosti) se považuje kladná výše rozdílu mezi skutečnými výnosy a
náklady Služby. Tuto částku (vypočtenou dle předchozí věty) je Poskytovatel
povinen vrátit na účet ÚK do 5. února následujícího roku s variabilním symbolem,
který je shodný s registračním číslem sociální služby.
7.12 V případě, že ÚK při kontrole vyúčtování Poskytovatele zjistí, že došlo
k nadměrnému vyrovnání a zároveň výše tohoto nadměrného vyrovnání nebyla
vrácena na účet ÚK, bude Poskytovatel vyzván k vrácení.
8. Trvání závazků veřejné služby, doba Pověření
8.1 Pověření se vydává pouze službám zařazeným do Základní sítě kraje.
8.2 Pověření se vydává do 31. 12. 2024.
8.3 V případě, že Poskytovatel nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením
do Základní Sítě kraje dle Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého
kraje, může být platnost Pověření ze strany kraje ukončena a Poskytovatel
ze Základní sítě kraje vyřazen i před uplynutím stanovené doby.
9. Výkon služby obecného hospodářského zájmu
Toto Pověření představuje akt, jímž je Poskytovatel pověřen poskytováním služby
obecného hospodářského zájmu ve smyslu čl. 4 Rozhodnutí EK.
10. Přistoupení k Pověření ze strany ostatních zadavatelů
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10.1 Vzhledem k tomu, že financování Služby je řešeno jako vícezdrojové, podílí
se na celkové vyrovnávací platbě dle bodu 7. tohoto Pověření více Zadavatelů
formou plateb na základě různých právních titulů (veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, příspěvek poskytnutý zřizovatelem příspěvkové organizace,
smlouva o zajištění služeb na základě veřejné zakázky apod.).
10.2 V souladu s čl. 4 Rozhodnutí EK představuje toto Pověření jednotný akt,
k němuž ostatní Zadavatelé přistoupí formou deklarace obsažené v příslušném
právním titulu (smlouvě, usnesení orgánu o přiznání finanční podpory apod.),
na základě něhož se budou spolupodílet na financování vyrovnávací platby
za Službu.2
11. Prohlášení Poskytovatele
11.1 Poskytovatel prohlašuje, že plně porozuměl účelu a obsahu Pověření a že mu
není známa žádná okolnost, která by bránila v jeho řádném plnění povinností
v souvislosti se zařazením do Základní sítě kraje.
11.2 Poskytovatel akceptuje toto Pověření za podmínek zde stanovených.
12. Ostatní ujednání
12.1 Toto Pověření lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze
formou písemných a číslovaných dodatků.
Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů Poskytovatele není nutné
uzavírat dodatek k Pověření.
12.2 Toto Pověření je vyhotoveno ve dvojím vyhotovení s platností originálu,
přičemž každá ze zúčastněných stran obdrží jedno vyhotovení.
12.3 Toto Pověření nabývá účinnosti dnem ….
12.4
Toto Pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. … ze dne ….

2

Např. textem „Zadavatel touto Smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. XXX k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–
2024, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne ………., s tím, že finanční podpora (dotace, cena veřejné
zakázky atd.) na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na
státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU)“
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V………………………….

V………………………

dne………………………….

dne………………………

Pověřuje
Ústecký kraj
hejtman kraje

Pověření přijímá

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

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

Obsah sociální služby

Pracovní pozice1

Průměrný přepočtený úvazek

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

1

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

pedagogičtí pracovníci
manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci

Obsah všech sociálních služeb:
Vymezení obsahu sociální služby (tj. vymezení rozsahu úkonů poskytovaných v rámci základní
činnosti):
Odborné sociální poradenství
Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto
úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
zprostředkování navazujících služeb,
b) sociálně terapeutické činnosti:
poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti
vzdělávání;
tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
Osobní asistence
Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
b) pomoc při osobní hygieně:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při použití WC,
c) pomoc při zajištění stravy:
pomoc při přípravě jídla a pití,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
2. nákupy a běžné pochůzky,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Pečovatelská služba
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
2. dovoz nebo donáška jídla,
3. pomoc při přípravě jídla a pití,
4. příprava a podání jídla a pití;
tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. běžný úklid a údržba domácnosti,
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
3. donáška vody,
4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
5. běžné nákupy a pochůzky,
6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a
instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.
Tísňová péče
Základní činnosti při poskytování tísňové péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci:
1. poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace,
2. v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku zdravotnické záchranné
služby, policie nebo hasičů,
b) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Průvodcovské a předčitatelské služby
Základní činnosti při poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a
doprovázení zpět,
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a
volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení
zpět,

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
3. předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informace osobám s poruchami komunikace.
Podpora samostatného bydlení
Základní činnosti při poskytování podpory samostatného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
2. podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti,
3. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
4. pomoc se zajištěním stravy,
5. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
6. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. podpora při zvládání výchovy dětí v rodině,
2. pracovně výchovná činnost s dětmi,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
4. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
5. podpora v oblasti partnerských vztahů,
6. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a
doprovázení zpět,
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
3. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí
včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
d) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Odlehčovací služby
Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy
a potřebám dietního stravování,
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové
aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a
doprovázení zpět,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

2. podpora při zajištění chodu domácnosti.
Centra denních služeb
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy
a potřebám dietního stravování,
2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí
včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
e) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Denní stacionáře
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto
úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při použití WC,
c) poskytnutí stravy:
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a
potřebám dietního stravování,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Týdenní stacionáře
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
4. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
g) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením
se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
4. volnočasové a zájmové aktivity,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
g) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Domovy pro seniory
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4. pomoc při podávání jídla a pití,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) aktivizační činnosti:
1. volnočasové a zájmové aktivity,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Domovy se zvláštním režimem
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním režimem se zajišťují v
rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4. pomoc při podávání jídla a pití,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) aktivizační činnosti:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Chráněné bydlení
Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. pomoc s přípravou stravy,
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
b) poskytnutí ubytování:
1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,
2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

4. podpora v oblasti partnerských vztahů,
5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC.
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se
zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
4. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) aktivizační činnosti:
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Raná péče
Základní činnosti při poskytování rané péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením
nebo znevýhodněním,
2. specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám,
3. podpora a posilování rodičovských kompetencí,
4. upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají
přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny,
5. vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů
informací, seminářů, půjčování literatury,
6. nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte,
7. instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a
rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
c) sociálně terapeutické činnosti:

1. psychosociální podpora formou naslouchání,
2. podpora výměny zkušeností,
3. pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných
aktivit rodičů,
2. doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná
obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte.
Telefonická krizová pomoc
Základní činnosti při poskytování telefonické krizové pomoci se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) telefonická krizová pomoc:
krizová práce s osobou spočívající v jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu osoby s
pracovištěm telefonické krizové intervence,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Tlumočnické služby
Základní činnosti při poskytování tlumočnických služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené,
2. tlumočení pomocí Lormovy dotekové abecedy, popřípadě znakování ruku v ruce, nebo obdobných
metod pro osoby s kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Azylové domy
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v azylových domech se zajišťují v rozsahu těchto
úkonů:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování,
tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,

b) poskytnutí ubytování:
1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
2. umožnění celkové hygieny těla,
3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.
Domy na půl cesty
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domech na půl cesty se zajišťují v rozsahu těchto
úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
2. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
c) sociálně terapeutické činnosti:
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
2. aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci
osob na trh práce,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Kontaktní centra
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v kontaktních centrech se zajišťují v rozsahu těchto
úkonů:
a) sociálně terapeutické činnosti:
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
2. poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování
prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod,

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,
2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla.
Krizová pomoc
Základní činnosti při poskytování krizové pomoci se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
1. ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování,
c) sociálně terapeutické činnosti:
krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového
stavu a zahájení následného terapeutického procesu,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Intervenční centra
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v intervenčních centrech se poskytují v rozsahu
těchto úkonů:
a) sociálně terapeutické činnosti: krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž
poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
c) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
1. ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,
2. vytvoření podmínek pro praní, drobné opravy a žehlení osobního, popřípadě ložního prádla a
ošacení,

d) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:
1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, nebo
2. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy.
Nízkoprahová denní centra
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových denních centrech se zajišťují v
rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. umožnění celkové hygieny těla,
2. pomoc při osobní hygieně,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. vytvoření podmínek pro přípravu stravy,
2. poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování;
tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež se
zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
2. pracovně výchovná činnost s dětmi,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
c) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob.
Noclehárny
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v noclehárnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,
2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,
b) poskytnutí přenocování:
1. přenocování,
2. úklid, výměna ložního prádla.
Služby následné péče
Základní činnosti při poskytování služeb následné péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé
abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve
vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
1. ubytování,
2. zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,
3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,
e) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:
1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy, nebo
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost s dětmi,

2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně
vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na
úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou
terénní služby,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
c) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity,
b) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Sociálně terapeutické dílny
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách se zajišťují v
rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy

a potřebám dietního stravování,
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k
sociálnímu začleňování:
1. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. nácvik přesunu na vozík a z vozíku,
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
Terapeutické komunity
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v terapeutických komunitách se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů:
a) poskytnutí stravy:
1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování,
b) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,
3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
d) sociálně terapeutické činnosti:
1. pracovní terapie a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci,
prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících
sociální začleňování osob,
2. výchovné, vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity,
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob.
Terénní programy
Základní činnosti při poskytování terénních programů se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních
schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik;
v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod
přístupu minimalizace škod.
Sociální rehabilitace
Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k
sociálnímu začleňování:
1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně,
nakupování,
3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a
doprovázení zpět,
2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
3. nácvik chování v různých společenských situacích,
4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
2. informační servis a zprostředkovávání služeb,
e) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:
1. ubytování,

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

Číslo smlouvy u Poskytovatele dotace: VZOR
Č.j.:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Poskytovatel“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
……………….., hejtman Ústeckého kraje
Bc. Anna Klimešová
klimesova.a@kr-ustecky.cz / 475 657 922
70892156
CZ70892156
PPF Banka
0720000092/6000

a
Příjemce:
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce“)
zapsaný ve veřejném rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka…....... / v
živnostenském rejstříku u ………..
Kopie dokladu o právní subjektivitě Příjemce je součástí složky uložené na odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“ nebo „smlouva“)
ČÁST I.
OBECNÉ VYMEZENÍ DOTACE

1. Pověření, předmět a výše dotace
Na základě žádosti poskytovatele sociální služby (dále jen „Služba“) o poskytnutí dotace
z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Žádost“) uzavírá Poskytovatel s Příjemcem
tuto Smlouvu.
Dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby
hrazené Příjemci v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu, ze dne 20. prosince 2011 č. 2012/21/EU (dále jen „Rozhodnutí
EK“).
Dotace se poskytuje v celkové maximální výši […] Kč, z toho minimálně částka […] Kč je
určena na platy, mzdy a jejich navýšení a částka ve výši […] Kč je určena na výdaje v
souvislosti s reformou psychiatrické péče (Jen u služeb zapojených do reformy
psychiatrické péče). Dotace se poskytuje v souladu se Žádostí evidenční číslo ……
předloženou v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022“ (dále
též „Program“), a to v následujícím členění:

Číslo
registrace
Služby –
identifikátor

Celkem:

Druh Služby

Částka na
výdaje v
souvislosti s
Minimální
reformou
Poskytnutá
částka na psychiatrické
dotace
platy, mzdy péče.(Jen u
celkem
a jejich
služeb
navýšení
zapojených
do reformy
psychiatrické
péče)
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Dotace je krytá ze státního rozpočtu, neboť prostředky na její poskytnutí Ústecký kraj získal
v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) na základě Rozhodnutí č. ………
o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022,
které bylo vydáno dne ……. (dále také „Rozhodnutí MPSV“). Dotace bude poskytnuta
způsobem uvedeným v Části IV. této Smlouvy.
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V rámci Pověření Ústeckého kraje č. …… k zajištění dostupnosti poskytování sociální
služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024
(dále též „Pověření“) vzniká Příjemci závazek k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu specifikované v této Smlouvě a v Žádosti v rámci Programu
ve smyslu ustanovení článku 4 Rozhodnutí EK.
Poskytovatel na základě svých vlastních zkušeností s podmínkami poskytování sociálních
služeb na svém území a dále na základě zkušeností a doporučení Ministerstva práce a
sociálních věci (dále jen „MPSV“) má za to, že dotace, za předpokladu splnění dalších
částí Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům
sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022 (dále
jen „Metodika“) a Programu, představuje slučitelnou veřejnou podporu (bez nutnosti
notifikace) v souladu s Rozhodnutím EK.
2. Účel dotace
Dotace je určena na financování běžných (uznatelných) výdajů souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném
základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky
jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.
3. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu
Dotace je poskytnuta účelově (viz Část I., odst. 1. a 2. této Smlouvy) a lze ji použít pouze
na úhradu uznatelných nákladů (dle Metodiky) přímo souvisejících s poskytováním sociální
služby vzniklých v době od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

ČÁST II.
PRÁVNÍ RÁMEC PRO POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
1. Na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje není právní nárok.
2. Právní vztahy související s poskytnutím dotace se řídí zejména ustanoveními Rozhodnutí
EK, zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) zákonem č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Pravidla
a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou stanovena
v Metodice. Metodika je pro Příjemce dotace závazná. Příjemce dotace prohlašuje,
že se s Metodikou seznámil a souhlasí s ní.
3. Příjemce prohlašuje, že byl Poskytovatelem seznámen s obsahem Rozhodnutí MPSV
a zavazuje se k tomu, že jeho jednání bude plně v souladu s tímto rozhodnutím
a zejména s jeho přílohou, kterou je Metodika MPSV.
Nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy je Žádost Příjemce ze dne ……
a následující dokumenty dostupné na webových stránkách Poskytovatele www.krustecky.cz:
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-

-

Rozhodnutí č. ……… o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
na rok 2022, které bylo vydáno dne …….. (včetně přílohy č. 1, kterou tvoří Metodika
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům
a Hlavnímu městu Praze);
Metodika.

Příjemce dotace se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil, souhlasí
s nimi a považuje je za závazné.
V případě rozporu ujednání této Smlouvy a výše uvedených dokumentů (nebo těchto
dokumentů navzájem) je stanoveno následující pořadí závaznosti pro účely odstranění
rozporů:
- Rozhodnutí č. …… o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok
2022, které bylo vydáno dne ……… (včetně přílohy č. 1, kterou tvoří Metodika
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům
a Hlavnímu městu Praze);
- Metodika;
- Pověření;
- tato Smlouva;
- Žádost Příjemce dotace ze dne …… .

ČÁST III.
POVINNOSTI PŘÍJEMCE
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na který
byla dotace poskytnuta. Příjemce je vždy povinen nakupovat zboží a služby co
nejhospodárněji, a to vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým. *
2. Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů na poskytování
sociální služby/sociálních služeb, uvedené/uvedených v Části I., odst. 1. a 2. této
Smlouvy, v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální služby
zákonem o sociálních službách, a ve lhůtě uvedené v Části I., odst. 3. této Smlouvy,
v souladu s Metodikou.
Příjemce je povinen poskytovat sociální službu/y, uvedenou/é v Části I., odst. 1. a 2. této
Smlouvy, v souladu s ustanovením § 1 zákona o sociálních službách, pouze osobám v
nepříznivé sociální situaci. Příjemce je dále v souladu s ustanovením § 2, odst. 2 zákona
o sociálních službách, povinen plánovat poskytování sociální služby na základě
individuálních zjištěných potřeb tak, aby směřovalo k řešení nepříznivé sociální situace.
3. Při čerpání dotace je Příjemce povinen postupovat v souladu s údaji uvedenými v Žádosti
a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování sociálních služeb, které jsou uvedeny
v této Žádosti, a které jsou pro rok 2022 podpořeny.
4. Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné náklady)
specifikované v Části IV., odst. 18. Metodiky.

*

V případě kontroly musí příjemce prokázat, že výdaje byly vynaloženy za cenu obvyklou v místě plnění
v souladu se zásadou efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti.
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5. Příjemce je povinen vést přidělenou dotaci na jednotlivé Služby v účetnictví odděleně
a vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označit
tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený na základě této Smlouvy, tzn. uvést
„Výdaj na službu je hrazen z dotace od ÚK ÚZ 13305 ve výši ….. Kč.“.
Příjemce je při vedení účetnictví povinen postupovat v souladu s příslušnými právními
předpisy a Metodikou (zejména její Částí X., odst. 3. a 4.).
6. Příjemce je povinen dodržet nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb,
které jsou nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy, uložené ve složce
na Krajském úřadě Ústeckého kraje (dále jen „KÚÚK“) odboru sociálních věcí.
Od jednotlivých nákladových rozpočtů služeb je možno se odchýlit (za předpokladu
nepřekročení limitu optimální výše dotace) jen následujícím způsobem:
a) bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek
hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu,
že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu
a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení,
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 OFKZ, o těchto změnách
budou rozhodovat na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb
(Příjemce).
7. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně nezahájí od 1. 1. 2022
nebo bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odst. 3 zákona o sociálních
službách, je povinen do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, ve kterém k těmto skutečnostem došlo, ohlásit tuto skutečnost
Poskytovateli písemně na Formuláři hlášení změn (v případě poskytovatele sociální
služby registrovaného v Ústeckém kraji se oznamovací povinnost týká jen nezahájení
realizace sociální služby) a následně vrátit poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu
měsíců, ve kterých služba nebyla realizována) zpět na účet Poskytovatele
do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů
ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních
prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele je den jejich odepsání z účtu Příjemce.
V případě, že Příjemce nevrátí poskytnuté finanční prostředky ve stanovené lhůtě, jedná
se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtových
pravidlech a poskytovatel dotace zahájí další kroky k jejich vymáhání. Ustanovení tohoto
odstavce se použije i v případě výpovědi smlouvy Poskytovatelem.
8. Při použití dotace je Příjemce povinen zajistit, aby nedocházelo k duplicitnímu použití
finančních prostředků z více zdrojů na stejný uznatelný náklad.
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9. O převodu dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými žadatelem
rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje na základě písemné žádosti žadatele,
a to s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného dotačního programu a za předpokladu
nepřekročení limitu optimální výše dotace a limitu vyrovnávací platby u služby, k jejímuž
krytí nákladů má být dotace převedena s ohledem na zajištění dostupnosti služby,
u níž se část dotace převede na jinou službu. Obdobně se postupuje u převodu dotace
v případě sloučení či rozdělení sociálních služeb.
10. V případě, že během roku, na který byla dotace poskytnuta, Příjemce obdrží podporu
na poskytování sociální služby od jiného poskytovatele, a to i z veřejných prostředků
nebo finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“), je povinen
o této skutečnosti písemně informovat Poskytovatele a uvést veškeré údaje o výši
a účelu poskytnuté podpory (dotace). Hlášení dle tohoto odst. jsou předmětem hlášení
v rámci závěrečného vyúčtování vyjma finančních prostředků z ESF (Finanční prostředky
z ESF podléhají hlášení na Formuláři hlášení změn a to nejpozději do patnáctého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Příjemce obdrží
rozhodnutí/smlouvu o přidělení této podpory).
11. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto 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 úvazků pracovních
úvazků pracovníků v přímé péči, služby financované z ESF. U služeb podpořených v
rámci individuálního projektu (např. projekt Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji)
bude dotace z rozpočtu kraje krácena tak, aby dotace z rozpočtu kraje kryla maximálně
příspěvek k vyrovnávací platbě, resp. optimální výši dotace, který není kryt
z individuálního projektu (např. v případě příspěvku ve výši 60 % vyrovnávací platby z IP,
lze přiznat dotaci maximálně ve výši 40 % optimální výše dotace).
12. V případě, že by na základě svého posouzení Poskytovatel dospěl k závěru,
že by vzhledem k poskytnuté podpoře z veřejných zdrojů mohla část přiznané dotace
v rámci tohoto Programu představovat neslučitelnou veřejnou podporu s vnitřním trhem,
uvědomí o tom neprodleně Příjemce a případně nárok na poskytnutí dotace přiměřeně
zkrátí či vyzve Příjemce k vrácení části dotace, která představuje zakázanou veřejnou
podporu.
13. Příjemce je povinen písemně informovat Poskytovatele o následujících změnách údajů
uváděných v Žádosti, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo na Formuláři
hlášení změn:
a) změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace ,
b) změna bankovního účtu Příjemce.
Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení,
e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci)
či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů povinně hlášených
dle zákona o sociálních službách (na oddělení plánování a registrace sociálních služeb
odboru sociálních věc KÚÚK).
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Poskytovatel sociální služby (Příjemce) registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně
informovat odbor sociálních věcí, oddělení finančního řízení, kontroly a zřizovatelských
funkcí KÚÚK, o změnách údajů uváděných v Žádosti ve výše uvedeném termínu.
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení
možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory
s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v závěrečném vyúčtování vyjma nahlášení
finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.
Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné
uzavírat dodatek ke Smlouvě.
14. Je-li Příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato
až po předchozím souhlasu Poskytovatele. Má se za to, že předchozí souhlas
Poskytovatele byl dán, pokud se Poskytovatel nevyjádří k Příjemcem doručenému
oznámení o záměru likvidace nebo přeměny ve lhůtě 90 dnů od jeho doručení. Příjemce
je povinen Poskytovateli poskytnout veškeré informace o záměru likvidace
nebo přeměny, které mohou podle názoru Poskytovatele ovlivnit podmínky a účel
poskytnuté dotace.
15. Příjemce je povinen na žádost Poskytovatele bezodkladně písemně poskytnout
požadované doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami.
16. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním
sociální služby a prokazující čerpání poskytnuté dotace na sociální službu po dobu
10 let od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu s platnými
právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. následujícího roku
po roce, na který byla dotace poskytnuta.
17. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je Příjemce povinen postupovat
v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.
18. Příjemce je povinen provést Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace v souladu
se Smlouvou a Metodikou za období týkající se celého roku 2022, včetně zahrnutí
souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 26. ledna 2023:
a) Příjemce předloží v termínu do 26. ledna následujícího roku na podatelnu KÚÚK
(osobně, poštou, datovou schránkou, e-podatelnou) podklady pro Závěrečné
vyúčtování dotace na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 Metodiky
(rozhodující je datum otisku razítka podatelny),
b) k podkladům Příjemce přiloží komentář a současně převede na účet kraje případnou
vratku dotace. V případě vratky zašle e-mailem avízo o vratce.
Při vyúčtování dotace postupuje Příjemce zejména v souladu s pravidly obsaženými
v Části X., odst. 13. Metodiky.
Bez řádného finančního vypořádání dotace v předepsaném termínu nebudou Příjemci
v následujícím roce uvolněny prostředky dotace.
V rámci Závěrečného vyúčtování dotace je Příjemce povinen prokázat, že dodržel
maximální možný podíl dotace z Programu na celkových nákladech služby, který byl
Poskytovatelem stanoven ve vyhlášení Programu ve výši 92 % (Služby uvedené
ve skupinách 2 až 4 podle členění Služeb do skupin uvedeném v Části VII. Metodiky)
nebo 95 % (Služby uvedené ve skupině 1 podle členění Služeb do skupin uvedeném
v Části VII. Metodiky).
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Tato podmínka musí být dodržena po celou dobu realizace Programu. To znamená,
že dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Programu může tvořit maximálně 92 %
(Služby uvedené ve skupinách 2 až 4 podle členění Služeb do skupin uvedeném v Části
VII. Metodiky) nebo 95 % (Služby uvedené ve skupině 1 podle členění Služeb do skupin
uvedeném v Části VII. Metodiky) z celkových nákladů sociální služby vykázaných
v Závěrečném vyúčtování dotace.
Pobytové sociální služby poskytované příspěvkovými organizacemi ÚSC musí v rámci
Závěrečného vyúčtování dotace prokázat dodržení stanoveného podílu spolufinancování
ve formě příspěvku zřizovatele. Minimální hodnoty spolufinancování pro jednotlivé typy
obcí a pro kraj jsou stanoveny v Části VII. Metodiky.
Příjemce je v rámci vyúčtování povinen také doložit, že poskytnutá dotace spolu s další
finanční podporou, kterou Příjemce na Službu obdrží, nepřesáhla výši vyrovnávací platby
ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK, která je stanovena v příloze B Pověření. Vyúčtování
vyrovnávací platby je součástí přílohy č. 4 Metodiky.
V případě, že došlo k nadměrnému vyrovnání, je Příjemce povinen nadměrně vyplacenou
částku vrátit na bankovní účet Poskytovatele č. 0720000092/6000 v termínu do 26. ledna
2023.
19. Pokud Příjemci (poskytovateli sociální služby) byla na příslušný rok přidělena dotace
ve výši 3 mil. Kč a více, předloží do 31. srpna následujícího roku odboru sociálních věcí
KÚÚK:
a) výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté
dotace – v případě poskytovatelů sociálních služeb, na které se podle § 20 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost
ověřování účetní závěrky auditorem,
b) vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě
ostatních poskytovatelů sociálních služeb.
Výrok a/nebo vyjádření auditora musí být předloženy jako samostatný dokument nikoli
jako součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení KÚÚK
nepožaduje).
20. V případě, že Příjemce nedodá výrok a/nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu,
může být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace v následujících letech.
21. Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto smlouvou se postupuje
dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád). Při uplatnění sankcí za neoprávněné použití nebo zadržení
dotace se postupuje podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. V rámci
veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno dodržení veškerých podmínek čerpání dotace
včetně splnění podmínek pro poskytnutí vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí
EK.
22. Příjemce je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci
a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito
oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru kontroly KÚÚK
a přizvané osoby dle § 6 zákona č. 255/2012Sb., o kontrole (kontrolní řád).
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Kontrolní orgán je oprávněn v rámci kontroly dodržování podmínek, za nichž byla dotace
poskytnuta, kontroly rozsahu a průběhu poskytování sociální služby, požadovat
předložení dalších dokladů a dokumentů týkajících se poskytování sociální služby.
Příjemce je povinen předložit dokumentaci uživatelů sociální služby, zejména smlouvy o
poskytnutí služby, záznamy o potřebách, individuální plány, záznamy o průběhu
poskytování služby, vybraného vzorku uživatelů sociální služby v rozsahu stanoveném
kontrolním orgánem.
23. Příjemce je povinen s Poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
24. Příjemce je povinen registrovat se v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje,
v případě změny v něm aktualizovat uvedené údaje a do 31. 7. 2023, vyplnit výkaznictví
registrovaných sociálních služeb, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci.
25. Příjemce, který je poskytovatelem sociální služby Osobní asistence (§ 39) a Pečovatelská
služba (§ 40) dle zákona o sociálních službách, je povinen od 1. 1. 2022 plnit požadavky
na tyto služby dle vizí Ústeckého kraje, schválené v Akčním plánu rozvoje sociálních
služeb v ÚK na rok 2021 a podrobně rozepsané v příloze č. 1 Metodiky zajištění sítě
sociálních služeb ÚK – Harmonogram.
26. Příjemce je povinen plnit i veškeré další povinnosti vyplývající z Metodiky, popř. Metodiky
MPSV.

ČÁST IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Dotace je poskytována bezhotovostně a vyplácena v souladu s případnými regulačními
opatřeními následovně:
a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány
samosprávnými celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,

územními

b) příspěvkovým organizacím zřizovanými obcemi – platebním poukazem na běžné
účty zřizovatele, ………………, č.ú.: ………………., pod UZ (účelovým znakem)
13305,
c) příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem na jejich běžné účty.
Výše a termíny splátek:
1. splátka je vyplácena ve výši 60 % poskytnuté dotace po uzavření této Smlouvy,
nejpozději však do 15. 4. 2022,
2. splátka je vyplácena ve výši 40 % poskytnuté dotace do 31. 7. 2022.
V případě, že dojde k rozhodnutí o krácení dotace přidělené na Službu dle Části VI.,
bodu 6. Metodiky před výplatou splátky dotace ve výši 40 % poskytnuté dotace přidělené
na Službu, pak tato nebude vyplacena, případně bude vyplacena jen její část.
Nevyplacená část dotace bude zohledněna při stanovení odvodu do rozpočtu kraje.
Z tohoto důvodu není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.
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Okomentoval(a): [KP1]: Po schválení nového Akčního
plánu rozvoje sociálních služeb v ÚK na rok 2022 bude
upraveno na rok 2022.

2. Faktické výplatě splátek dotace předchází připsání splátek dotace z rozpočtu MPSV
do rozpočtu kraje v souladu s obvyklými procesy na úrovni kraje (rozpočtová opatření,
schválení orgány kraje).
Příjemce bere na vědomí, že může dojít k vydání dodatku k Rozhodnutí MPSV,
kterým bude změněna výše a termíny výplaty jednotlivých splátek dotace, kterou čerpá
Poskytovatel za účelem zabezpečení dotace poskytované touto Smlouvou Příjemci.
Smluvní strany pro tento případ výslovně sjednávají, že Poskytovatel je oprávněn
přiměřeně a jednostranným právním jednáním změnit výši splátek dotace a termíny
výplaty jednotlivých splátek dotace uvedené v tomto ustanovení.

ČÁST V.
PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ, SANKCE A OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ
JAKÉKOLIV NADMĚRNÉ VYROVNÁVACÍ PLATBY
1. Příjemce je povinen Poskytovateli do 26. ledna 2023 vrátit poměrnou část dotace
v případě, že při vyúčtování převyšuje poskytnutá dotace optimální výši dotace
dle Části VII. Metodiky.
2. Vznikne-li při uvolňování splátek dotace v průběhu kalendářního roku podezření
na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech,
je Poskytovatel oprávněn Příjemci pozastavit poskytnutí další splátky dotace nebo její
části. Tato skutečnost bude Příjemci oznámena dopisem vedoucím odboru sociálních
věcí KÚÚK, a to neprodleně po vzniku podezření na porušení rozpočtové kázně.
V případě, že na základě proběhnutého šetření se podezření z porušení rozpočtové
kázně neprokáže, budou pozastavené splátky dotace Příjemci následně uvolněny.
3. V případě, že porušení podmínek Smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátí Příjemce
Poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
4. V případě, že Příjemce nepředloží Poskytovateli Závěrečné vyúčtování dotace
ani do 26. ledna roku, který následuje po roce, na který byla dotace poskytnuta, dopustí
se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 zákona
o rozpočtových pravidlech. V případě porušení rozpočtové kázně se s Příjemcem zahájí
řízení o porušení rozpočtové kázně, v jehož rámci může být Příjemci uložen odvod
za porušení rozpočtové kázně.
5. Příjemce předloží Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby ve stanoveném
termínu, ale pokud bude neúplné (nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti)
či vyplněné chybně, bude mu umožněna oprava či doplnění. V případě, že nedoplní
neúplné či neopraví chybné Závěrečné vyúčtování dotace ani po marném uplynutí
náhradní lhůty 3 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele k nápravě
(zasílají pracovníci OFKZ kontaktní osobě, po domluvě, na email), dopustí se Příjemce
závažného porušení rozpočtové kázně. Výzva Poskytovatele k nápravě Závěrečného
vyúčtování dotace a vyrovnávací platby bude doručena maximálně dvakrát, pokud
Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby bude i po druhé opravě neúplné
či vyplněné chybně dopustí se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně.
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6. Převýší-li poskytnutá dotace celkové náklady služby, je Příjemce povinen vrátit tu část
účelové dotace, která tvoří „zisk“ Služby (zisk z dotace nesmí být realizován).
V případě kladného rozdílu mezi výnosy a náklady Služby, je Příjemce povinen vrátit
tu část dotace, která tvoří „zisk“ Služby.
7. Za splnění podmínek v tomto bodu je porušení povinností uvedených v Části III., odst. 5,
13., 24. a v Části VI., odst. 2. a 4. Smlouvy považováno za méně závažné porušení
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech.
Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentním rozmezím:
a. vedení účetnictví v rozporu s Části III., odst. 5. této Smlouvy (např.: vedení
účetnictví v rozporu se zákonem o účetnictví; není odděleně účtováno v rozsahu
veškerých příjmů a výdajů, respektive výnosů a nákladů vzniklých při poskytování
sociální služby); - 10 % částky vyplacené dotace na základě Smlouvy,
b. informování Poskytovatele dotace o změnách vymezených v Části III., odst.
13. Smlouvy po stanovené lhůtě až - 5 % dotace poskytnuté na danou Službu,
c. nevyplnění nebo neúplné vyplnění nebo nepravdivé vyplnění výkaznictví
registrované sociální služby, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci,
v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje v termínu stanoveném v části III.,
bodu 24. Smlouvy; - 1,5 % dotace poskytnuté na danou Službu,
d. porušení povinnosti stanovené v Části VI., odst. 2. a 4. Smlouvy – 1 % dotace
poskytnuté na danou službu.
8. V případě nedodržení podmínky stanovené v Části III., odst. 18. Smlouvy týkající
se dodržení maximálního možného podílu dotace z Programu na celkových nákladech
služby se uloží vratka za nesplnění této podmínky. Pro výpočet výše vratky se použije
rozdíl mezi maximálním možným podílem dotace ve výši 92 % (Služby uvedené
ve skupinách 2 až 4 podle členění Služeb do skupin uvedeném v Části VII. Metodiky)
nebo 95 % (Služby uvedené ve skupině 1 podle členění Služeb do skupin uvedeném
v Části VII. Metodiky) na celkových nákladech služby vykázaných v Závěrečném
vyúčtování dotace a skutečně vykázaným podílem dotace na celkových nákladech služby
vykázaných v Závěrečném vyúčtování dotace.

9. Porušení povinnosti uvedené v Části III., odst. 25 Smlouvy je považováno za méně
závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona o
rozpočtových pravidlech. Odvod za nesplnění požadavků na službu dle vizí Ústeckého
kraje – služby Osobní asistence (OA) a Pečovatelská služby (PS) – příloha č. 1 Metodiky
zajištění sítě sociálních služeb ÚK – Harmonogram se stanoví následujícím procentním
vyjádřením:

Požadavek na službu

Důkazy (kritéria)

Sankce za
neplnění
požadavku

OA a PS je základní sociální
službou
péče
poskytovanou
osobám
v nepříznivé
sociální
situaci. Umožňuje svým klientům
setrvat
v jejich
přirozeném
prostředí,
doplňuje
péči
neformálních
pečujících
a
podporuje je při pochopení potřeb
uživatele. Podporuje uživatele ve

Popis nepříznivé sociální situace žadatele o službu
bývá součástí záznamu ze sociálního šetření nebo
záznamu z úvodního rozhovoru.
Nepříznivá sociální situace zájemce o službu by
měla být popsána v kontextu požadavků zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních službách (§ 2, § 3).
Každý poskytovatel je povinen vést písemné důkazy
o tom, že s žadatelem/uživatelem o jeho nepříznivé
sociální situaci jednal, že zjišťoval možnosti řešení

1 % z vyplacené
dotace na základě
Smlouvy
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využívání
běžně
dostupných
veřejných služeb a udržení běžných
vazeb v komunitě.
Poskytovatel
nabízí
a
svou
nabídkou oslovuje všechny cílové
skupiny uvedené v zákoně o
sociálních službách, které mají
sníženou soběstačnost:
- PS z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního
postižení, a rodinám s dětmi,
jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby.
-OA z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.
PS je prokazatelně nabízena a
následně poskytována dle potřeb
v rozsahu 7:00 – 21:00 hodin
včetně víkendů a svátků.
OA je prokazatelně nabízena bez
časového omezení a následně
poskytována dle potřeb uživatelů.

Poskytovatel OA a PS informuje
veřejnost a zájemce o službu o své
činnosti v souladu s Regionální
kartou sociálních služeb ÚK
v rozsahu oblastí a služeb.

Poskytovatel OA a PS nabízí
podporu a zjišťuje potřeby osob
v rozsahu
Regionální
karty
sociálních služeb ÚK a následně
poskytuje
základní
sociální
poradenství a odpovídající podporu
doplňující přirozené zdroje a
veřejné služby v rozsahu, který
vyplynul ze zjišťování potřeb.
PS je odborná služba, která se
zaměřuje především na přímou
práci s uživateli. Svými úkony
nenahrazuje činnost jiných v místě
dostupných veřejných služeb, které
nečerpají veřejnou podporu.

situace žadatele jinými prostředky (využití jiných
zdrojů) a z jakého důvodu poskytl podporu právě
své služby.
Poskytovatel má dle požadavku registrovány
všechny cílové skupiny bez věkového omezení, tyto
údaje prezentuje na svých webových stránkách a v
propagačních materiálech a v souladu s nimi nabízí
a poskytuje registrovanou sociální službu.

1 % z vyplacené
dotace na základě
Smlouvy

Poskytovatel má požadovanou provozní dobu
zaregistrovanou a informuje o ní prostřednictvím
svých webových stránek, propagačních materiálů a
vnitřních
pravidel,
se
kterými
následně
zájemce/žadatele o službu seznamuje v rámci
sjednávání podmínek o poskytování sociální služby
- podle těchto pravidel službu poskytuje. Ze spisové
dokumentace klientů by mělo být zřejmé, že jim byla
tato informace poskytnuta a dána tak možnost si
dojednat průběh (tedy i čas) poskytování služby dle
svých potřeb, samozřejmě s ohledem na možnosti
poskytovatele.
Poskytovatel je schopen prokázat, že informuje
zájemce o službu o své činnosti v souladu s
Regionální kartou služeb, ať už informuje
prostřednictvím webových stránek nebo v rámci
jednání se zájemcem o službu (vedené záznamy),
případně i dále v průběhu poskytování služby plánování služby, nabízení dalších možností dle
aktuálních potřeb klienta (záznamy v IP).
Ze spisové dokumentace klienta musí být zřejmé, že
byly zjišťovány všechny potřeby v rozsahu
Regionální karty sociálních služeb ÚK. U každé
potřeby by mělo být popsáno, jakým způsobem je
zajištěna
(např.
klient
zvládne
sám/rodina/sousedská výpomoc/sociální služba).

1 % z vyplacené
dotace na základě
Smlouvy

Ze spisové dokumentace klienta musí být zřejmé, že
sociální služba nenahrazuje komerční služby jako
např. úklidové firmy, dovážku stravy, dovážku
velkých nákupů apod., které v lokalitě prokazatelně
nabízejí služby. Pokud služba některé z činností,
jako např. úklid zajišťuje, v dokumentaci klienta by
mělo být uvedeno, z jakého důvodu nebylo možné
zajistit tuto činnost komerční službou. Dále by mělo
být ze spisové dokumentace zřejmé, že byla
klientům poskytnuta informace o možných
komerčních službách pro zajištění dané potřeby,
příp. hledání jiných forem pomoci (sousedská
výpomoc apod.).

0,5 % z vyplacené
dotace na základě
Smlouvy

0,1 % z vyplacené
dotace na základě
Smlouvy

0,5 % z vyplacené
dotace na základě
Smlouvy

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

ČÁST VI.
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,
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.

5.

Logo Kraje je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb.,
Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech
a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění
pozdějších předpisů.
ČÁST VII.
VÝPOVĚĎ A ZRUŠENÍ SMLOUVY
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1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou v Části III., odst. 10., 13., 14. a 15., nebo do patnáctého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám
došlo, neoznámí změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci)
či zrušením registrace sociální služby. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi. Ve výpovědní
lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana Smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním vysloví souhlas, Smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana Smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, Smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.

ČÁST VIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků s výjimkou jednostranného právního jednání, které si poskytovatel
dotace a příjemce dotace dohodli v Části IV. Smlouvy.
2. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu. Spory z právních
poměrů při poskytnutí dotace podle této smlouvy rozhoduje Ministerstvo financí.
3. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména/názvu (obchodní firmy), sídla/adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného KÚÚK.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností
přičemž Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Příjemce jedno vyhotovení.

originálu,

5. Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel 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.

6. Varianta 1 - Tato Smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.
na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření Smlouvy, což se týká i případných dodatků ke Smlouvě, a to po dobu nejméně 3
let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.:
U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem, která
je zveřejňována pouze na úřední desce)
Varianta 2 - Tato Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
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obsažených v této Smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na
tom, že uveřejnění v registru smluv provede Poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této Smlouvy byla zaslána příjemci na e-mail: ……@....... Smlouva
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
(Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je uveřejňována v registru smluv)
Varianta 3 - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.:
U smluv do 50 000,- Kč)
7. Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. …. ze dne …..

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
…………………………
hejtman Ústeckého kraje

………………………………………………
Příjemce

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

Název poskytovatele

ID služby druh služby

Příloha 1 Smlouvy

Počet úvazků
pracovníků v
přímé péči

Počet
lůžek

Podíl uživatelů ve stupni
Počet
závislosti na pomoci jiné
uživatelů ve
fyzické osoby II, III a IV
III. a IV.stupni
na celkovém počtu
PnP
uživatelů

FP

U

M

Uppp

S

H

L

Su

v

Sz

Lu

k

OVD

Příloha č. 3 Vyhlášení

Žádost poskytovatele sociálních služeb
o účelovou dotaci z rozpočtu kraje
v dotačním programu A pro rok 2022
č. ……….
Účel dotace:
1. Adresát žádosti:
2. Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních služeb
2.1 Název:
2.2 Adresa
2.3 Právní forma
Zřizovatel:

Veřejné zdravotnické zařízení:

2.4 IČ:
2.5 Plátce DPH
2.6 Kontaktní osoby
2.7 Kontakty
2.8 Číslo účtu
2.9 Zřizovatel
2.10 Název
2.11 Osoby jednající jménem žadatele
Počet jednajících statutárních zástupců/osob jednajících na základě udělené plné moci:
Osoba

Funkce

Právní důvod
zastoupení

Adresát
rozhodnutí

2.12 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

Příloha



zahraniční právnická osoba:
o 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,

osoby:
Jméno/Název

IČ

Příloha

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

IČ

Výše podílu
Kč

3. Souhrn požadavků
Seznam služeb a výše požadavku na dotaci
Identifikátor

Název služby

Druh služby

Požadavek na dotaci
(Kč)

4. Přílohy žádosti
Níže uvedené soubory byly jako přílohy k žádosti vloženy v elektronické podobě do aplikace pro
podávání žádostí:
Typ přílohy

Příloha k sociální
službě

Název souboru

Datum
vložení
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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); doklady o
ustanovení (např. volba, jmenování)
statutárního orgánu právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho
oprávnění zastupovat žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv;
jen v případě, že tento údaj nevyplývá
z výše uvedených dokladů); doklady o
přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a
přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost; jen v případě, že tento údaj
nevyplývá z výše uvedených dokladů);
Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního
ústavu (smlouva).
čestné prohlášení o skutečnosti 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;
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; 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
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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;

Přehled projektů financovaných z ESF, do
kterých je příjemce dotace zapojen (příloha č.
2 Metodiky).

5. Informace o podání žádosti
5.1 Datum a čas podání žádosti:
Čestné prohlášení: Prohlašuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé.
Dále prohlašuji, že poskytovatel sociálních služeb ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě
splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům (včetně Státního fondu životního prostředí,
Pozemkového fondu a Celní správy), zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního
zabezpečení, místně příslušným finančním úřadům a rozpočtu územního samosprávného celku.
Dále prohlašuji, že vůči majetku poskytovatele sociálních služeb ke dni podání žádosti neprobíhá, nebo
v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisů.
5.2 Žádost podal(a):

Stránka 4 z 10
Žádost č. ………

Žádost podána „datum a čas“

6. Požadavek na dotaci sociální služby č. reg.
6.1 Číslo registrace služby:
6.2 Druh služby
6.3 Skupina služby
6.4 Název služby
6.5 Zařízení, poskytující sociální službu:
Název:

Adresa

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

Podíl působnosti (%)

Podíl požadavku na dotaci (%)

Požadavek na dotaci (Kč)

6.7 Období dosažení účelu dotace
Účelu dotace bude dosaženo v období od:

do:

6.8 Odůvodnění žádosti:
6.9 Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena
Typ cílové skupiny

Upřesnění

Převažující cílová skupina:
Věková kategorie cílové skupiny

6.10 Služba je poskytována od:
6.11 Forma(y) poskytování služby:
6.12 Provozní doba
Forma poskytování
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6.13 Kapacita
Forma poskytování:
Maximální kapacita

Poznámka

počet klientů

Kapacita
počet lůžek v dotovaném roce
celkový počet uživatelů za
předminulý rok k dotovanému
roku
předpoklad počtu uživatelů za
minulý rok k dotovanému roku
plánovaný počet uživatelů v
dotovaném roce
Komentář:

6.14 Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti
Struktura uživatelů služby ke dni podání žádosti
Struktura uživatelů podle stupně
Osoby do 18 let
závislosti

Osoby nad 18 let

Celkem

Osoby nad 18 let

Celkem

I
II
III
IV
Ostatní
Celkem

Struktura uživatelů služby v roce 2022
Struktura uživatelů podle stupně
Osoby do 18 let
závislosti
I
II
III
IV
Ostatní
Celkem
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6.15 Specifika služby
6.16 Personální zajištění služby
6.16.1 Pracovní smlouvy
Kód

Pracovní zařazení

1
1.1

pracovníci v přímé péči

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.4
1.5

1.6
2
2.1
2.2
2.3

Kód

Úvazky za Počet
minulý
prac.
rok

Přepočteno Náklady
na celé
celkem (Kč)
úvazky

Požadavek na
dotaci (Kč)

sociální pracovníci
pracovník v sociálních
službách
přímá obslužná péče
základní výchovná
pedagogická činnost
pečovatelská činnost
činnosti pod dohledem soc.
pracovníka
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
manželští a rodinní poradci
další odborní pracovníci,
kteří přímo poskytují soc.
služby
ostatní pracovníci
vedoucí pracovníci
administrativní pracovníci
ostatní pracovníci

Pracovní zařazení

Úvazky za
minulý rok

Počet prac. Přepočteno
na celé
úvazky

Náklady
celkem
(Kč)

Požadavek na
dotaci (Kč)

Náklady
celkem
(Kč)

Požadavek na
dotaci MPSV
(Kč)

Celkem:

6.16.2 Dohody o provedení práce
č.

Pracovní úkol

Přímá péče Rozsah
práce
(hod.)

Odměna
(hodinová)
(Kč)

Celkem:

Stránka 7 z 10
Žádost č. ………

Žádost podána „datum a čas“

6.16.3 Dohody o pracovní činnosti
č.

Pracovní zařazená

Sjednaná
práce

Úvazek

Počet
měsíců

Náklady
celkem
(Kč)

Požadavek na
dotaci

Celkem:
6.16.4 Nákup služeb
Kód

Pracovní zařazení

1
1.1

pracovníci v přímé péči

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.4
1.5

1.6
2
2.1
2.2
2.3

Úvazky za Počet
minulý
prac.
rok

Přepočteno Náklady
na celé
celkem (Kč)
úvazky

Požadavek na
dotaci (Kč)

sociální pracovníci
pracovník v sociálních
službách
přímá obslužná péče
základní výchovná
nepedagogická činnost
pečovatelská činnost
činnosti pod dohledem
soc. pracovníka
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
manželští a rodinní
poradci
další odborní pracovníci,
kteří přímo poskytují soc.
služby
ostatní pracovníci
vedoucí pracovníci
administrativní pracovníci
ostatní pracovníci

6.16.5 Dobrovolníci
Celkem:

Počet odpracovaných hodin:
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6.17 Rozpočet služby a požadavek na dotaci podle nákladových položek
Komentáře k nákladovým položkám:
Kód

Nákladová položka

1
1.1

osobní náklady

Komentář

pracovní smlouvy
dohody o pracovní činnosti

1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7

2.6.8
2.6.9
2.6.10
2.7
2.8
0

dohody o provedení práce
jiné osobní náklady
provozní náklady
dlouhodobý majetek
dlouhodobý nehmotný
majetek do 60 tis. Kč
dlouhodobý nehmotný
majetek do 40 tis. Kč
potraviny
kancelářské potřeby
pohonné hmoty
jiné spotřebované nákupy
služby
energie
telefony, internet,
poštovné, ostatní spoje
nájemné
právní a ekonomické služby
školení a kurzy
opravy a udržování
cestovní náhrady
pracovníci v přímé péči
(mimo prac.poměr, DPP,
DPČ)
ostatní pracovníci (mimo
prac.poměr, DPP, DPČ)
jiné
odpisy
ostatní náklady
Celkem
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6.18 Zdroje financování služby
Zdroj financování služby

Dotační program

Skutečnost
v roce 2020

Předpoklad
Plán
na rok 2021 na rok 2022

příspěvek zřizovatele kraje
pěstounská péče- dohoda o výkonu
příspěvek zřizovatele obce
příspěvek- Úřad práce
úhradě od uživatele
dotace MPSV
fondy zdravotních pojišťoven
Další dotace od resortů státní správy
Další dotace od krajů (celkem)
Další dotace od obcí (celkem)
Dotace- strukturální fondy
Jiné
Celkem:

Žádost bude obsahovat elektronický podpis.

Stránka 10 z 10
Žádost č. ………

Žádost podána „datum a čas“

Příloha č. 4 Vyhlášení

Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory
poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2022

Obecné podmínky pro poskytování vyrovnávací platby
a) Právní prostředí ČR
Systém financování sociálních služeb v ČR je upraven množstvím právních předpisů.
V následujícím přehledu jsou uvedeny ty, které jsou pro účely tohoto dokumentu nejdůležitější:
České právní normy
Oblast sociálních služeb je v českém právním systému upravena následujícími normami:
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách
Této oblasti se však dále dotýkají například i následující právní předpisy:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (oblast práva
závazkového)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (režim veřejnoprávních
smluv)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Oblast financování (poskytnutí finančních prostředků a kontroly)
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním
rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem
Veřejná podpora
Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti
veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů
Veřejné zakázky
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
b) Právní prostředí EU
Sociální politika patří v Evropské unii mezi tzv. koordinované politiky. Jedná se tedy o oblast,
kde členské státy přenesly svou působnost na orgány EU/ES jen částečně a jádro pravomocí
zůstává v rukou národních vlád.
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Oblasti sociálních služeb se však úzce dotýkají některé jiné oblasti, a to zejména pravidla
pro fungování jednotného vnitřního trhu týkající se veřejné podpory a souvisejících témat
(služby obecného hospodářského zájmu – „SOHZ“ nebo také „SGEI“, podpora de minimis).
Právní předpisy upravující oblast veřejné podpory využitelné (aplikovatelné) pro podporu
sociálních služeb jsou zejména následující (konkrétnímu významu a dopadům uvedených
právních předpisů se věnujeme dále v textu):
Základním právním předpisem je pro tuto oblast Smlouva o fungování evropské unie, v jejíchž
článcích 107 – 109 je obsažena obecná úprava pravidel pro poskytování veřejné podpory;
v článku 106 odst. 2 je pak obsažen právní základ pro možnost financování tzv. služeb
obecného hospodářského zájmu.
Služby obecného hospodářského zájmu
Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby
obecného hospodářského zájmu
Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
(dále též „Rozhodnutí EK“)
Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby (tzv. Rámec SGEI)
Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu
udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (Cílem Sdělení je vysvětlit
základní pojmy při používání pravidel státní podpory na vyrovnávací platbu
za závazek veřejné služby. Tento právní předpis lze označit za příručku základních informací
pro objednatele a poskytovatele veřejných služeb.)
Rozsudek Altmark
Podpora de minimis
(Předpisy, které jsou na území České republiky aplikovány od 1. 7. 2014)
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
Studie realizované MPSV zabývající se dopady evropské legislativy na oblast poskytování
sociálních služeb docházejí k následujícím závěrům1:
Rozhodnutí EK výslovně v ustanovení čl. 2 odst. 1, písm. c) označuje služby, „jimiž
se uspokojují sociální potřeby, například zdravotní a dlouhodobá péče, péče o děti, přístup
na trh práce a opětovné začlenění do trhu práce, sociální bydlení a péče a sociální začleňování
zranitelných skupin“ za skupinu služeb, u nichž lze při splnění dalších podmínek uvedených
v Rozhodnutí EK, použít bez ohledu na výši podpory možnosti nenotifikovat veřejnou podporu
Evropskou komisí (dále též „Komise“). Jinými slovy, pokud veřejná podpora na tyto služby
splňuje požadavky Rozhodnutí EK, není nutné programy (režimy) ani individuální podpory
předem oznamovat Komisi. Tato skutečnost potvrzuje zvláštní postavení sociálních služeb mezi
ostatními SGEI danou sociální potřebou, kterou mají tyto služby uspokojovat,
1

Pro účely této analýzy vycházíme z následujících oficiálních dokumentů MPSV: Posouzení dopadů nové
legislativy EU v oblasti veřejné podpory službám obecného hospodářského zájmu na pravidla financování
sociálních služeb v České republice (výstup projektu Podpora procesů v sociálních službách).
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i to, že mohou využívat oproti „běžným službám“ benevolentnějšího režimu veřejné podpory.
Komise k tomu v bodu 11 Preambule konstatovala následující: „Nemocnice a podniky
poskytující sociální služby, které jsou pověřeny úkoly obecného hospodářského zájmu, mají
specifickou povahu, kterou je třeba zohlednit. Zejména je třeba brát v úvahu skutečnost,
že za současných hospodářských podmínek a za současného stavu rozvoje vnitřního trhu mohou
sociální služby potřebovat k pokrytí nákladů na veřejnou službu částku, která je vyšší než strop
stanovený v tomto rozhodnutí. Vyšší částka vyrovnávací platby pro sociální služby tudíž
s sebou nutně nepřináší větší riziko narušení hospodářské soutěže. Proto by podniky pověřené
poskytováním sociálních služeb, včetně poskytování sociálního bydlení pro znevýhodněné
občany nebo příslušníky sociálně méně zvýhodněných skupin, kteří nejsou z důvodů omezené
solventnosti schopni získat bydlení za tržních podmínek, měly být rovněž osvobozeny
od oznamovací povinnosti stanovené tímto rozhodnutím, i když vyrovnávací platba, kterou
obdrží, přesahuje obecný limit pro vyrovnávací platby stanovený tímto rozhodnutím. Totéž by
mělo platit pro nemocnice poskytující zdravotní péči, v příslušných případech včetně
pohotovostních služeb a doplňkových služeb, které přímo souvisejí s jejich hlavními činnostmi,
zejména v oblasti výzkumu. Sociálními službami, na které se vztahuje vynětí
z oznamovací povinnosti, by měly být jasně vymezené služby, pokrývající sociální potřeby
v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče, péče o děti, přístupu na trh práce a opětovného začlenění
do trhu práce, sociálního bydlení a péče o zranitelné skupiny a jejich sociálního začleňování.“
Komise tedy výslovně považuje „služby, jimiž se uspokojují sociální potřeby“ za a priori
spadající pod regulaci veřejné podpory dle práva EU. Povinnost poskytovat finanční prostředky
pro poskytovatele sociálních služeb v souladu s pravidly EU ukládá krajům zákon č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
§ 101a
a. K plnění povinnosti uvedené v § 95 písm. g) a h) se krajům poskytuje ze státního
rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném
základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Dotaci poskytuje
ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.
b. Kraj rozhoduje podle zvláštního právního předpisu a předpisů Evropské unie o veřejné
podpoře o poskytnutí finančních podpory z dotace poskytovatelům sociálních služeb,
kteří jsou zapsáni v registru podle § 85 odst. 1, popřípadě o zadání veřejné zakázky
na poskytování sociálních služeb. O poskytnutí finančních prostředků na jednotlivé
sociální služby a jejich výši rozhoduje zastupitelstvo kraje v souladu s podmínkami
stanovenými zastupitelstvem kraje.
Veřejná podpora
Příspěvky (podpory) poskytnuté poskytovatelům služeb, včetně sociálních služeb, mohou být
považovány za nedovolenou veřejnou podporu ve smyslu práva EU, pokud splňují následující
definiční znaky veřejné podpory EU dle čl. 107 odst. 1 SFEU, který zní:
„Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo
mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví
výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem,
nestanoví-li Smlouvy jinak.”
Nedovolená veřejná podpora je posuzována dle následujících definičních znaků:
a) podpora poskytnutá v jakékoli formě,
b) poskytnutá státem nebo ze státních (veřejných) prostředků,
3
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c) způsobem, který narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje
určité podniky nebo určitá odvětví výroby,
d) v míře, ve které může být dotčen obchod mezi členskými státy.
Pokud je daná sociální služba nehospodářské povahy, nepodléhá poskytnutá výhoda vůbec
pravidlům vnitřního trhu a státy nejsou z hlediska práva EU nijak omezeny v jejím
poskytování2.
V případě, že daná sociální služba je hospodářské povahy, existuje zvláštní výjimka – zvláštní
kategorie služeb, které jsou označovány jako tzv. služby obecného hospodářského zájmu
(anglicky Services of General Economic Interest, zkratka SGEI). Jedná se o služby, které
splňují podmínky stanovené v roce 2003 Evropským soudním dvorem v Rozsudku Altmark:
a) subjekt, který je příjemcem vyrovnávací platby, musí být výkonem SGEI pověřen,
a to jasně vymezeným způsobem,
b) ukazatele pro kalkulaci výše vyrovnávací platby musí být stanoveny předem
a objektivním způsobem,
c) výše vyrovnávací platby nesmí překročit náklady vynaložené subjektem při plnění
závazku veřejné služby po odečtení příslušných příjmů z tohoto závazku a přičtení
přiměřeného zisku (nástroje proti překompenzaci),
d) a) subjekt pověřený výkonem veřejné služby byl vybrán v rámci řízení o zadání veřejné
zakázky umožňující vybrat zájemce schopného poskytovat tyto služby za nejmenších
nákladů pro územně samosprávný celek nebo
b) na základě analýzy nákladů, jež by na výkon veřejné služby vynaložil průměrný,
řádně řízený podnik, jenž disponuje odpovídajícími technickými prostředky k plnění
výkonu dané veřejné služby.
Pokud nejsou uvedené podmínky rozsudku Altmark splněny, nabízí se i další alternativy,
jelikož kompenzace (vyrovnávací platba) může být shledána veřejnou podporou slučitelnou
s vnitřním trhem (tedy legálně poskytnutou). Rozhodujícími právními předpisy jsou
Rozhodnutí EK a Rámec SGEI.
Rozdíl mezi těmito právními akty spočívá v tom, že pokud jsou splněny podmínky Rozhodnutí
EK (zejména limity pro jeho aplikaci), je kompenzace považována za veřejnou podporu
slučitelnou s vnitřním trhem automaticky, bez nutnosti oznámení Komise. V případě,
že vyrovnávací platba nesplňuje mezní hodnoty stanovené v Rozhodnutí EK, je možné využít
Rámce SGEI. V tomto případě je však nutné notifikovat opatření Evropské komisi, která bude
posuzovat slučitelnost s vnitřním trhem s ohledem na podmínky v Rámci SGEI uvedené.
Následné judikáty ESD (resp. SDEU) vedou k následující interpretaci a závěrům:
a) veřejný sektor má poměrně rozsáhlé právo označit určitou službu jako službu obecného
hospodářského zájmu, pokud je daná služba objektivně poskytována ve společném
či veřejném zájmu,
b) požadavek na jasné vymezení kvantitativních (rozsah služeb a úplata) i kvalitativních
povinností (kvalita služeb) v pověřovacím aktu,
c) požadavek na předem dané objektivní a transparentní parametry vyčíslení kompenzace,
které jsou následně kontrolovatelné a které mají zajistit, aby provozovatel veřejné
služby nebyl přeplácen,
2

Podle názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (nicméně nepotvrzeného Komisí) by do této kategorie
mohly spadat zejména „služby sociální prevence, které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení ohrožených
osob a služby odborného sociálního poradenství“.
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d) požadavek, který stanoví, že úroveň nákladů je nejlépe zajištěna výsledkem otevřené,
nediskriminační a transparentní hospodářské soutěže, v jejímž rámci je vybrán „nejlepší
dodavatel“, a v případě, že takový proces neproběhl, určitým benchmarkingem nákladů
vůči tzv. běžnému, řádně řízenému podniku.
Výjimky z obecného zákazu poskytovat veřejnou podporu jsou následující:





poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis do výše max. 200 tisíc EUR za tři roky
nebo
podpora v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu za podmínky existence
písemného pověření organizací k výkonu SGEI, které stanoví speciální limit podpory
de minimis do výše 500 tisíc EUR za tři roky anebo
poskytnutí veřejných prostředků jako kompenzaci za výkon SOHZ dle Rozhodnutí EK,
které stanoví podmínky, za jejichž splnění je vyrovnávací platba považována
za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem. Pověřovací akt musí mít náležitosti
stanovené v čl. 4 Rozhodnutí EK, přičemž pro oblast sociálních služeb není dle čl. 2
odst. 1 písm. c) stanoven žádný omezující limit celkové roční výše vyrovnávací platby.

Při aplikaci těchto výjimek je třeba si uvědomit zásady zákazu kumulace podpor, které jsou
následující:
a) podporu v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu lze kumulovat
s podporou de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince
2013, o použití článků 107 a 708 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu
de minimis až do celkové výše 500 tisíc EUR za tři roky;
b) podporu v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu nelze kumulovat
s žádnou vyrovnávací platbou na tutéž službu obecného hospodářského zájmu
(tj. s podporou poskytnutou zejména dle Rozhodnutí EK).
Z uvedeného principu zákazu kumulace podpor vyplývá závěr, že poskytovatel sociální
služby, kterému je nebo má být poskytována vyrovnávací platba, nesmí přijmout podporu
podle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům
poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu; v opačném případě mu nemůže být
poskytnuta vyrovnávací platba na tutéž službu.
Pověření poskytovatele sociálních služeb
Aplikace těchto pravidel a postupů na financování sociálních služeb v kraji by měla
tyto následky:3

3

Klíč financování sociálních služeb a analýza dopadů nového systému financování na proces plánování v úrovni
Libereckého kraje i obcí, červenec 2013, zpracovatel: PBA Group, s.r.o.
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-

Provedení určitého výběru množiny poskytovatelů sociálních služeb v kraji v souladu
s pravidly veřejných zakázek.
- Finanční podpora z veřejných zdrojů má podobu vyrovnávací platby. Kalkulace
této vyrovnávací platby musí být provedena předem, nicméně její vyúčtování se provádí
až na konci stanoveného období dle skutečně vynaložených nákladů (a příjmů s nimi
souvisejících). To prakticky znamená, že kraj nebude reálně vědět, jaké budou jeho
skutečné výdaje spojené s těmito platbami (může však stanovit maximální výši
pro každého příjemce dotací).
- Parametry výpočtu vyrovnávací platby by měly být objektivní a transparentní (zároveň
se připouští, že nemusí být známy veškeré podrobnosti nákladů před zahájením
poskytování služby). Při kalkulaci vyrovnávací platby nejde o povahu nákladů u dané
služby (např. platy, provoz apod.), ale o účel jejich vynaložení. Přípustné varianty
obecně jsou:
a. Stanovení kompenzace na bázi ceny za úkon, za cenu služby v jednom dni nebo za cenu
péče založenou na odhadu jejich potenciálních uživatelů, například: počet seniorů
přijatých do sociálního zařízení za jeden rok, počet dní strávených v sociálním zařízení
v průběhu tohoto období.
b. Stanovení předem definované množiny nákladů souvisejících s poskytováním dané
služby. Lze limitovat další výdaje určitou částkou dle konkrétního typu služby –
koeficienty použít pro území apod., například: použité vybavení a platy sociálních
pracovníků za jeden rok.
Čl. 4 Rozhodnutí EK upravuje náležitosti tzv. pověřovacího aktu. Poskytováním služby
obecného hospodářského zájmu je dotčený podnik pověřen jedním nebo několika akty, jejichž
formu si mohou upravit jednotlivé členské státy. V tomto aktu nebo aktech musí být uvedeny
zejména tyto údaje:







náplň a trvání závazku veřejné služby,
o který podnik, případně o které území se jedná,
povaha jakýchkoli výhradních nebo zvláštních práv udělených podniku
orgánem poskytujícím podporu,
popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu
a přezkoumání vyrovnávací platby,
opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby,
odkaz na toto rozhodnutí.
Část I.
Úvodní ustanovení

1. Ústecký kraj (dále také “ÚK“ nebo „kraj“) v návaznosti na ustanovení §101a zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o sociálních službách“) stanovuje pro účely dotačního řízení a pro účely posouzení žádostí
o dotaci z rozpočtu kraje v oblasti podpory poskytování sociálních služeb a požadavku
na dotaci Metodiku Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům
sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022 (dále
jen „Metodika“).
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2. Metodika upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádostí,
pravidla a postup pro posouzení žádosti, hodnocení rozpočtu, požadavku na dotaci.
Metodika dále obsahuje informace o stanovení optimální výše dotace, maximální a reálné
výše dotace. Tato Metodika se vztahuje na všechny žadatele a příjemce dotace, bez ohledu
na právní formu.
3. Finanční podpora na sociální službu bude poskytnuta formou „dotace“ na základě Smlouvy
uzavřené s krajem. Finanční podpora bude příspěvkovým organizacím obcí poskytnuta
prostřednictvím účtu zřizovatele. Příspěvkovým organizacím kraje, které též mohou žádat
o poskytnutí finanční podpory, bude vypočtená finanční podpora do jejich rozpočtů
poskytována prostřednictvím rozpočtu zřizovatele v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů“), ve znění pozdějších předpisů (podle § 28 odst. 4 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) na jejich běžné účty.
4. Celkový objem finančních prostředků určených na podporu poskytování sociálních služeb
je dán objemem finančních prostředků, který bude pro tyto účely pro příslušný rok vyčleněn
ve státním rozpočtu v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“).
5. Finanční podpora na sociální služby z dotace musí být poskytnuta v souladu s Rozhodnutím
EK.
6. Priority dotačního řízení vyhlašuje pro příslušný dotační rok ÚK v rámci programu Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraj 2022 (dále jen „Program“) viz Část III. odst. 4 Metodiky.
Priority dotačního řízení mohou stanovit podporu těm sociálním službám, které např.
zajišťují péči o specifické cílové skupiny (např. osoby s poruchou autistického spektra),
či je třeba zvláštního zacházení, například v kontextu jiných zdrojů financování, které
nejsou zajištěny kontinuálně (např. služby sociální prevence, které jsou částečně
financovány ze zdrojů Strukturálních fondů Evropské Unie (resp., strukturálních
a investičních fondů EU), především z Evropského sociálního fondu).
Část II.
Zaměření podpory, účel dotace
1. Dotace z rozpočtu kraje se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí
s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022–2024 (dále jen „SPRSS ÚK“), resp. s Akčním
plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022, zpracovaným v souladu
s § 95 zákona o sociálních službách, poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou součástí
Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024 (dále jen „Základní
síť kraje“), která je jeho přílohou.
2. Dotace na poskytování sociálních služeb se poskytuje na financování základních druhů
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování
sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby.
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Část III.
Vymezení některých pojmů
1. Dotací se rozumí finanční prostředky z rozpočtu kraje poskytnuté právnickým nebo
fyzickým osobám na stanovený účel, a to v rámci a za podmínek této Metodiky a Programu.
2. Poskytovatelem sociální služby se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno
rozhodnutí o registraci, a právnická nebo fyzická osoba uvedená v § 84 odst. 5 zákona
o sociálních službách (poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové
péče).
3. Žadatelem se rozumí ten poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání
žádosti (tzv. způsobilý žadatel) a podáním žádosti se uchází o dotaci z rozpočtu kraje
na podporu poskytování sociální služby.
4. Programem se rozumí dotační program (dle § 10c zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů) Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022, jehož podmínky jsou
schvalovány Zastupitelstvem Ústeckého kraje a v jehož rámci jsou poskytovány dotace
poskytovatelům sociálních služeb za účelem spolufinancování sociálních služeb.
5. Poskytovatelem dotace se rozumí Ústecký kraj (dále jen „Poskytovatel“), který poskytuje
finanční prostředky z rozpočtu kraje dle § 101a odst. 3 zákona o sociálních službách,
vyhlašuje a určuje podmínky pro jejich poskytování a rozhoduje o účelu jejich vynakládání.
V jeho rámci plní příslušné úkoly a funkce odbor sociálních věcí Krajského úřadu
Ústeckého kraje (dále jen „KÚÚK“).
6. Příjemcem dotace se rozumí poskytovatel sociální služby, v jehož prospěch bylo
o poskytnutí dotace poskytovatelem dotace rozhodnuto (dále jen „Příjemce“).
7.

Žádostí o dotaci (dále jen „Žádost“) se rozumí žádost poskytovatele sociálních služeb
o dotaci z rozpočtu ÚK podaná do dotačního programu Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2022, kterou poskytovatel sociálních služeb podává prostřednictvím tomu
určené webové aplikace, přičemž k tomu, aby byla Žádost způsobilá posouzení, musí
splňovat náležitosti § 10a odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
musí být vyplněny všechny k tomu určené části žádosti a doplněny veškeré povinné
přílohy.

8. Hodnotitelem krajského úřadu se rozumí kompetentní pracovník, který disponuje znalostmi
o průběhu poskytování sociálních služeb, má adekvátní znalosti o financování sociálních
služeb a ekonomických aspektech poskytování sociálních služeb, a který musí být
seznámen s obsahem této Metodiky, podle jejíchž ustanovení při hodnocení postupuje.
9. Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb se rozumí dokument, kterým jsou
deklarovány priority v rozvoji sociálních služeb na území regionu, a to v souladu
s ustanoveními § 3 písm. h) a § 95 písm. d) zákona o sociálních službách.
10. Neoprávněným použitím peněžních prostředků se rozumí jejich výdej, jehož provedením
byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, nebo porušení
podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to,
není-li prokázáno, jak byly tyto peněžní prostředky použity.
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11. Zadržením peněžních prostředků se rozumí porušení povinnosti vrácení prostředků
poskytnutých z rozpočtu kraje ve stanoveném termínu.
12. Maximální výše dotace je stanovena jako požadovaná výše dotace snížená o nadhodnocené
náklady a o náklady v rozpočtu, na které nelze finanční prostředky z dotace čerpat (viz.
Nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách a příloha
č. 6 Metodiky).
13. Vyrovnávací platba je definována jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů,
kterou konkrétní služba potřebuje k dokrytí svých provozních potřeb. Je vypočtena jako
rozdíl vypočtených místně obvyklých nákladů a výnosů.
Vypočtená výše vyrovnávací platby je pro daného poskytovatele a daný rok hodnotou
maximální výše podpory, kterou může získat z veřejných rozpočtů.
14. Optimální výše dotace je pro daného poskytovatele a daný rok hodnotou maximální výše
podpory a je stanovena ze strany ÚK na základě údajů uvedených v Žádosti, Základní síti
kraje a na základě analýzy nákladů a výnosů jednotlivých druhů sociálních služeb. Analýza
je prováděna na základě dostupných dat za předchozí roky. Optimální výše dotace je obecně
stanovena:
a. v případě ambulantních a terénních sociálních služeb (vyjma nocleháren) jako
obvyklá/průměrná hodnota celkových nákladů na úvazek pracovníka, přičemž
se zohledňují obvyklé příjmy u jednotlivých služeb,
b. v případě pobytových sociálních služeb a nocleháren jako obvyklá/průměrná
hodnota celkových nákladů na lůžko, přičemž se zohledňují obvyklé příjmy
u jednotlivých služeb.
15. 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 Programu.
16. Redukční koeficienty jsou stanoveny ze strany ÚK každoročně (i) s ohledem na celkovou
výši dotace, kterou MPSV přidělilo kraji pro příslušný rok, (i) s ohledem na priority
podpory jednotlivých druhů sociálních služeb vyjádřené ve střednědobém plánu rozvoje
sociálních služeb – jednotlivé míry redukce zohledňující priority podpory jednotlivých
druhů sociálních služeb jsou uvedeny v příloze č. 5 této Metodiky. Redukční koeficienty
stanovené pro jednotlivé druhy podporovaných sociálních služeb v daném kalendářním roce
budou zveřejněny na internetových stránkách ÚK nejpozději do 28. února roku, na který je
dotace poskytnuta.
17. Smlouvou o poskytnutí finanční podpory se rozumí smlouva o poskytnutí finanční podpory
z rozpočtu kraje poskytovateli sociálních služeb na podporu sociálních služeb
poskytovaných dle zákona o sociálních službách, která je uzavřena v souladu se zákonem
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na základě níž a při splnění v ní stanovených
podmínek bude žadateli (Příjemci) poskytnuta dotace ve výši reálné výše dotace (dále také
„Smlouva“).
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18. Závěrečným vyúčtováním dotace se rozumí závěrečná zpráva o splnění veškerých podmínek
Smlouvy a dotačního řízení na předepsaných formulářích (viz příloha č. 4 Metodiky)
Část IV.
Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace
1. Na dotaci není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace náleží
do pravomoci Zastupitelstva ÚK. Dotace jsou poskytovány na základě § 10a zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
2. Žadateli nebude vyplacena vyšší dotace, než jaká odpovídá optimální výši dotace stanovené
v souladu s pravidly Části VII. Metodiky. 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 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.
3. 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 o sociálních službách). Žádost nelze
podat a dotaci nelze poskytnout v případě, že žadatel nemá oprávnění k poskytování
sociálních služeb (registraci) a/nebo není zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb.
Dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, která je v době rozhodnutí
o přidělení dotace součástí Základní sítě kraje a zároveň je pověřena k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu.
4. Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky a realizace jím
poskytovaných sociálních služeb na území ÚK. Uvedené subjekty musí vykonávat činnost
v oblasti poskytování sociálních služeb určenou osobám, které se nacházejí v nepříznivé
sociální situaci (viz okruh oprávněných osob podle § 4 zákona o sociálních službách).
5. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, 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
(viz část V. odst. 6 Metodiky, tj. toto čestné prohlášení je součástí elektronické žádosti
o dotaci).
6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit při podpisu Smlouvy:
a) originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších 3 měsíců v den
doložení těchto dokladů Poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad
a okresní správa sociálního zabezpečení, Celní správa a všechny zdravotní pojišťovny
potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
(bezdlužnost),
b) úředně ověřené kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění
k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací
listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.), nelze-li
tyto skutečnosti ověřit z veřejně přístupných zdrojů,
c) úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu
(jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů nebo nelze-li tyto
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údaje zjistit nebo ověřit z veřejně přístupných zdrojů) současně s dokladem
osvědčujícím oprávnění zástupce zastupovat subjekt navenek,
d) úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČO (jen v případě, že tento údaj nevyplývá
z výše uvedených dokladů nebo nelze-li tyto údaje zjistit nebo ověřit z veřejně
přístupných zdrojů),
e) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení
peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí
rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
f) nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb upravené na základě výše přiznané
dotace. Příslušný formulář tvoří přílohu č. 1 Metodiky,
g) směrnici (předpis), která stanovuje podmínky uplatňování správní režie u žadatele.
Tato povinnost je vyžadována pouze v případě, kdy žadatel uplatňuje správní režii
z dotace.
Příjemce, kterému byla dotace v rámci Programu přidělena poprvé, dokládá přílohy
uvedené pod písmenem a) až g). Příjemce, kterému byla dotace v rámci Programu
v minulém roce, tj. v roce 2021, přidělena (byla s ním uzavřena smlouva), dokládá
povinně přílohy uvedené pod písmenem a) a f); ostatní přílohy není nutné dokládat
v případě, že u příloh uvedených pod písmeny b), c), d), e) a g) uložených ve složce
na odboru sociálních věcí KÚÚK nedošlo ke změně. Tuto skutečnost Příjemce doloží
čestným prohlášením.
7. Předložení dokladů uvedených v odst. 6 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů,
kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno.
V takovém případě žadatel čestným prohlášením potvrdí, že nemá zákonnou povinnost
k úhradám závazků ve prospěch finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení
a zdravotní pojišťovny.
8. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě,
že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto
dokladů k ověření shody nebo v případech, kdy lze veškeré listiny nebo údaje zjistit nebo
ověřit z veřejně přístupných zdrojů.
9. V případě, že žadatel nedoloží k podpisu Smlouvy doklady podle odst. 6 tohoto článku
(s výjimkami uvedenými v odst. 7 a 8 tohoto článku), nebude s ním Smlouva uzavřena.
10. Sociálním službám financovaným z tzv. individuálních projektů, které jsou podporovány
v rámci oblasti podpory Operačního programu Zaměstnanost, nebude dotace po dobu
realizace projektu poskytnuta a to v případě, kdy z projektu bude zajištěno plné financování
(není počítáno s případnou minimální spoluúčastí). Výjimku tvoří sociální služby, u nichž
není do individuálních projektů zahrnuta celá kapacita sociální služby, všechny cílové
skupiny uživatelů příslušné sociální služby nebo všechna místa poskytování sociální služby.
Další výjimku tvoří sociální služby zapojené do individuálních projektů (dále také „IP“)
realizovaných např. krajem (projekt Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji), kdy je
podpora v rámci IP poskytována ve formě příspěvku k vyrovnávací platbě a je stanovena
maximální procentuální podpora (např. 60 % vyrovnávací platby). V těchto případech lze
podat Žádost o dotaci na sociální službu, a to pouze pro část kapacity, pro cílovou skupinu
uživatelů nebo místo poskytování sociální služby, které nejsou podpořeny v rámci
individuálního projektu nebo do výše té části vyrovnávací platby, která nebude kryta z IP
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(např. v případě příspěvku ve výši 60 % vyrovnávací platby, lze podat žádost o dotaci na
maximálně 40 % vyrovnávací platby) .
11. Dotace je poskytována bezhotovostně, ve splátkách a vyplácena v souladu s případnými
regulačními opatřeními následovně:
─ poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními samosprávnými
celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,
─ příspěvkovým organizacím zřizovanými obcemi – platebním poukazem na běžné účty
zřizovatele,
─ příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem dotace na jejich běžné účty.
12. Dotace je poskytována žadatelům na základě Žádosti poskytovatele sociální služby
o poskytnutí dotace z rozpočtu ÚK. Žádost musí být zpracována a podána výlučně
prostřednictvím internetové aplikace v části žádost o dotaci.
13. Dotace se poskytovateli sociální služby (Příjemci) poskytuje jen na úhradu nezbytně
nutných nákladů provozované sociální služby. Dotace se neposkytuje na zajištění
fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). V Žádosti v rozpočtu
služby žadatel uvádí pouze náklady na základní činnosti služby stanovené zákonem
o sociálních službách pro příslušný druh služby.
14. 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.
15. Příjemce smí prostředky dotace použít pouze na úhradu nákladů na poskytování základních
druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi
při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby podle zákona
o sociálních službách. V případě domovů pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zákona
o sociálních službách) lze prostředky dotace použít i na osobní vybavení, drobné předměty
běžné osobní potřeby a některé služby poskytované nezaopatřeným dětem podle § 48 odst.
3 zákona o sociálních službách.
16. O převodu dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými žadatelem
(Příjemcem) rozhoduje Zastupitelstvo ÚK na základě písemné žádosti žadatele (Příjemce),
a to s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného Programu. Obdobně se postupuje u převodu
dotace v případě sloučení či rozdělení sociálních služeb.
17. Finanční prostředky z dotace lze čerpat pouze na výdaje časově a věcně související
s kalendářním rokem, na který je dotace poskytnuta za podmínek uvedených v čl. 20.
18. Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (viz také § 1 odst. 2 Nařízení vlády
č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách):
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
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d)
e)

f)
g)
h)
i)

j)
k)

nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden
rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,
odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích
období a opravné položky provozních nákladů,
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,
výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla
využívaného v rámci poskytování sociální služby,
daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů
sociálních služeb,
daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu4 požádat,
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,
výdaje, které nelze účetně doložit,
mzdové/platové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na mzdové/platové
náklady odvozené ze 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 včetně zákonných odvodů.

Další uznatelné a neuznatelné náklady jsou konkrétněji vymezené Poskytovatelem v příloze
číslo 6 Metodiky a jsou pro Příjemce závazné.
19. V případě nejasností, zda se jedná o náklad oprávněný nebo neoprávněný, dává závazné
stanovisko odbor sociálních věcí KÚÚK.
20. 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.
21. Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Při stanovení výše dotace se zohledňuje
úhrada ze strany uživatelů za základní činnosti sociální služby (pozn. pouze v případě
sociálních služeb poskytovaných za úhradu od uživatelů sociální služby podle zákona
o sociálních službách), úhrada z veřejného zdravotního pojištění za poskytovanou zdravotní
péči v případě sociálních služeb uvedených v § 36 zákona o sociálních službách (s úhradou
z veřejného zdravotního pojištění za poskytovanou zdravotní péči se počítá
i v případě sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče)
4

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
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a výše finančních transferů poskytovaných z rozpočtů samospráv a dalších zdrojů (mimo
výše uvedených úhrad). Způsob zohlednění úhrad od uživatelů, úhrad z veřejného
zdravotního pojištění a transferů poskytovaných z rozpočtů samospráv a dalších zdrojů
při stanovení výše dotace určí Poskytovatel při vyhlášení dotačního řízení pro příslušný rok.
Část V.
Žádost poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace
1. Dotace na příslušný kalendářní rok se poskytuje na základě Žádosti poskytovatele sociální
služby o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu kraje. Žádost poskytovatel sociální služby
vyplní a podá prostřednictvím internetové aplikace.
2. Žádost se vyplňuje a podává pouze v elektronické podobě.
3. Žádosti jsou Poskytovatelem přijímány ve dvou termínech dotačního řízení. Jedná
se o termín řádný a mimořádný. Mimořádný termín pro podávání Žádostí je určen
pro žadatele, kteří poskytují nově registrované sociální služby (popř. služby nově zapsané
v registru poskytovatelů sociálních služeb) nebo služby, u nichž došlo ke změnám
v registraci (rozšíření kapacit, registrace nové formy služby) nebo pro žadatele, kteří
ze závažného důvodu nemohli Žádost zpracovat a podat v řádném termínu.
4. Pokud bude v mimořádném termínu dotačního řízení podána taková Žádost, která neodráží
výše uvedené změny registrace, bude tato Žádost z dotačního řízení vyřazena.
5. Každý poskytovatel sociální služby podává v jednom termínu pouze jednu Žádost.
6. Žádost obsahuje tyto údaje:
a) identifikační údaje o právnické osobě – poskytovateli sociální služby (název, popřípadě
obchodní firmu, sídlo, telefon, e-mail, formu právní subjektivity, IČ, informaci o tom,
zda je organizace plátcem DPH, statutární orgán, uvedení kontaktní osoby, číslo účtu
a označení banky, u které je účet veden),
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu,
e) odůvodnění Žádosti,
f) identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh Žádosti,
h) den vyhotovení Žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení
na základě plné moci i plnou moc,
i) údaje o poskytované sociální službě, na kterou je požadována dotace ze státního
rozpočtu:
─
označení programu podpory, ve kterém je požadována dotace na sociální službu,
v případě označení programu podpory A (dle Metodiky MPSV) uvedení
krajského úřadu, prostřednictvím kterého je žádost o dotaci ze státního rozpočtu
na příslušnou sociální službu podávána,
─
číslo registrace sociální služby – identifikátor,
14
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─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

název sociální služby,
druh a skupina sociální služby,
forma poskytování sociální služby,
cílová skupina uživatelů sociální služby,
věková struktura uživatelů sociální služby,
struktura uživatelů služeb sociální péče z hlediska jejich zařazení podle stupňů
závislosti,
místo poskytování sociální služby,
působnost sociální služby,
období poskytování sociální služby,
kapacita sociální služby,
personální zajištění poskytované sociální služby ve struktuře podle zákona
o sociálních službách a v členění – pracovní smlouvy, dohody o provedení práce,
dohody o pracovní činnosti, nákup služeb,
rozpočet sociální služby – plán na rok, na který je žádána dotace,
zdroje financování sociální služby.

Povinnou přílohou Žádosti jsou tyto dokumenty:
a) u právnických osob:
─ doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis z obchodního
rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská
smlouva, stanovy, statut, doklad o živnostenském oprávnění, zřizovací listina);
─ doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního orgánu právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele
o dotaci navenek (podepisování smluv; jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše
uvedených dokladů);
─ doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost; jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených
dokladů);
b) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva);
c) čestné prohlášení o skutečnosti, že:
─ vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo,
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
─ 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;
─ 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
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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;
d) přehled projektů financovaných z ESF, do kterých je žadatel zapojen (příloha č. 2
Metodiky).

Povinné přílohy budou k Žádosti nahrány výhradně ve formátu PDF a to
tak, že ke každé povinné příloze bude nahrán pouze jeden soubor PDF.
Žadatel, který Žádost podává v rámci Programu poprvé, dokládá přílohu uvedenou
pod písmenem a) povinně. Žadatel, který v rámci Programu v minulém roce, tj.
v roce 2021, podal Žádost, může povinnou přílohu uvedenou pod písmenem
a) nahradit čestným prohlášením o tom, že v této povinné příloze nedošlo ke změně.
Vzor čestného prohlášení dle bodu a) a c) je k dispozici na stránkách Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz.
Pokud žadatel bude žádat o navýšení optimální výše dotace a vyrovnávací platby
u pobytových služeb sociální péče, které jsou zapojeny do procesu transformace
a u služeb vzniklých či vznikajících v souvislosti s procesem transformace, tak žadatel
k Žádosti doloží transformační plán jako dobrovolnou přílohu.
7. Poskytovatel sociální služby je povinen v Žádosti řádně vyplnit všechny povinné údaje.
8. Informace k vyplňování Žádosti jsou uvedeny v příslušném návodu internetové aplikace.
Žádost pro příslušný rok lze v internetové aplikaci vyplnit a podat na příslušnou sociální
službu určenou číslem registrace sociální služby (identifikátorem) v rámci ÚK pouze
jedenkrát, a to v termínech uvedených při vyhlášení dotačního řízení na příslušný rok. Mimo
tyto termíny nelze žádost vyplnit a podat.
9. Žádosti vyplněné a podané jiným způsobem než prostřednictvím internetové aplikace
nebudou zařazeny do dotačního řízení kraje pro příslušný rok.
10. Podání Žádosti nelze považovat za příslib poskytnutí dotace na příslušný rok.
11. Informace týkající se obsahu Žádosti a uznatelných nákladů lze v průběhu zpracování
Žádosti získat na KÚÚK - odbor sociálních věcí, oddělení finančního řízení, kontroly
a zřizovatelských funkcí. Informace k používání internetové aplikace jsou zajištěny
výhradně dodavatelem aplikace prostřednictvím jeho technické podpory. Kontakty
na technickou podporu jsou zveřejněny na webových stránkách MPSV při vyhlášení
dotačního řízení na příslušný rok.
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Část VI.
Posouzení Žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace z rozpočtu
kraje a stanovení návrhu výše dotace
1. Posouzení Žádostí provádí a návrh výše dotace stanoví zaměstnanci odboru sociálních věcí
KÚÚK.
2. Posouzení je prováděno samostatně v případě každé jednotlivé sociální služby, na kterou
je v rámci Žádosti požadována dotace pro příslušný rok, přímo v internetové aplikaci.
Obecná východiska pro poskytnutí dotace:
a) dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, na kterou má poskytovatel sociální
služby oprávnění k poskytování (registraci) – § 78 a následující zákona o sociálních
službách,
b) v případě sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
(§ 52 zákona o sociálních službách) lze dotaci poskytnout pouze v případě zápisu služby
v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách),
c) dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, jejíž potřebnost je vyjádřena
ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje.
3. Předložený rozpočet je porovnáván se skutečným rozpočtem r. 2020 a s výkazy
z výkaznictví MPSV za r. 2019; je porovnávána kapacita sociální služby, průměrné
náklady, průměrné mzdy apod.
4. Za maximálně přípustný je považován meziroční nárůst rozpočtu do 10 % při stejné
kapacitě sociální služby. Meziroční navýšení rozpočtu nad 10 % musí být v Žádosti řádně
zdůvodněno, po individuálním posouzení může dojít k jeho krácení až do výše přípustného
meziročního nárůstu.
V případě meziročních změn na straně zdrojů financování (výnosů) - u příspěvku
zřizovatele v případě příspěvkových organizací ÚSC, se při stejné kapacitě sociální služby
nedoporučuje snížení tohoto zdroje o více než 10 % ročně. V případě vyššího meziročního
snížení příspěvku zřizovatele na musí být v Žádosti uveden náležitý komentář k rozpočtu
včetně zdroje krytí tohoto výpadku zdrojů, jinak snížení může být považováno za účelové.
Při meziročním navýšení kapacity služby je přípustné proporcionální navýšení rozpočtu.
Navýšení kapacity musí být v souladu se SPRSS ÚK, se Základní sítí kraje a musí být
zapsáno v registru poskytovatelů sociálních služeb. K financování navýšené kapacity je
přistupováno stejně jako k financování nových služeb.
5. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto 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,
služby financovaný z ESF. U služeb podpořených v rámci IP (např. projekt Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji) bude dotace z rozpočtu kraje krácena tak, aby dotace
z rozpočtu kraje kryla maximálně příspěvek k vyrovnávací platbě, resp. optimální výši
dotace, který není kryt z IP (např. v případě příspěvku ve výši 60 % vyrovnávací platby
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z IP, lze přiznat dotaci maximálně ve výši 40 % optimální výše dotace). U služeb
podpořených v rámci IP bude reálná výše dotace stanovena stejným způsobem jako u
služeb, které do IP zapojeny nejsou (v souladu s Části III bodem 15).

Část VII.
Postup při stanovení vyrovnávací platby a optimální výše dotace poskytovatelům
sociálních služeb

Vyrovnávací platba
Vyrovnávací platba je definována jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, kterou
konkrétní služba potřebuje k dokrytí svých provozních potřeb. Je vypočtena jako rozdíl
vypočtených místně obvyklých nákladů a výnosů. Do veřejných zdrojů nejsou započítávány
úhrady od uživatelů služeb a úhrady od zdravotních pojišťoven.
Vypočtená výše vyrovnávací platby je pro daného poskytovatele služeb a daný rok hodnotou
maximální výše podpory z veřejných zdrojů.
Skutečná výše vyrovnávací platby se stanovuje na základě reálně vykázaných výnosů
a nákladů daného poskytovatele.
Vyrovnávací platba je vypočtena:
Vyrovnávací platba = náklady služby – výnosy služby

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) 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 a vyrovnávací platby 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),
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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.
Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Povinný podíl spolufinancování služby
z jiných zdrojů je pro poskytovatele sociálních služeb s ohledem na možnosti financování
jednotlivých druhů služeb z jiných zdrojů stanoven ve výši 8 %, vyjma sociálních služeb
ve skupině 1, u nichž je podíl financování z jiných zdrojů stanoven na 5 %. Do jiných zdrojů
se započítávají veškeré ostatní zdroje financování služby, zejména se jedná o prostředky
z veřejných rozpočtů (včetně příspěvku zřizovatele), dále také např. o granty, vlastní zdroje,
prostředky fondů u příspěvkových organizací, o úhrady od uživatelů služby a úhrady
od zdravotních pojišťoven, příspěvky od Úřadu práce ČR, z resortů státní správy, strukturálních
fondů atd.
Kraj jako garant správnosti výpočtu vyrovnávací platby a také jako subjekt odpovědný
za správné nakládání s poskytnutými finančními prostředky určil pro účely vyúčtování
vyrovnávací platby a dotace posloupnost v čerpání finančních prostředků, které poskytovatelé
sociálních služeb získali na financování sociální služby. V prvé řadě budou k financování
sociálních služeb použity tzv. jiné prostředky služby (např. granty, vlastní zdroje, prostředky
fondů, pokud je příspěvková organizace během roku použila v rámci své hlavní činnosti),
úhrady uživatelů služby a zdravotních pojišťoven. Teprve po spotřebování těchto „jiných“
zdrojů a úhrad přijdou na řadu prostředky z veřejných rozpočtů. Dále tedy budou čerpány
prostředky z rozpočtu zřizovatele (u příspěvkových organizací), poté finanční prostředky z
rozpočtu obcí, příspěvky od Úřadu práce ČR, z resortů státní správy, strukturálních fondů atd.
(v libovolném pořadí). Jako poslední v řadě budou čerpány prostředky poskytnuté krajem, a to
nejdříve prostředky poskytnuté v rámci dotačních titulů financovaných z rozpočtu kraje a poté
prostředky poskytnuté v rámci Programu (dotace krytá ze státního rozpočtu).
Pobytové sociální služby poskytované příspěvkovými organizacemi ÚSC musí dodržet
stanovený podíl spolufinancování sociální služby ve formě příspěvku zřizovatele5 (stanovuje

5

Do příspěvku zřizovatele se zahrnuje:
- příspěvek zřizovatele na provoz
- příspěvek/výnos z fondu (rezervního, investic a odměn) pokud byl vytvořen ze zdrojů zřizovatele
- poměrná část investičního příspěvku/transferu zřizovatele zúčtovaná z vlastního jmění a to ve výši zúčtované
do výnosů v roce 2022.
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se % z přidělené Dotace). Povinný podíl spolufinancování sociální služby ve formě příspěvku
zřizovatele je stanoven pro pobytové sociální služby poskytované příspěvkovými organizacemi
ÚSC. Podíl příspěvku zřizovatele pro pobytové sociální služby je pro příspěvkové organizace
ÚSC dle počtu obyvatel6 stanoven:
-

obce do 3 tis. obyvatel – není stanoven
obce od 3 do 6 tis. obyvatel – 5 % z přidělené Dotace
obce od 6 do 10 tis. obyvatel – 8 % z přidělené Dotace
obce od 10 do 15 tis. obyvatel - 11 % z přidělené Dotace
obce od 15 do 20 tis. obyvatel - 14 % z přidělené Dotace
obce od 20 tis. do 50 tis. obyvatel - 17 % z přidělené Dotace
obce od 50 tis. do 100 tis. obyvatel -20 % z přidělené Dotace
kraj – 23 % z přidělené Dotace.

Tato podmínka musí být dodržena po celou dobu realizace Programu. To znamená, že tato
podmínka bude posuzována v rámci věcného hodnocení žádostí a její dodržení bude
kontrolováno v rámci Závěrečného vyúčtování dotace.
V případě nedodržení této podmínky týkající se stanoveného podílu spolufinancování sociální
služby ve formě příspěvku zřizovatele u příspěvkových organizací ÚSC se uloží vratka za
nesplnění této podmínky. Pro výpočet výše vratky se použije rozdíl mezi stanoveným podílem
spolufinancování sociální služby ve formě příspěvku zřizovatele (viz výše) a skutečně
vykázaným podílem spolufinancování sociální služby ve formě příspěvku zřizovatele v
Závěrečném vyúčtování dotace.
Pokud z objektivního důvodu nebudou sociální služby poskytované příspěvkovými
organizacemi ÚSC schopny dodržet stanovený podíl spolufinancování sociální služby ve formě
příspěvku zřizovatele, bude jim umožněno zažádat si o snížení stanoveného podílu
spolufinancování sociální služby ve formě příspěvku zřizovatele. Žádost bude odborně
posouzena pracovníky odboru sociálních věcí KÚÚK, resp. pracovníky OFKZ (musí obsahovat
řádné zdůvodnění) a následně bude předložena orgánům kraje ke schválení. Žádost je nutné
doručit na podatelnu KÚÚK (osobně, poštou, datovou schránkou, e-podatelnou). V roce 2022
jako přechodném období nebudou vratky dotace fyzicky uplatněny.
Vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti se šířením koronaviru označovaného jako
SARS CoV-2 si kraj vymezuje možnost povolit snížení povinného podílu spolufinancování
sociálních služeb z jiných zdrojů. A to zejména z důvodu rušení a omezování dotačních
programů na podporu sociálních služeb vyhlašovanými městy a obcemi (obdobně jako
v minulých letech). Pokud se kraj této možnosti rozhodne během roku využít, bude o tom
poskytovatele sociálních služeb (Příjemce) informovat.

Příspěvek zřizovatele se snižuje o odvody z fondu investic do rozpočtu zřizovatele (§31, odst . 2) – písm. c)
zákona č. 250/2000 Sb.) a odvody odpisů do rozpočtu zřizovatele (§54, odst. 1) – písm. d) zákona č. 218/2000
Sb.) zúčtované v roce 2022.
Do příspěvku zřizovatele se nezahrnují výnosy z fondu (rezervního, investic a odměn) a výnosy zúčtované z
vlastního jmění pokud nebyl vytvořena ze zdrojů zřizovatele.
.
6
Počet obyvatel se stanovuje vždy k 1. 1. roku podání žádosti, tzn. pro rok 2022 k 1. 1. 2021, dle zákona č.
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním
fondům.
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Povinný podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů bude možné stanovit u služeb
poskytovaných bez úhrady (skupina č. 1) až do výše 1 %.
Snižování povinného podílu spolufinancování služeb z jiných zdrojů nebude probíhat
automaticky a ani plošně, ale na základě podané žádosti, která bude obsahovat řádné
zdůvodnění včetně informací o finančních prostředcích, které Příjemce obdržel na financování
dané služby.
Žádost je nutné doručit na podatelnu KÚÚK (osobně, poštou, datovou schránkou,
e-podatelnou). Žádost bude nejprve prověřena odborem SV KÚÚK , resp. pracovníky OFKZ.
Po prověření budou žádosti předloženy orgánům kraje.

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 úvazcích.7 Je-li pracovník
zajišťován mimo pracovní poměr na základě 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 službách8.
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).

7

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)).
8
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 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.
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 hodin přímého výkonu

Hodinová sazba

§ 39 – osobní asistence

1 200

100 Kč

§ 40 – pečovatelská služba

1 200

100 Kč

§ 42 – průvodcovské a předčitatelské 1 200
služby

100 Kč

§ 43 – podpora samostatného bydlení

100 Kč

1 200
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§ 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, resp. 1 200 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.
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

23

Příloha č. 4 Vyhlášení
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.

III.

Výpočet vyrovnávací platby (VP)

A.

Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální prevence a odborného sociálního
poradenství – ambulantní a terénní forma služby (skupina 1)

Druhy služeb9:
 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,
 kontaktní centra,
 nízkoprahová denní centra,
 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 intervenční centra,
 služby následné péče – pouze v případě ambulantní formy služby,
 sociálně terapeutické dílny,
 sociální rehabilitace – pouze v případě terénní a ambulantní formy služby.

Výpočet VP:
VP je stanovena jako výpočet celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé
péči.
VPS = (FP * U * M)
VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka

9

Tento výpočet vyrovnávací platby se použije i v případě, kdy je součástí krizové pomoci a intervenčního centra
pobytová forma služby.
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VPS – vyrovnávací platba 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,
U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči10 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce
B.

Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální péče – ambulantní a terénní forma
služby a tísňové péče (skupina 2)

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 VP:
VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé
péči a úhrad od uživatelů služby.
VPS = (FP * U * M) – (UPPP * S * H)
VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby

VPS – vyrovnávací platba 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,
U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči11 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce,

10

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.
11
Viz pozn. pod čarou č. 8.
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UPPP – úvazky pracovníků v přímé péči pro příslušný rok12 (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.
Druhy služeb:
 tísňová péče.

Výpočet VP:
V případě služby tísňová péče je VP stanovena individuálně, a to s ohledem na skutečnost,
že na rozdíl od služeb uvedených výše je podle prováděcí vyhlášky MPSV k zákonu
o sociálních službách č. 505/2006 Sb. maximální sazba úhrady od uživatelů za službu
stanovena ve výši skutečných nákladů na provoz technických komunikačních prostředků.
V případě tohoto druhu služby je zároveň specificky stanoveno, že finanční podpora je určena
zejména na úhradu osobních nákladů pracovníků poskytujících základní činnosti služby
tísňové péče a popř. část provozních nákladů služby, která však nesouvisí
s pořízením popř. pronájmem zařízení pro tísňovou péči, včetně montáže, aktivace,
servisu, údržby, oprav a deaktivace zařízení.
VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé
péči a úhrad od uživatelů služby.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby se vypočte na základě plánovaného počtu uživatelů služby
uvedeného v Žádosti o poskytnutí finanční podpory na příslušný rok a obvyklé sazby úhrady
stanovené na 1 uživatele služby tísňové péče.
Plánovaný počet uživatelů služby a jeho meziroční změny oproti rokům 2020 a 2021
jsou předmětem věcného hodnocení Žádosti.
VPS = (FP * U * M) – ( S * K * M)
VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby

VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně, která odpovídá
celkovým obvyklým měsíčním nákladům na tísňovou péči,

12

Viz pozn. pod čarou č. 8.
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U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči13 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 vyrovnávací platby na služby sociální prevence – pobytová a ambulantní
forma služby s lůžkovou kapacitou (skupina 3)

Druhy služeb:
─

Pobytové formy služby:
 azylové domy,
 domy na půl cesty,
 služby následné péče (pouze pobytová forma),
 terapeutické komunity,
 sociální rehabilitace (pouze pobytová forma),

─

Ambulantní formy služby:
 noclehárny.

Výpočet VP:
VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad od uživatelů
služby.
VPS = (FP * L) – (Su * L * v)
VPS = finanční podpora na lůžko – úhrada od uživatelů služby na lůžko
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
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 lůžek14 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,
13
14

Viz pozn. pod čarou č. 8.
Viz pozn. pod čarou č. 8.
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v – koeficient vytíženosti služby, koeficient nabývá hodnoty 0,9.
D.

Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální péče – pobytová forma služby
(skupina 4)

Druhy služeb:








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

Výpočet VP:
VP 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.
V případě domovů pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářů, domovů
pro seniory, domovů se zvláštním režimem a sociálních služeb poskytovaných
ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče je ve výpočtu zohledněna prostřednictvím
koeficientu „k“ předpokládaná struktura uživatelů služby dle stupně závislosti na pomoci jiné
fyzické osoby uvedená v Žádosti.
Předpokládané složení uživatelů podle stupňů závislosti příspěvku na péči, které je uvedeno
poskytovatelem sociální služby (Příjemcem) v Žádosti, je předmětem věcného hodnocení
Žádosti.

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:
VPS = (k*FP * L) – (Su * L*v) – (Sz * Lu )
VPS = finanční podpora na lůžko se zohledněním struktury uživatelů služby – úhrada
od uživatelů služby na lůžko – úhrada ze zdravotního pojištění na lůžko
Pro odlehčovací služby a chráněné bydlení:
VPS = (k*FP * L) – (Su * L*v)
VPS = finanční podpora na lůžko se zohledněním struktury uživatelů služby – úhrada
od uživatelů služby na lůžko
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
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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 lůžek15 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.
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

IV.

Výpočet optimální výše dotace

A.

Výpočet optimální výše dotace (OVD) na služby sociální prevence a odborného
sociálního poradenství – ambulantní a terénní forma služby (skupina 1)

Druhy služeb16:
 odborné sociální poradenství,
 raná péče,
 telefonická krizová pomoc,
 tlumočnické služby,
 krizová pomoc,
 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
15

Viz pozn. pod čarou č. 8.
Tento výpočet optimální výše dotace se použije i v případě, kdy je součástí krizové pomoci a intervenčního
centra pobytová forma služby.
16
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 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 terénní programy,
 kontaktní centra,
 nízkoprahová denní centra,
 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 intervenční centra,
 služby následné péče – pouze v případě ambulantní formy služby,
 sociálně terapeutické dílny,
 sociální rehabilitace – pouze v případě terénní a ambulantní formy služby.
Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé
péči a stanoveného podílu spolufinancování služby, resp. jako rozdíl vyrovnávací platby
na službu a stanoveného podílu spolufinancování.

OVDS = VPs – (a * FP * U * M)
OVDS =
vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby – stanovený podíl
spolufinancování služby
OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby stanovená dle Části VII.,
odd. III. A,
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 péči17 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce.

B.

Výpočet optimální výše dotace na služby sociální péče – ambulantní a terénní
forma služby a tísňové péče (skupina 2)

Druhy služeb:
 osobní asistence,
 průvodcovské a předčitatelské služby,
17

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.
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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 = VPs – (a * FP * U * M)
OVDS = vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby – stanovený podíl
spolufinancování služby
OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby stanovená dle Části VII.,
odd. III. B,
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 péči18 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce.
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.

18

Viz. pozn. pod čarou č. 15.
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OVDS = VPs – (a * FP * U * M)
OVDS = vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby – stanovený podíl
spolufinancování služby
OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby stanovená dle Části VII.,
odd. III. B,
a – stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně, která odpovídá
celkovým obvyklým měsíčním nákladům na tísňovou péči,
U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči19 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce.

C.

Výpočet optimální výše dotace na služby sociální prevence – pobytová
a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou (skupina 3)

Druhy služeb:
─

Pobytové formy služby:
 azylové domy,
 domy na půl cesty,
 služby následné péče (pouze pobytová forma),
 terapeutické komunity,
 sociální rehabilitace (pouze pobytová forma),

─

Ambulantní formy služby:
 noclehárny.

Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad od uživatelů
služby a stanoveného podílu spolufinancování služby, resp. jako rozdíl vyrovnávací platby
na službu a stanoveného podílu spolufinancování.
OVDS = VPs – (a * FP * L)
OVDS = vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby – stanovený podíl
spolufinancování služby

19

Viz. pozn. pod čarou č. 15.
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OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby stanovená dle Části VII.,
odd. III. C,
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 lůžek20 a plánované doby poskytování služby v příslušném roce).

D.

Výpočet optimální výše dotace na služby sociální péče – pobytová forma služby
(skupina 4)

Druhy služeb:








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

Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad od uživatelů
služby a případně úhrad za poskytovanou zdravotní péči z veřejného zdravotního
pojištění a stanoveného podílu spolufinancování služby, resp. jako rozdíl vyrovnávací platby
na službu a stanoveného podílu spolufinancování.
OVDS = VPs – (a * FP * L)
OVDS = vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby –
spolufinancování služby

stanovený podíl

OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby stanovená dle Části VII.,
odd. III. D,
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,

20

Viz pozn. pod čarou č. 15.
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L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na základě počtu
registrovaných lůžek21 a plánované doby poskytování služby v příslušném roce).

Optimální výše dotace a vyrovnávací platba u pobytových služeb sociální péče, které jsou
zapojeny do procesu transformace a u služeb vzniklých či vznikajících v souvislosti
s procesem transformace22, bude stanovena stejným způsobem jako finanční podpora
odpovídající příslušnému druhu služby uvedenému v odd. III. a IV. této části Metodiky a bude
navýšena o 10 %.
Optimální výše dotace a vyrovnávací platba u sociálních služeb, které jsou zapojeny do reformy
psychiatrické péče bude stanovena stejným způsobem jako finanční podpora odpovídající
příslušnému druhu služby uvedenému v odd. III. a IV. této části Metodiky a bude navýšena
o 5 %. Toto se použije pouze v případě, že na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022 bude část poskytnuté dotace určena na
financování výdajů sociálních služeb v souvislosti s reformou psychiatrické péče.
Pokud bude sociální služba zapojena do reformy psychiatrické péče a zároveň i do procesu
transformace, bude finanční podpora navýšena pouze o 10 %.

V.

Přechodný mechanismus úpravy vypočtené optimální výše dotace

S ohledem na skutečnost, že zavedení jednotného, transparentního a nediskriminačního výpočtu
optimální výše dotace v návaznosti na kvantifikované jednotky (lůžko či úvazek pracovníka
apod.) může znamenat meziroční změny v řádech až desítek procent (zvýšení
i snížení) ve výši stanovené finanční podpory jednotlivých služeb vymezuje si kraj možnost
využití níže specifikovaného přechodného mechanismu úpravy vypočtené výše OVD.
Přechodný mechanismus úpravy výše vypočtené OVD:


je-li vypočtená OVD nižší než 90 % finanční podpory23 přidělené v předchozím roce –
je tato OVD navýšena na 90 % finanční podpory přidělené v roce 2021 nebo
na úroveň požadavku organizace, je-li nižší. Takto stanovená finanční podpora
je podporou reálnou, tj. neuplatní se zde tzv. redukční koeficienty,
 je-li vypočtená OVD na službu vyšší než 120 % finanční podpory přidělené
v předchozím roce – je tato OVD snížena na 120 % finanční podpory přidělené v roce
2021 nebo na úroveň požadavku organizace, je-li nižší,

21

Viz pozn. pod čarou č. 15.
Poskytovatelé, kteří budou žádat o navýšení finanční podpory z důvodu transformace, k Žádosti doloží
transformační plán a seznam služeb, kterých se navýšení týká. Konečné rozhodnutí o navýšení finanční podpory
na službu je v kompetenci kraje.
23
Finanční podporou přidělenou v roce 2021 se rozumí celková finanční podpora za daný dotační rok, včetně
jejího případného navýšení v průběhu tohoto roku z Programu registrované sociální službě (vyjma individuálního
dofinancování z rozpočtu ÚK). Finanční podporu v roce 2021 je třeba přepočítat jako podporu za celý kalendářní
rok, pokud byla přiznána jen na část roku, např. z důvodu částečného financování z ESF či zahájení poskytování
služby v průběhu roku. Referenční finanční podpora pro služby, které byly financované z ESF po celý rok 2021,
bude stanovena jako průměrná výše dotace přidělená na úvazek/lůžko daného druhu služby v roce 2021.
22
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v případě, že v průběhu dotačního roku dojde ke změně legislativních předpisů,
která významně ovlivní výši nákladů služby, anebo dojde k nepředvídatelnému výpadku
významného zdroje financování, který by ohrozil poskytování služby v potřebném
rozsahu, lze, v těchto případech, překročit stanovenou horní hranici OVD 120 %
(jestliže výše uvedené znamená zároveň překročení výše požadavku na dotaci
deklarovaného v Žádosti o dotaci, lze tuto situaci řešit pouze podáním nové Žádosti
o dotaci v rámci nově vyhlášeného dotačního řízení). Zásadní změnou legislativy může
být například změna nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě. V případě dofinancování sociálních služeb na základě
těchto skutečností je třeba postupovat nediskriminačně, bez ohledu na právní formu
poskytovatele sociální služby.

V případě, že přidělené finanční prostředky nebudou dostatečné na udržení horní hranice
intervalu přechodného mechanismu, pak si kraj vyhrazuje právo snížit tuto horní hranici
intervalu přechodného mechanismu.
Systém veřejné podpory a organizace zřizované krajem
Nastavení systému financování sociálních služeb v souladu s pravidly veřejné podpory pro kraj
vychází z rovného přístupu ke všem poskytovatelům služeb bez ohledu na právní formu a
zřizovatele. Systém stanovení optimální výše dotace pracuje s celkovými náklady a výnosy
dané služby. Přidělená dotace je určena na úhradu nákladů a je pro všechny poskytovatele
služeb postavena na stejném principu, tj. organizace zřizované krajem mají stejné postavení
jako všichni ostatní poskytovatelé služeb.
Část VIII.
Projednání návrhu výše dotace a schválení dotace
1. Posouzení Žádostí provádí a návrh výše dotace stanoví odbor sociálních věcí KÚÚK.
Před hodnocením Žádostí jsou hodnotitelé seznámeni s Metodikou, podmínkami v ní
uvedenými, s nutností posuzování potřebnosti služeb dle platného střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb. Hodnotitelé vycházejí z vykazovaných údajů služeb a výsledků kontrol,
které ve službách proběhly. V souladu s finančními modely služeb a výpočtu nákladovosti
a možné výše dotace stanoví hodnotitelé optimální návrh podpory.
2. Reálný návrh dotace je stanoven na základě aplikace redukčních koeficientů a vyhodnocení
míry naplnění dalších hodnotících kritérií Programu, a to až po přidělení příslušné dotace
Ústeckému kraji z prostředků státního rozpočtu na financování sociálních služeb. Návrh reálné
výše dotace je předložen k projednání Komisi sociální a zdravotní, Radě Ústeckého kraje
a následně Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.
3. Proti závěrům dotačního řízení Ústeckého kraje a rozhodnutí (Zastupitelstva Ústeckého
kraje) o poskytnutí dotace nelze podat opravný prostředek.
4. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na internetových stránkách ÚK http://www.krustecky.cz do 30 pracovních dnů po schválení výše dotace (viz odst. 2 této
Části) Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
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Část IX.
Rozhodování o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy
1. Poskytovatel sociální služby (Příjemce) je povinen písemně informovat odbor sociálních
věcí KÚÚK o změnách údajů, které mají vliv na rozhodování o poskytnutí dotace,
uváděných v Žádosti, ke kterým dojde, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne,
kdy tato změna nastala. Toto ustanovení se použije v období od podání Žádosti
do rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí dotace.
2. V případě, že poskytovatel sociální služby (Příjemce) neprovede Závěrečné vyúčtování
dotace za předcházející rok (byla-li dotace na tento rok poskytnuta), nemusí být dotace
na příslušný rok vyplacena. K případné výplatě dotace dojde po vyřešení situace.
3. Po schválení státního rozpočtu pro daný rok a vyčlenění objemu účelových finančních
prostředků pro oblast poskytování sociálních služeb připraví odbor sociálních věcí KÚÚK,
na základě hodnotícího procesu a schválení výše dotace, písemnou Smlouvu o poskytnutí
dotace. Zpracování Smlouvy o poskytnutí dotace zajistí odbor sociálních věcí KÚÚK, svým
podpisem ji stvrzuje hejtman Ústeckého kraje.
4. Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na stanovený účel vymezený ve Smlouvě
o poskytnutí dotace.
5. Smlouva o poskytnutí dotace je uzavírána s poskytovateli sociálních služeb, u nichž bylo
za výše uvedených podmínek schváleno poskytnutí dotace v reálné výši dotace. Poskytnutá
dotace je členěna dle poskytovatelem sociálních služeb (Příjemcem) poskytovaných druhů
sociálních služeb specifikovaných v Žádosti.
6. Dotace je poskytována bezhotovostně, ve splátkách a vyplácena v souladu s případnými
regulačními opatřeními následovně:


poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány
samosprávnými celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,



příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi – platebním poukazem na běžné
účty zřizovatele,



příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem dotace na jejich běžné
účty.

územními

7. Výše a termíny splátek:
Pro řádné kolo dotačního řízení:
 splátka je vyplácena ve výši 60 % poskytnuté dotace po uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace nejpozději však do 15. dubna roku, na který je dotace
poskytnuta,


splátka je vyplácena ve výši 40 % poskytnuté dotace do 31. července roku,
na který je dotace poskytnuta.

Faktické výplatě splátek dotace předchází připsání splátek dotace z rozpočtu MPSV na účet
kraje.
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V případě, že dojde k rozhodnutí o krácení dotace přidělené na službu dle Části VI. bodu 6.
Metodiky před výplatou splátky dotace ve výši 40 % poskytnuté dotace přidělené na sociální
službu, pak tato nebude vyplacena, případně bude vyplacena jen její část. Nevyplacená část
dotace bude zohledněna při stanovení odvodu do rozpočtu kraje.
Pro mimořádné kolo dotačního řízení:
a. u poskytovatelů sociálních služeb (Příjemců), kterým nebyla poskytnuta dotace již
v řádném kole dotačního řízení, bude vyplacena jednorázově ve výši 100 %
do 30 dnů od podpisu Smlouvy,
b. u poskytovatelů sociálních služeb (Příjemců), kterým byla dotace poskytnuta již
v řádném kole dotačního řízení, budou prostředky dotace mimořádného kola
dotačního řízení vyplaceny do 30 dnů od podpisu dodatku ke Smlouvě.
8. Vznikne-li při uvolňování splátek dotace v průběhu kalendářního roku odůvodněné
podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, je odbor sociálních věcí KÚÚK oprávněn Příjemci pozastavit
poskytnutí dalších finančních prostředků dotace. Odůvodněné podezření na porušení
rozpočtové kázně bude Příjemci oznámeno dopisem a to neprodleně po vzniku
odůvodněného podezření. V případě, že na základě uskutečněného šetření
se podezření z porušení rozpočtové kázně neprokáže, budou pozastavené splátky dotace
žadateli následně uvolněny.
9. Pokud Příjemci (poskytovateli sociální služby) byla na příslušný rok přidělena dotace
ve výši 3 mil. Kč a více, předloží do 31. srpna následujícího roku odboru sociálních věcí
KÚÚK:
 výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté
dotace – v případě poskytovatelů sociálních služeb, na které se podle § 20 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost
ověřování účetní závěrky auditorem,
 vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě
ostatních poskytovatelů sociálních služeb.
10. Výrok a/nebo vyjádření auditora musí být předloženo jako samostatný dokument nikoli jako
součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení se nevyžaduje).
11. V případě, že Příjemce nedodá výrok a/nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu,
může být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace na další rok. Sankce
za nedodržení termínu předložení výroku nebo vyjádření auditora dále stanoví Smlouva
o poskytnutí dotace.
12. V případě, že v průběhu příslušného kalendářního roku ÚK získá další finanční prostředky
na spolufinancování sociálních služeb v rámci Programu, případně pouze na financování
konkrétních druhů těchto služeb (ať již z důvodu navýšení dotace ze strany MPSV či
z důvodů vratek částí již poskytnutých dotací některým Příjemcům24) a vyhlásí mimořádné
kolo dotačního řízení na podporu nových či již podporovaných sociálních služeb, uveřejní
tento svůj záměr na svých internetových stránkách www.kr-ustecky.cz a uvědomí o tom
i dosavadní Příjemce. Toto neplatí v případě, že kraj přistoupí k individuálnímu
24

Vratky části dotace, které byly Poskytovateli vráceny Příjemci v průběhu dotačního roku, může Poskytovatel
během dotačního roku dále použít (např. přerozdělit v rámci individuálního dofinancování). Vratky, které kraj
obdrží po 31. 12. daného dotačního roku, musí vrátit zpět MPSV v rámci závěrečného vyúčtování.
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dofinancování sociálních služeb na základě písemně podaných žádostí o dofinancování
ze strany Příjemců (individuální žádosti o zvýšení částky dotace).
O případném zvýšení dotace a s tím souvisejícím uzavřením příslušného dodatku
ke Smlouvě o poskytnutí dotace rozhodne na základě posouzení žádosti a na základě
posouzení dalších skutečností (dosavadní spolupráci Příjemce s odborem sociálních věcí
KÚÚK, dodržování povinností a termínů vyplývajících z Metodiky a Smlouvy, výsledky
z veřejnosprávní kontroly, apod.) Zastupitelstvo Ústeckého kraje.25 Pro vyloučení
veškerých pochybností částka odpovídající dotaci po jejím zvýšení nesmí přesáhnout
optimální výši dotace určenou v souladu s Částí VII. této Metodiky. Pokud dojde
k vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení z důvodu novelizace nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, pak
v rámci mimořádného kola budou upraveny i stanovené hodnoty finanční podpory
na 1 lůžko/úvazek pracovníka pro jednotlivé druhy služeb.
V rámci dobré správy Poskytovatel ve druhé polovině dotačního roku zašle všem
Příjemcům výzvu k prověření aktuálního stavu finančního zajištění jednotlivých
poskytovaných sociálních služeb s predikcí financování do konce roku. Poskytovatel v ní
bude apelovat na Příjemce, aby v případě zjištění, že část poskytnuté dotace nebude do
konce roku spotřebována, tuto část dotace vrátil co nejdříve poskytovateli, aby tyto finanční
prostředky mohly být dále využity pro sociální služby s nedostatkem finančních prostředků.
Tímto postupem se Poskytovatel snaží o efektivní využití finančních prostředků
poskytnutých ze státního rozpočtu a snížení vratek dotace po konci dotačního roku, které
Poskytovatel musí odvést zpět do státního rozpočtu.

Část X.
Sledování, kontrola a finanční vyúčtování dotace
1. Příjemce (poskytovatel sociální služby) odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace
v souladu s účelem, na který byla dotace poskytnuta. Příjemce je vždy povinen nakupovat
zboží a služby co nejhospodárněji, a to vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým.26
2. Při čerpání dotace je Příjemce povinen postupovat v souladu s údaji v Žádosti,
která je na příslušný rok podpořena, a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování
sociálních služeb, které jsou uvedeny v této Žádosti.
3. Příjemce je povinen odděleně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, respektive výnosech
a nákladech vzniklých při poskytování sociální služby a vést účetnictví v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce
je povinen své příjmy a výdaje (výnosy a náklady) mít vedeny transparentně s jednoznačnou
vazbou ke konkrétní sociální službě – identifikátoru služby (např. analytické účty, účetní
střediska, zakázky).

25

Tento postup hodnocení žádostí o zvýšení částky dotace se použije i v případě individuální žádosti o zvýšení
částky dotace.
26
V případě kontroly musí příjemce prokázat, že výdaje byly vynaloženy za cenu obvyklou v místě plnění
v souladu se zásadou efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti.
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Příjemce má povinnost vést příjmy a výdaje (výnosy a náklady) spojené
s poskytováním příslušné sociální služby v účetnictví Příjemce odděleně od příjmů
a výdajů spojených s jinými službami či činnostmi organizace.
Povinnost odděleného účtování se vztahuje na sociální službu poskytovanou v rozsahu
základních činností, tj. nejsou zahrnovány případné fakultativní služby, pokud
je organizace v rámci služby zajišťuje.
Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré položky související se sociální
službou a nikoli pouze na položky související s poskytnutou dotací na příslušnou
sociální službu.
4. Příjemce je povinen vést analytickou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících
se k poskytnuté dotaci. Příjemce je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označit
tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený na základě Smlouvy, tzn. uvést „Výdaj
na službu je hrazen z dotace od ÚK ÚZ 13305 ve výši ….. Kč.“
5. Příjemce je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí KÚÚK o následujících
změnách údajů uváděných v Žádosti, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém tyto změny nastaly na Formuláři hlášení
změn:
a)
b)

změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace,
změna bankovního účtu Příjemce.

Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení,
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 KÚÚK).
Příjemce registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně informovat odbor sociálních
věcí, OFKZ KÚÚK, o změnách údajů uváděných v Žádosti ve výše uvedeném termínu.
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení
možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory
s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v závěrečném vyúčtování - vyjma nahlášení
finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.
6. Příjemce je povinen na žádost KÚÚK bezodkladně písemně poskytnout požadované
doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami.
7. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním služby
a prokazující čerpání poskytnutých finančních prostředků na realizaci služby po dobu 10 let
od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu s platnými právními
předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. následujícího roku po roce, na který
byla dotace poskytnuta.
8. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je Příjemce povinen postupovat
v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.
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9. Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto Metodikou a uzavřenou Smlouvou se
postupuje dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“),
a č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Při uplatnění
sankcí za neoprávněné použití nebo zadržení dotace se postupuje podle § 22 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
10. Kontrola se zaměřuje na finanční a věcnou část. Kontrola finanční části je zaměřena
na čerpání poskytnutých finančních prostředků. Obsahem věcné části je plnění předmětu
a účelu veřejnoprávní smlouvy, tj. především poskytování sociální služby osobám
v nepříznivé sociální situaci dle §1 až §3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů a její řešení směřující k podpoře soběstačnosti
a samostatnosti a sociálnímu začlenění.
11. Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, umožnit výkon
kontroly všech dokumentů a dokladů vztahujících se k naplňování účelu Smlouvy
a poskytnuté dotaci a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění
kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru
kontroly KÚÚK a přizvané osoby dle § 6 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád).
12. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena na základě
prováděných kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s § 18
zákona o finanční kontrole informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato
nápravná opatření uložil.
13. Nedodržení termínu pro Závěrečné vyúčtování dotace nebo neprovedení Závěrečného
vyúčtování dotace může být důvodem pro nevyplacení dotace na další rok až do vyřešení
situace.
14. Závěrečné vyúčtování dotace zpracuje Příjemce za období týkající se celého roku, na který
je dotace poskytnuta, nejpozději k 31. prosinci roku, na který je dotace poskytnuta, včetně
zahrnutí souvisejících nákladů, které budou zahrnuty do účetnictví poskytovatele sociálních
služeb v kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta.
Příjemce je povinen provést Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace v souladu
se Smlouvou a Metodikou za období týkající se daného roku, na který byla dotace
poskytnuta, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 26. ledna
následujícího roku:
a. Příjemce předloží v termínu do 26. ledna následujícího roku na podatelnu
KÚÚK (osobně, poštou, datovou schránkou, e-podatelnou) podklady
pro Závěrečné vyúčtování dotace na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze
č. 4 této Metodiky (rozhodující je datum otisku razítka podatelny),
b. k podkladům Příjemce přiloží komentář a současně převede na účet kraje
případnou vratku dotace. V případě vratky zašle e-mailem avízo o vratce.
Vzor tiskopisu vyúčtování dotace obsahuje 5 tabulek - souhrnné čerpání rozpočtu, zdroje
financování, příspěvek zřizovatele (pro příspěvkové organizace ÚSC), položkové čerpání
rozpočtu na jednotlivé sociální služby a závěrečné vyúčtování vyrovnávací platby.
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V těch případech, kdy v rámci jedné Smlouvy o poskytnutí dotace je dotace poskytována
na více sociálních služeb, budou v souhrnné tabulce údaje vyplněny samostatně
za každou jednotlivou sociální službu, na kterou byla dotace z rozpočtu kraje poskytnuta
v souladu s čl. I bod 1 Smlouvy.
V rámci Závěrečného vyúčtování dotace je Příjemce povinen uvést veškeré zdroje
financování každé jednotlivé sociální služby. V případě, že v závěrečném vyúčtování
dotace a vyrovnávací platby bude vykázána ztráta, pak je Příjemce povinen prokázat zdroje
krytí ztráty (uvede v komentáři pod tabulkou Zdroje financování).
Komentář dle písm. b) tohoto odstavce obsahuje prohlášení o dodržení podmínek
stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace a dále je zaměřen zejména
na zdůvodnění výše případné vratky dotace (vratky v průběhu roku, vratky
při finančním vypořádání dotace) a na specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých
nákladových položek a uvedení skutečných zdrojů financování sociální služby.
Zpracovaný podklad pro Závěrečné vyúčtování dotace bude podepsán statutárním
zástupcem Příjemce nebo jím pověřenou osobou.
V případě, že Příjemce nepředloží Závěrečné vyúčtování dotace ani 26. ledna roku,
který následuje po roce, na který byla dotace poskytnuta, dopustí se Příjemce
závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení rozpočtové kázně se s Příjemcem
zahájí řízení o porušení rozpočtové kázně, v jehož rámci může být Příjemci uložen
odvod za porušení rozpočtové kázně.
Příjemce je povinen nahlásit odboru sociálních věcí KÚÚK změnu údajů uvedených
v Závěrečném vyúčtování dotace týkající se zejména nákladů a výnosů a to nejpozději
do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
15. Pokud Příjemce předloží Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby ve stanoveném
termínu, ale bude neúplné (nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti) či vyplněné
chybně, bude mu umožněna oprava či doplnění. V případě, že nedoplní neúplné či neopraví
chybné Závěrečné vyúčtování dotace ani po marném uplynutí náhradní lhůty 3 kalendářních
dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele k nápravě (zasílají pracovníci OFKZ kontaktní
osobě, po domluvě, na email), dopustí se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně.
Výzva Poskytovatele k nápravě Závěrečného vyúčtování dotace a vyrovnávací platby bude
doručena maximálně dvakrát, pokud Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby
bude i po druhé opravě neúplné či vyplněné chybně dopustí se Příjemce závažného porušení
rozpočtové kázně.
16. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně nezahájí od 1. 1. roku
na který byla dotace poskytnuta, nebo bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace
dle § 82 odstavce 3 zákona o sociálních službách, je povinen do patnáctého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto skutečnostem
došlo, ohlásit tuto skutečnost Poskytovateli písemně na Formuláři hlášení změn (v případě
poskytovatele sociální služby registrovaného v Ústeckém kraji se oznamovací povinnost
týká jen nezahájení realizace sociální služby) a následně vrátit poměrnou část vyplacené
dotace (dle počtu měsíců, ve kterých služba nebyla realizována) zpět na účet Poskytovatele
do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne,
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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.
Přílohy:
Příloha č. 1 Nákladový rozpočet sociální služby
Příloha č. 2 Přehled projektů
Příloha č. 3 Formulář hlášení změn
Příloha č. 4 Tiskopis závěrečného vyúčtování dotace
Příloha č. 5 Redukční koeficienty
Příloha č. 6 Přehled uznatelných a neuznatelných nákladů
Příloha č. 7 Stanovená hodnota finanční podpory na úvazek/lůžko a stanovený podíl
spolufinancování služby z jiných zdrojů

42

Nákladový rozpočet sociální služby
Seznam podpořených služeb*

Příloha č. 4.1.

Název organizace:
IČ:
4.

1.

2.

3.

Název sociální služby

Registrační číslo
sociální služby

Náklady sociální služby
celkem v Kč
(dle rozpočtu)

Celkem za žadatele

0

Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace v Kč
Z toho minimální částka na
Částka na výdaje v
mzdy, platy a jejich
souvislosti s reformou
navýšení
psychiatrické péče

Celkem

0

0

*Vyplňuje se za všechny podpořené služby
Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

0

Nákladový rozpočet sociální služby*
Název organizace:
0
IČ:
0

Příloha č. 4.1.

Název služby:
Druh služby:
Registrační číslo služby:
1.

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)
1.1. Pracovní smlouvy
položka
1.2. Dohody o pracovní činnosti
položka
1.3. Dohody o provedení práce
položka
1.4. Jiné osobní náklady
položka
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)
2.1. Dlouhodobý majetek
druh
položka
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč
položka
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč
2.2. Potraviny
druh
2.3. Kancelářské potřeby
druh
2.4. Pohonné hmoty
druh
2.5. Jiné spotřebované nákupy
druh
2.6. Služby
druh
položka
2.6.1. Energie
položka
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje
položka
2.6.3. Nájemné
položka
2.6.4. Právní a ekonomické služby
položka
2.6.5. Školení a kurzy
položka
2.6.6. Opravy a udržování
položka
2.6.7. Cestovní náhrady
položka
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
položka
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
položka
2.6.10. Jiné
2.7. Odpisy
druh
2.8. Ostatní náklady
druh
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

2.

3.

4.

Požadavek na položkové
Poskytnutá dotace ÚK na
Požadovaná dotace (ze
čerpání celkových
základě Smlouvy o
Žádosti) v Kč
nákladů dle Žádosti v Kč
poskytnutí dotace v Kč
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

* Vyplňuje se za každou podpořenou službu samostatně
Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v
Kč)
Částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na výdaje v souvislosti s reformou psychiatrické péče, která nesmí být
podkročena (v Kč)
Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
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Příloha č. 2 Metodiky

PŘEHLED PROJEKTŮ
Přehled projektů financovaných z ESF týkajících se základní činnosti sociální služby, do kterých je Příjemce zapojen
Název organizace:
IČ:

Název projektu

Místo a datum:

Registrační číslo projektu

Identifikátor
podpořené
služby

Počet měsíců,
financovaných
Druh podpořené v rámci projektu
služby
v roce, na který je
poskytována
dotace

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Datum
zahájení
realizace
projektu

Datum ukončení
realizace
projektu/datum
ukončení
financování služeb

Celková suma
prostředků
alokvaných
na sociální službu
v dotačním roce

Příloha č. 3 Metodiky

Formulář hlášení změn
Údaje o poskytovateli sociální služby*
Region

členění dle SPRSS (1-9)

IČO
Poskytovatel
Evidenční číslo Pověření
Evidenční číslo Smlouva
Identifikátor sociální služby
Druh sociální služby

dle z. č. 108/2006 Sb.

Forma sociální služby

Pobytová, ambulantní, terénní

*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)

V dalších dvou listech souboru jsou vytvořeny záložky pro jednotlivé změny o poskytovateli nebo sociální
službě ve složení:
1. hlášení zdrojů, změny bankovního účtu, termín zahájení realizace sociální služby
2. změna v nákladovém rozpočtu
V záložkách poskytovatel vyplní pouze ty kolonky, kterých se změna týká. Pokud poskytovatel mění rozpočet
dotace, vyplní celou tabulku záložky.

Kontaktní osoba
Jméno:

Telefon:

E-mail:

Podpis:

Datum:

Statutární orgán
Jméno:

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.

Příloha č. 3 Metodiky

Formulář hlášení změn
Hlášení zdrojů, změna bankovního účtu, pozdější termín zahájení realizace
sociální služby
Přidělená výše podpory

Číslo nového bankovního účtu :

Termín zahájení realizace sociální
služby

Název poskytovatele podpory a právní akt (číslo smlouvy, rozhodnutí)

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby
Název organizace:
IČ:
Název služby:
Druh služby:
Registrační číslo služby:

Příloha č. 3 Metodiky

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

2.

3.

4.

5

Požadavek na položkové
Poskytnutá dotace ÚK na
Požadovaná dotace (ze
čerpání celkových
základě Smlouvy o
Žádosti) v Kč
nákladů dle Žádosti v Kč
poskytnutí dotace v Kč
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

Částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na výdaje v souvislosti s reformou psychiatrické péče, která nesmí být
podkročena. (v Kč)
Odůvodnění změny rozpočtu:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
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0
0

0
0

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v
Kč)

Místo a datum:

Aktualizované
čerpání v Kč

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji

Příloha č. 4 Metodiky

Souhrnná tabulka

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji

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

Poskytnuto
k 31.12.2021

b

Vráceno
v průběhu roku
na
účet kraje

1

Neinvestiční dotace celkem
v tom: jednotlivé sociální služby
druh sociální služby
SKUPINY 1 dle ID

Skutečně
použito
k 31.12.2021

2
0,00

vratka dotace

3
0,00

4 =1-2-3
0,00

0,00

v tom: jednotlivé sociální služby
SKUPINY 2,3,4 dle ID

0,00

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

druh sociální služby
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Vysvětlivky:
ve sloupci b) jednotlivými sociálními službami se rozumí registrované sociální služby uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace, na něž byla dotace přidělena v členění do skupin dle Části VII Metodiky
sloupec 1 - uvádí se výše dotace vyplacené na základě smlouvy 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. 2022
sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji

Příloha č. 4 Metodiky

Zdroje financování

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

Ukazatel

Celkové náklady

b

1

Neinvestiční dotace celkem
v tom: jednotlivé sociální služby
SKUPINY 1 dle ID

0,00

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
0
0
0
0
Dotace od KÚÚK v
rámci programu
Podpora sociálních Úhrady uživatelů
služeb v Ústeckém
kraji
2
3

0,00

0,00

Fondy
zdravotních
pojišťoven
4

Dotace kraje-jiné Dotace od obcí Příspěvky od ÚP

5

0,00

6

0,00

7

0,00

Příspěvek od
zřizovatele

9

8

0,00

Strukturální Resorty státní
správy
fondy

0,00

10
0,00

Jiné

11
0,00

Podíl financování z
dotačního titulu ÚK
na celkových
nákladech dle
Metodiky

Vratka na
základě
překročení
podílu
financování

Vratka na základě
nedodržení podílu
spolufinancování
zřizovatele

VRATKA

12

13

14

15

"Zisk" služby

16

0,00 #DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0
0

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

0

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

0

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

0

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

0

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

0
v tom: jednotlivé sociální služby
SKUPINY 2,3,4 dle ID

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

0

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

0

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

0

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

0

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

0

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

0

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

0

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

0

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

0

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

0

#DĚLENÍ_NULOU!

0,00

0,00

0,00

0,00

Vysvětlivky:
Do sloupce 6 vyplňujte pouze dotace od měst a obcí, které byly obdrženy na základě právního aktu (např. smlouva, rozhodnutí apod.) v souladu s § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Příspěvek zřizovatele (obce a kraje) příspěvkové organizace se uvádí jen ve sloupci 8.
sloupec 12 - určuje procentuelní podíl podpory dle Metodiky
sloupec 13 - počítá případnou vratku dotace z důvodu překročení maximálního podílu financování z dotačního titulu ÚK na celkových nákladech dle Metodiky
sloupec 14 - určuje případnou vratku dotace z důvodu nedodržení stanoveného podílu spolufinancování sociální služby ve formě příspěvku zřizovatele na provoz u příspěvkových organizací ÚSC (z tabulky "Podíl zřizovatele")
sloupec 15 - porovnává případné vratky ve sloupcích 13 a 14 a počítá výslednou vratku; vratka vzniká v případě čísla většího než 0; tutu částku je nutné vrátit Poskytovateli dotace
sloupec 16 - počítá rozdíl mezi výnosy a náklady; v případě kladného čísla je sociální služba v zisku; v případě záporného čísla je sociální služba ve ztrátě (krytí ztráty nutno uvést v komentáři)
Komentář:

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
Podíl zřizovatele

Příloha č. 4 Metodiky

VYPLŇUJÍ JEN PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ!

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji

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

0
0
0
0

Ukazatel

Procentní podíl příspěvku
zřizovatele z dotace

b

2

Minimální povinný podíl
spolufinancování
zřizovatelem

Příspěvek zřizovatele

KÚÚK schválená snížená
částka příspěvku
zřizovatele

Vratka na základě nedodržení
podílu spolufinancování
zřizovatele

3

4

5

Neinvestiční dotace celkem
v tom: jednotlivé sociální služby
SKUPINY 1 dle ID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0
0
0
0
0
0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0
v tom: jednotlivé sociální služby
SKUPINY 2,3,4 dle ID
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vysvětlivky:

Tabulku vyplňují pouze příspěvkové organizace ÚSC v případě, že poskytují alespoň jednu pobytovou sociální službu, a to za tuto/tyto sociální službu/služby.
sloupec 4 - vyplňte pouze v případě, že jste požádali o snížení minimálního podílu spolufinancování ve formě příspěvku zřizovatele a žádost byla KÚÚK schválena.
sloupec 5 - počítá případnou vratku dotace z důvodu nesplnění podílu spolufinancování ve formě příspěvku zřizovatele
Komentář:

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
Nákladový rozpočet služby

Příloha č. 4 Metodiky

dílčí čerpání rozpočtu sociální služby (ID sociální služby)
dotační program:

Podpora sociáních služeb v Ústeckém kraji

číslo smlouvy poskytovatele:

0

název organizace:

0
0
0

IČ:
sídlo:
celkové příjmy/výnosy projektu (Kč)
celkové náklady/výdaje projektu (Kč)

1.
Rozpočtová položka

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Celkové náklady služby
(Kč)

Plánované náklady
(ze Žádosti)
v Kč

Požadovaná dotace
(ze Žádosti)
v Kč

Poskytnutá dotace ÚK na
základě Smlouvy
o poskytnutí dotace v Kč

Aktualizované čerpání
dotace v Kč

Skutečně čerpaná dotace
v Kč

Vratka (Kč)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč).
Částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na výdaje v souvislosti s reformou psychiatrické péče, která nesmí být podkrořena (v
Kč).

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Stránka 4 z 5

ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY
Vypořádání vyrovnávací platby

Název organizace:
IČ:

Příloha č. 4 Metodiky

0

0

1.

2.

Druh sociální služby

Registrační číslo
sociální služby
(ID)

0

0

0

0

0

3.

4.

6.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

Výnosy sociální služby v Kč

12.

Jsou výnosy z
NADMĚRNÉ
veřejných zdrojů
VYROVNÁNÍ
maximálně ve výši
(výsledek
vyrovnávací platby z
hospodaření
přílohy č. 2
služby - zisk,
Pověření?
případně ztráta)

13.

14.

Možný převod
zisku (max. 10
% reálné
vyrovnávací
platby)

Vratka z
nadměrného
vyrovnání (ze
zisku)

Náklady sociální služby
celkem v Kč

Celkem

Výnosy z veřejných
zdrojů (dotace krajů,
měst a obcí, příspěvek
zřizovatele, resorty
státní správy, ÚP ČR
OPZ, RVKPP, apod.)

Úhrady od
uživatelů služby

Fondy zdravotních
pojišťoven
(úhrady od
zdravotních
pojišťoven)

Jiné (dary,
granty, vlastní
zdroje, použití
fondů u p.o.,
apod.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANO

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANO

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANO

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANO

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANO

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANO

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANO

0,00

0,00

0,00

Výše vyrovnávací
Reálná vyrovnávací
platby stanovená v
platba
příloze B Pověření

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANO

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANO

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANO

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANO

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANO

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANO

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANO

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ANO

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

ANO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem za žadatele

0,00
0,00

0,00
0,00

Vysvětlivky:
Sloupec č. 4 vypočítává reálnou vyrovnávací platbu na základě zadaných celkových nákladů a výnosů - úhrad od uživatelů služby a od zdravotních pojišťoven, jiné. Vzorec: sloupec 4 = 5-8-9-10
Sloupec č. 6 vypočítává celkovou hodnotu výnosů sociální služby na základě zadaných výnosů. Vzorec: sloupec 6 = 7 + 8 + 9 + 10
Sloupec č. 11 - informativní splnění podmínky na základě bodu 7.10 Pověření
Sloupec č. 12 uvádí výsledek hospodaření služby (zisk, ztrátu). Za nadměrné vyrování je považována kladná výše rozdílu mezi výnosy a náklady (zisk služby). 12 = 6-5
Sloupec č. 13 vypočítává částku zisku, o jehož převod je možné Ústecký kraj požádat. Je možné převést max. 10 % reálné vyrovnávací platby za předpokladu, že je ve sloupci 12 uvedeno kladné číslo.
Statutární orgán stvrzuje, že předložené závěrečné vyúčtování vyrovnávací platby je úplné, správné a pravdivé.

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
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0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Příloha č. 5 Metodiky

Redukční koeficienty dle druhů služeb
I. hladina redukce – nejnižší
intervenční centra
kontaktní centra
krizová pomoc
nízkoprahová denní centra
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
raná péče
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
telefonická krizová pomoc
terénní programy
tlumočnické služby
II. hladina redukce – nízká
azylové domy
domy na půl cesty
noclehárny
podpora samostatného bydlení
služby následné péče
sociální rehabilitace-pobytová
terapeutické komunity
tísňová péče
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

Příloha č. 6 Metodiky

UZNATELNÉ NÁKLADY PRO ČERPÁNÍ DOTACE POSKYTOVATELŮM SOC.SLUŽEB
a) souvisejí se základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb dle zákona o soc. službách;
b) časově a věcně souvisejí s kalendářním rokem, na který je dotace poskytnuta;
c) splňují hlediska efektivnosti, opodstatněnosti a hospodárnosti a jsou věrohodné;
d) doložené průkaznými prvotními účetními doklady, které obsahují náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy a jsou vedené v účetnictví příjemce.
zejména:
PLATY/MZDY ZAMĚSTNANCŮ
v pracovním poměru, včetně odměn
1. OSOBNÍ NÁKLADY
OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY
dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
NÁHRADY PLATU
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc)
POVINNÉ POJISTNÉ
odvody sociálního pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
odvody zdravotního pojištění
povinné úrazové pojištění
OSTATNÍ
vstupní a periodická prohlídka zaměstnance, očkování do limitu 500 Kč/úvazek v přímé péči
odstupné dle § 67-68 zákoníku práce

2. PROVOZNÍ NÁKLADY

DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
POTRAVINY

pořizovací cena do 40 tis. Kč, použitelnost více než rok
pořizovací cena do 60 tis. Kč, použitelnost více než rok (programové vybavení apod.)
potraviny pro uživatele sociální služby v souvislosti se zajištěním základní činnosti – poskytnutí
stravy nebo zajištění stravy (dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách) v případě, kdy je plně nepokrývá úhrada od uživatele služby
V ostatních případech se jedná o neuznatelný náklad.

MATERIÁL

kancelářské potřeby
čistící prostředky, dezinfekce
ložní prádlo, ubrusy, záclony
osobní ochranné pracovní prostředky dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
odborná literatura (včetně poštovného a balného)
lékárničky na pracoviště a do aut
materiál pro opravy prováděné svépomocí
propagační materiály dle § 88 písm. a) zákona o sociálních službách
Zdravotnický materiál:
Terénní programy – počítá se s veškerým zdravotnickým materiálem dle rozpočtu
Kontaktní centra – počítá se s veškerým zdravotnickým materiálem dle rozpočtu
V ostatních případech se jedná o neuznatelný náklad, a to i u služeb, kde se zdravotnický
materiál využívá při zajištění služby.
teplo (dálkově dodávané)
plyn
elektřina
paliva (uhlí, brikety, dřevo, biomasa, stěpky, lehké topné oleje)
pohonné hmoty (nafta, benzín, plyn) a maziva (motorový olej)
vodné, stočné, srážková voda
budovy, bytové jednotky, kancelářské prostory a vybavení

ENERGIE A PALIVA

VODA
NÁJEMNÉ
CESTOVNÍ NÁHRADY
SLUŽBY - POŠT
SLUŽBY - TELEKOMUNIKACE
SLUŽBY - PENĚŽNÍ ÚSTAVY

SLUŽBY - IT
SLUŽBY - PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ

SLUŽBY - ŠKOLENÍ
SLUŽBY - OSTATNÍ

SLUŽBY - FINANČNÍ LEASING
OPRAVY A ÚDRŽBA

jízdné, ubytování, stravné, parkovné hrazené v souladu s obecně závaznými předpisy
včetně platby za kurýrní a zásilkové služby
telefonní služby, využívání sítě internet
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb (§ 80 zákona o
sociálních službách) a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání (vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání)
povinné ručení
pojištění vozidla při finančním leasingu (viz níže)
technická podpora, update SW, platby za přístup do SW,…
provedení účetního auditu dotace v případech, kdy je vyžadován (část IX bod 9 Metodiky) do limitu
20 000 Kč na službu
konzultační, poradenské a právní služby, dodavatelské vedení účetnictví, dodavatelsky vedené
účetnictví v rámci daňového poradenství
vzdělávání pracovníků - limit 4 500 Kč/úvazek* (na 1 úvazek pracovníka v přímé péči se započítává
0,4 úvazku nepřímé péče)
odvoz odpadu, dodavatelský úklid
povinné revize (komínu, hromosvodu, elektrických a jiných zařízení, STK, měření emisí vozidla pro
sociální službu, ….)
podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka dle přílohy č. 2 standardu č. 10 písm. e) zákona o
soc. službách (tzv. supervize) do celkové výše 30 tis. Kč/rok na sociální službu (i v případě zajištění
formou dohody o provedení práce)
pouze v případě motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby (nejen
terénní formou),
Oprava = odstraňují se účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení
do předchozího nebo provozuschopného stavu (např. zasklení rozbitého okna). Uvedením do
provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů,
dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení (tj. k rekonstrukci změna účelu nebo technických parametrů, k modernizaci - rozšíření vybavenosti nebo
použitelnosti, k nástavbě nebo přístavbě).
Údržba = soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a
odstraňují se drobnější závady (např. nátěr oken)
Pozn. Uznatelné jsou i náklady na rekonstrukci nebo modernizaci staveb, pokud jejich roční výše
nepřesáhne v úhrnu částku 40 tis. Kč (účetně tedy nedochází k technickému zhodnocení majetku)

OSTATNÍ

nákup služby - pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, mimo DPP, mimoo DPČ)
nákup služby - ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, mimo DPP, mimo DPČ)
pohonné hmoty (nafta, benzín, plyn) a maziva (motorový olej)
osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k
potřebám nezaopatřených dětí v domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 odst. 3
zákona o soc.službách)
náklady na pověřence v rámci GDPR

*Pokud zaměstnanec pracuje na plný úvazek jen část roku, započítá se do uznatelných nákladů jen odpovídající dvanáctiny z limitu na vzdělávání./Pokud zaměstnanec pracuje na částečný úvazek po celý rok, započítá se do
uznatelných nákladů celý limit na vzdělávání.

NEUZNATELNÉ NÁKLADY PRO ČERPÁNÍ DOTACE POSKYTOVATELŮM SOC.SLUŽEB
a) nesouvisejí s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů soc.služeb;
b) na zdravotní péči poskytovanou dle §36 zákona o sociálních službách;
c) výdaje, které nelze účetně doložit;
d) náklady financované z jiných veřejných zdrojů, tj. např. z provozních příspěvků a dotací od obcí, krajů, z OP Z (ESF), z Norských fondů,….;
e) náklady financované z darů;
f) a dále např.:
ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE
fyzickým osobám, které jsou členy orgánů právnické osoby a jsou do funkce voleni,
1. OSOBNÍ NÁKLADY
jmenováni či jinak povolány (§152 odst. 2, občanského zákoníku), s výjimkou fyzické
osoby pověřené řízením společnosti (ředitel)
PLNĚNÍ SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU poskytovaná příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření
zaměstnancům v případech, kdy na tato plnění
nevzniká nárok podle právních předpisů
životní pojištění
dary k životním jubileím a pracovním výročím
příspěvky na rekreaci
a další nepovinná plnění uvedená v § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

2. PROVOZNÍ NÁKLADY

DANĚ A POPLATKY

OSTATNÍ NÁKLADY

ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, TVORBA REZERV A
OPRAVNÝCH POLOŽEK

FINANČNÍ NÁKLADY
POSKYNUTÉ PŘÍSPĚVKY
SLUŽBY

DPH
REPREZENTACE
FINANČNÍ A OPERATIVNÍ LEASING
CESTOVNÉ

VÝZKUM A VÝVOJ
OSTATNÍ

3. INVESTICE

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

daň silniční
daň z nemovitých věcí
daň z nabytí nemovitých věcí
správní poplatky
poplatky za znečištění ovzduší
poplatky za TV a rozhlas
soudní poplatky
smluvní pokuty
úroky z prodlení (i dle smlouvy o úvěru)
ostatní pokuty a penále
odpisy nedobytných pohledávek
kurzové ztráty
věcné a finanční dary (ani jako odměny pro účastníky různých akcí)
manka a škody
odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
pojištění vyjma pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních
služeb (§ 80 zákona o sociálních službách) a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se
stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) - např. pojištění majetku (staveb a
vybavení) a osob (odpovědnost zaměstnanců za škodu), havarijní pojištění vozidla a
dále zmařené investice
odpisy dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (účetní odpisy)
zůstatková cena při prodeji dlouhodobého hmotného nebo nehm. majetku
účetní cena prodaného materiálu
účetní cena prodaných cenných papírů a majetkových podílů
rezervy a opravné položky dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu
daně z příjmů
bankovní výlohy (poplatky, úroky bankám nebo i jiným věřitelům, poplatky za získání
bankovní záruky, depozitní poplatky,…)
členské poplatky (příspěvky) - dobrovolné členství
audit účetní závěrky, mimořádný audit, částečný audit, interní audit, audit kvality,
počítačový audit, audit hospodaření, forenzní audit, energetický audit
daňové poradenství s výjimkou dodavatelsky vedeného účetnictví v rámci daňového
poradenství, zpracování analýz, studií, plánů, zpracování projektu a žádosti o dotaci
vzdělávání pracovníků nad stanovený limit
pronájem motorového vozidla
pokud je možné žádat vratku (odpočet DPH na vstupu)
pohoštění, catering, ošatné, upomínkové předměty
s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla využívaného v rámci poskytování
sociální služby (nejen terénní formou)
zahraniční služební cesty vyjma služebních cest za účelem vzdělávání, dálniční známky
(tuzemské i zahraniční)
vstupné na kulturní a zábavné akce
přímé i nepřímé náklady na tyto oblasti
pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání, apod.
náklady příštích období
tvorba fondů, např. FKSP u příspěvkových organizací
potraviny (s vyjímkou viz uznatelné náklady)
občerstvení, alkohol a cigarety
pořizovací cena nad 40 tis. Kč, použitelnost více než rok - nemovitosti, stavby, stroje,
přístroje a zařízení (výpočetní technika, vybavení kuchyně,...), dopravní prostředky
(mimo uznatelnou výjimku)
pořizovací cena nad 60 tis. Kč, použitelnost více než rok (programové vybavení apod.)

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
rekonstrukce, modernizace, nástavba, přístavba
OSTATNÍ
akcie, majetkové podíly, poskytované investiční dotace
V případě nejasností na straně poskytovatele sociálních služeb, zda se jedná o náklad neuznatelný, dávají stanovisko pracovníci OFKZ.

Příloha č. 7 Metodiky
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%
kontaktní centra
74 695 Kč
13%
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%
služby následné péče - A/T
86 539 Kč
26%
služby následné péče - P
931 Kč
26%
sociální rehabilitace - A/T
59 162 Kč
5%
sociální rehabilitace - P
1 159 Kč
8%
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. 1

Přehled subjektů navržených k podpoře včetně výše dotace

Název poskytovatele

ADP-ANNA s.r.o.
Agentura KROK, o.p.s.
Agentura Osmý den, o. p. s.
Agentura Osmý den, o. p. s.
Agentura Pondělí, z.s.
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s.
Arkadie, o. p. s.
Arkadie, o. p. s.
Arkadie, o. p. s.
Arkadie, o. p. s.
Arkadie, o. p. s.
Arkadie, o. p. s.
Arkadie, o. p. s.
Arkadie, o. p. s.
Armáda spásy v České republice, z.s.
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
Camphill na soutoku, z.s.
Camphill na soutoku, z.s.
Centrum LIRA, z.ú.
Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO
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 sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

ID služby

1510155
9702329
5981003
6514992
5598414
4586391
1268119
1294772
1816143
2981921
4012625
4415138
7942332
8349589
1410545
2374792
9766509
8611761
2234056
6570110
8141075
3959325
5998627
1501687
6455886
4704104
1740941
3272817
7328567
3991178
1045259
1243707
1353598
1997112
2465771
3466024
5581231
6223146
7102460
8059446
8648413

Druh služby

domovy pro seniory
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
denní stacionáře
odlehčovací služby
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
denní stacionáře
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
chráněné bydlení
noclehárny
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

odborné sociální poradenství
chráněné bydlení
centra denních služeb
raná péče
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
denní stacionáře
odborné sociální poradenství
odlehčovací služby
odborné sociální poradenství
pečovatelská služba
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
domovy se zvláštním režimem
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro osoby se zdravotním postižením
chráněné bydlení
sociálně terapeutické dílny
domovy pro seniory
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
domovy se zvláštním režimem

Maximální
návrh podpory
dluh
N 1 300 000 Kč
N 1 478 675 Kč
N 2 871 817 Kč
N 2 326 877 Kč
N 6 746 096 Kč
N
889 708 Kč
N 6 733 667 Kč
N
773 426 Kč
N 2 963 742 Kč
N 3 423 566 Kč
N 7 677 035 Kč
N 3 792 334 Kč
N
693 552 Kč
N 2 835 550 Kč
N 2 011 883 Kč
N 3 673 829 Kč
N 2 878 306 Kč
N 2 940 024 Kč
N 1 516 306 Kč
N 3 637 429 Kč
N 2 944 097 Kč
N 1 400 289 Kč
N
690 809 Kč
N 2 242 080 Kč
N 4 502 063 Kč
N
753 973 Kč
N 1 602 000 Kč
N 1 178 162 Kč
N 4 414 790 Kč
N
787 500 Kč
N
700 000 Kč
N 1 000 000 Kč
N 18 500 000 Kč
N 9 700 000 Kč
N
200 000 Kč
N 14 700 000 Kč
N 3 092 200 Kč
N 8 015 917 Kč
N 14 500 000 Kč
N 9 450 000 Kč
N 11 000 000 Kč

Dotace 2021

0 Kč
1 212 100 Kč
2 077 900 Kč
1 404 700 Kč
6 746 000 Kč
651 800 Kč
3 142 300 Kč
442 900 Kč
2 285 700 Kč
2 295 200 Kč
3 613 600 Kč
2 770 600 Kč
280 900 Kč
1 568 100 Kč
1 386 000 Kč
3 135 800 Kč
2 238 700 Kč
2 148 600 Kč
842 800 Kč
3 003 500 Kč
2 059 400 Kč
1 076 600 Kč
280 900 Kč
1 455 100 Kč
2 160 300 Kč
561 900 Kč
1 476 300 Kč
730 400 Kč
3 235 000 Kč
280 900 Kč
700 000 Kč
1 000 000 Kč
18 500 000 Kč
9 700 000 Kč
200 000 Kč
14 700 000 Kč
3 092 200 Kč
8 015 900 Kč
14 292 700 Kč
9 394 000 Kč
11 000 000 Kč

Částka k
dofinancování

0 Kč
73 000 Kč
125 100 Kč
86 600 Kč
0 Kč
40 100 Kč
146 300 Kč
20 600 Kč
137 600 Kč
138 200 Kč
168 300 Kč
166 800 Kč
17 300 Kč
73 000 Kč
71 400 Kč
188 800 Kč
134 800 Kč
129 400 Kč
51 900 Kč
139 900 Kč
95 900 Kč
64 800 Kč
17 300 Kč
87 600 Kč
100 600 Kč
34 600 Kč
68 800 Kč
45 000 Kč
150 700 Kč
17 300 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
207 300 Kč
56 000 Kč
0 Kč

Individuální
dofinancování
ZUK 21.6.2021

Název poskytovatele

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum ucelené rehabilitace, z. ú.
CESPO, o. p. s.
CESPO, o. p. s.
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
Cinka, z.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Demosthenes, o.p.s.
Dětský domov a Školní jídelna Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
Diecézní charita Litoměřice
Diecézní charita Litoměřice
Diecézní charita Litoměřice
Dobrovolnické centrum, z.s.

ID služby

9361032
9374052
9751707
1073186
1542857
2682796
5093964
5387786
5463800
6849315
7392909
7461655
9695946
9923023
7405909
8532431
9382099
2282970
3356067
6343251
2793191
3230075
4941547
6027304
6102115
6435327
6651167
7624072
9100570
5330519
4034618
9548170
2027319
4894760
7041080
9407680
1988848
2013307
2185972
9753639
7429073
7908464
9801549
1510111

Druh služby

domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro osoby se zdravotním postižením
pečovatelská služba
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro seniory
noclehárny
denní stacionáře
chráněné bydlení
služby následné péče A /P
odborné sociální poradenství
kontaktní centra
terénní programy
domovy se zvláštním režimem
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
tlumočnické služby
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
raná péče
domy na půl cesty
raná péče
chráněné bydlení
sociální rehabilitace
centra denních služeb
sociálně terapeutické dílny
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
odborné sociální poradenství
terénní programy
pečovatelská služba
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Maximální
návrh podpory
dluh
N 13 500 000 Kč
N 15 338 000 Kč
N 19 000 000 Kč
N 7 837 134 Kč
N 6 568 467 Kč
N 9 163 000 Kč
N
929 500 Kč
N 1 326 600 Kč
N 9 693 384 Kč
N 1 766 566 Kč
N
187 000 Kč
N 1 261 700 Kč
N
583 000 Kč
N 10 640 300 Kč
N 1 621 319 Kč
N 1 326 200 Kč
N
479 000 Kč
N 3 502 888 Kč
N 3 541 636 Kč
N 2 643 280 Kč
N 1 300 600 Kč
N 1 569 750 Kč
N 2 965 000 Kč
N 2 435 000 Kč
N 1 855 000 Kč
N 1 267 000 Kč
N 1 862 000 Kč
N 1 836 000 Kč
N 1 894 000 Kč
N 3 265 259 Kč
N
482 000 Kč
N 1 365 670 Kč
N 7 132 309 Kč
N 4 035 000 Kč
N 6 486 000 Kč
N 4 040 000 Kč
N 5 816 576 Kč
N 3 794 708 Kč
N 34 789 185 Kč
N 6 631 506 Kč
N 1 654 025 Kč
N
146 909 Kč
N 1 793 208 Kč
N 1 397 800 Kč

Dotace 2021

13 500 000 Kč
15 338 000 Kč
19 000 000 Kč
6 805 200 Kč
4 486 100 Kč
8 788 800 Kč
929 500 Kč
981 900 Kč
9 693 300 Kč
1 766 500 Kč
187 000 Kč
1 261 700 Kč
583 000 Kč
9 795 600 Kč
842 800 Kč
786 600 Kč
346 500 Kč
2 077 900 Kč
1 967 300 Kč
2 313 800 Kč
1 119 300 Kč
1 522 200 Kč
2 962 200 Kč
2 238 700 Kč
1 826 700 Kč
1 184 900 Kč
1 826 700 Kč
1 777 300 Kč
1 826 700 Kč
2 653 100 Kč
482 000 Kč
1 365 600 Kč
4 482 100 Kč
2 839 800 Kč
4 010 400 Kč
2 623 100 Kč
3 652 400 Kč
2 126 700 Kč
18 469 400 Kč
3 949 200 Kč
1 011 400 Kč
59 200 Kč
1 088 300 Kč
895 400 Kč

Částka k
dofinancování

0 Kč
0 Kč
0 Kč
317 000 Kč
312 500 Kč
374 200 Kč
0 Kč
45 800 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
682 300 Kč
51 900 Kč
48 500 Kč
20 900 Kč
125 100 Kč
118 500 Kč
139 300 Kč
67 400 Kč
47 500 Kč
2 800 Kč
134 800 Kč
28 300 Kč
71 300 Kč
35 300 Kč
58 700 Kč
67 300 Kč
159 800 Kč
0 Kč
0 Kč
208 700 Kč
171 000 Kč
186 700 Kč
158 000 Kč
224 900 Kč
128 100 Kč
0 Kč
0 Kč
62 300 Kč
3 600 Kč
50 700 Kč
54 000 Kč

Individuální
dofinancování
ZUK 21.6.2021

2 700 000 Kč
430 000 Kč

Název poskytovatele

Domov Brtníky, příspěvková organizace (dříve Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace)
Domov Brtníky, příspěvková organizace (dříve Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace)
Domov Brtníky, příspěvková organizace (dříve Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace)

Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace
Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace
Domov Brtníky, příspěvková organizace
Domov Brtníky, příspěvková organizace
Domov důchodců Bystřany
Domov důchodců Bystřany
Domov důchodců Lipová
Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
Domov harmonie a klidu s. r. o.
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace
Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace
Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace
Domov pro seniory Krásné Březno, p.o.
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizac
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
Domov pro seniory U Pramene Louny
Domov pro seniory U Pramene Louny
Domov 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 "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
Domov Velké Březno, příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace

ID služby

Druh služby

2434997 (dřive 2636005) domovy pro osoby se zdravotním postižením
3905641 (dříve 2784357) sociálně terapeutické dílny
3395152 (dříve 2920689) chráněné bydlení
3225275 chráněné bydlení
9567874 domovy pro osoby se zdravotním postižením
2434997 domovy pro osoby se zdravotním postižením
3395152 chráněné bydlení
6986535 domovy pro seniory
9313776 domovy se zvláštním režimem
8543206 domovy se zvláštním režimem
7001404 domovy pro seniory
8731012 domovy se zvláštním režimem
4605047 domovy se zvláštním režimem
4541453 domovy pro osoby se zdravotním postižením
4578763 domovy pro seniory
9873560 pečovatelská služba
5153567 pečovatelská služba
8541500 domovy se zvláštním režimem
9823316 domovy pro seniory
2758028 domovy pro osoby se zdravotním postižením
9714807 domovy pro seniory
5238851 domovy se zvláštním režimem
6890540 domovy pro seniory
9595541 domovy pro seniory
6172420 domovy pro seniory
3270327 domovy pro seniory
4159038 domovy pro seniory
7285141 domovy se zvláštním režimem
9714246 odlehčovací služby
2501932 domovy se zvláštním režimem
2744287 domovy pro seniory
2103509 domovy pro seniory
3091711 domovy se zvláštním režimem
9422672 azylové domy
2862640 domovy se zvláštním režimem
9712191 domovy se zvláštním režimem
2068891 domovy pro seniory
4100257 domovy se zvláštním režimem
4814058 domovy pro osoby se zdravotním postižením
2135966 domovy pro seniory
5350551 pečovatelská služba
7051562 domovy se zvláštním režimem
1408517 domovy se zvláštním režimem
3899971 domovy pro osoby se zdravotním postižením

Maximální
návrh podpory
dluh
N 6 226 738 Kč
N 2 785 102 Kč
N 10 437 939 Kč
N
777 500 Kč
N 14 763 055 Kč
N 19 392 000 Kč
N 5 773 400 Kč
N 11 410 000 Kč
N 14 360 000 Kč
N 13 482 000 Kč
N 13 822 463 Kč
N 37 371 845 Kč
N 5 330 000 Kč
N 7 450 000 Kč
N 8 255 000 Kč
N
675 000 Kč
N 10 459 585 Kč
N 16 561 000 Kč
N 19 487 000 Kč
N 3 627 073 Kč
N 15 430 100 Kč
N 4 158 370 Kč
N 27 081 222 Kč
N 20 242 614 Kč
N 32 914 936 Kč
N 18 909 200 Kč
N 11 552 990 Kč
N 5 097 090 Kč
N
347 570 Kč
N 18 320 000 Kč
N 22 093 000 Kč
N 15 350 000 Kč
N 3 030 000 Kč
N
150 000 Kč
N 8 900 000 Kč
N 17 482 992 Kč
N 16 600 000 Kč
N 14 993 000 Kč
N
600 000 Kč
N 2 637 000 Kč
N 1 930 000 Kč
N 13 798 674 Kč
N 25 154 600 Kč
N 11 091 100 Kč

Dotace 2021

3 969 200 Kč
2 785 100 Kč
10 437 900 Kč
709 900 Kč
14 763 000 Kč
12 900 100 Kč
5 773 400 Kč
11 410 000 Kč
14 360 000 Kč
10 760 700 Kč
5 299 900 Kč
21 016 200 Kč
5 330 000 Kč
7 450 000 Kč
8 255 000 Kč
675 000 Kč
6 066 300 Kč
9 837 000 Kč
13 332 800 Kč
2 522 200 Kč
15 430 100 Kč
3 800 600 Kč
24 365 200 Kč
9 243 300 Kč
24 889 900 Kč
18 909 200 Kč
11 552 900 Kč
5 097 000 Kč
347 500 Kč
13 588 500 Kč
18 169 800 Kč
15 350 000 Kč
3 030 000 Kč
150 000 Kč
8 900 000 Kč
17 482 900 Kč
11 740 900 Kč
10 445 900 Kč
496 100 Kč
2 637 000 Kč
1 831 900 Kč
13 798 600 Kč
20 009 600 Kč
11 091 100 Kč

Částka k
dofinancování

276 500 Kč
0 Kč
0 Kč
33 100 Kč
0 Kč
898 600 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
749 600 Kč
369 200 Kč
1 464 000 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
282 500 Kč
685 300 Kč
928 800 Kč
175 700 Kč
0 Kč
264 700 Kč
1 697 300 Kč
643 900 Kč
1 733 800 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
946 600 Kč
1 265 700 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
817 900 Kč
727 700 Kč
34 600 Kč
0 Kč
85 300 Kč
0 Kč
1 393 900 Kč
0 Kč

Individuální
dofinancování
ZUK 21.6.2021

Název poskytovatele

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, 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
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
DRUG-OUT Klub, z.s.
DRUG-OUT Klub, z.s.
DRUG-OUT Klub, z.s.
DRUG-OUT Klub, z.s.
Dům romské kultury o. p. s.
Dům romské kultury o. p. s.
EDA cz, z.ú.
ENERGIE o.p.s.
ENERGIE o.p.s.
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice

ID služby

7256389
8791049
1201084
2547969
2550019
5171989
5666980
7734108
8643214
8907909
9553549
2197911
4403315
1351633
4121413
6172133
7293077
7717165
7806966
5323100
5935431
6075842
6916747
7012291
7255944
2577955
2761662
3793014
4410973
8538718
8888297
4677905
5587211
7108907
9258026
3960446
5153749
7877605
1534371
8221160
1269156
2417772
2548478
3403190

Druh služby

chráněné bydlení
domovy pro osoby se zdravotním postižením
denní stacionáře
chráněné bydlení
sociálně terapeutické dílny
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro osoby se zdravotním postižením
chráněné bydlení
podpora samostatného bydlení
chráněné bydlení
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
domovy pro osoby se zdravotním postižením
sociálně terapeutické dílny
domovy pro osoby se zdravotním postižením
chráněné bydlení
domovy pro osoby se zdravotním postižením
týdenní stacionáře
chráněné bydlení
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
domovy pro osoby se zdravotním postižením
chráněné bydlení
sociálně terapeutické dílny
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
kontaktní centra
odborné sociální poradenství
terénní programy
odborné sociální poradenství
terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
raná péče
chráněné bydlení
odlehčovací služby A/P
denní stacionáře
odlehčovací služby
noclehárny
pečovatelská služba

Maximální
návrh podpory
dluh
N 2 335 600 Kč
N 12 140 600 Kč
N 1 665 700 Kč
N 4 532 000 Kč
N 6 310 000 Kč
N 6 752 800 Kč
N 6 881 100 Kč
N 5 911 400 Kč
N
457 000 Kč
N 5 849 000 Kč
N 6 628 100 Kč
N 22 609 000 Kč
N 15 813 000 Kč
N 21 086 000 Kč
N 2 119 600 Kč
N 13 152 000 Kč
N 2 383 000 Kč
N 6 234 000 Kč
N 1 530 000 Kč
N 2 780 744 Kč
N 10 670 792 Kč
N 1 835 124 Kč
N 10 219 482 Kč
N 6 818 178 Kč
N 9 047 161 Kč
N 2 130 000 Kč
N 4 580 000 Kč
N 12 000 000 Kč
N 26 000 000 Kč
N 46 200 000 Kč
N 6 000 000 Kč
N 2 745 167 Kč
N 2 252 800 Kč
N 3 428 000 Kč
N 1 341 312 Kč
N 2 072 957 Kč
N 2 946 292 Kč
N 1 868 350 Kč
N 5 995 000 Kč
N
850 000 Kč
N 1 607 138 Kč
N 1 203 424 Kč
N
738 000 Kč
N 8 243 761 Kč

Dotace 2021

2 335 600 Kč
11 453 100 Kč
1 296 200 Kč
4 532 000 Kč
6 230 000 Kč
5 789 400 Kč
6 202 600 Kč
5 383 400 Kč
457 000 Kč
5 849 000 Kč
6 057 500 Kč
20 701 400 Kč
11 370 400 Kč
20 736 700 Kč
2 119 600 Kč
12 880 700 Kč
2 383 000 Kč
2 614 700 Kč
1 161 600 Kč
2 543 500 Kč
8 755 400 Kč
1 618 900 Kč
5 654 300 Kč
4 305 800 Kč
7 407 200 Kč
2 130 000 Kč
4 580 000 Kč
6 955 600 Kč
15 212 400 Kč
32 598 900 Kč
3 397 600 Kč
1 601 700 Kč
1 208 100 Kč
3 021 500 Kč
1 236 200 Kč
1 481 100 Kč
2 131 100 Kč
1 830 300 Kč
5 995 000 Kč
850 000 Kč
864 100 Kč
1 115 100 Kč
693 000 Kč
6 239 400 Kč

Částka k
dofinancování

0 Kč
687 500 Kč
60 300 Kč
0 Kč
80 000 Kč
403 300 Kč
432 100 Kč
250 700 Kč
0 Kč
0 Kč
422 000 Kč
1 442 100 Kč
792 100 Kč
349 300 Kč
0 Kč
271 300 Kč
0 Kč
182 200 Kč
80 900 Kč
118 400 Kč
609 900 Kč
112 700 Kč
393 900 Kč
299 900 Kč
516 000 Kč
0 Kč
0 Kč
484 500 Kč
1 059 700 Kč
2 270 900 Kč
236 600 Kč
96 400 Kč
0 Kč
181 900 Kč
76 100 Kč
89 200 Kč
128 300 Kč
38 000 Kč
0 Kč
0 Kč
40 200 Kč
77 700 Kč
35 700 Kč
290 600 Kč

Individuální
dofinancování
ZUK 21.6.2021

1 044 700 Kč

Název poskytovatele

Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Lovosice
Farní charita Lovosice
Farní charita Lovosice
Farní charita Lovosice
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.
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.
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.
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
HEZKÉ DOMY s.r.o.
Hornická nemocnice s poliklinikou spol. 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.
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s.
Charita Roudnice nad Labem
Charita Roudnice nad Labem

ID služby

5624320
5964684
6566711
9011520
3189832
3209417
6540812
8464374
1015984
1214275
1457144
1621637
1657475
2046626
2365503
2882507
3097184
3376667
3935206
4103239
4265731
5188376
5844827
6105987
6303516
6780298
8981594
9071773
9131484
9317585
9425002
9462377
7646043
5336459
8445409
1451339
5419883
6770385
3441974
4743378
5291951
9245039
1761469
4335678

Druh služby

domovy se zvláštním režimem
nízkoprahová denní centra
domovy pro seniory
terénní programy
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociální rehabilitace
chráněné bydlení
sociální rehabilitace
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociální rehabilitace
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
chráněné bydlení
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

denní stacionáře
odlehčovací služby
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

odborné sociální poradenství
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

odlehčovací služby A/P
odborné sociální poradenství
odlehčovací služby
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

sociální rehabilitace
pečovatelská služba
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Maximální
návrh podpory
dluh
N 8 761 226 Kč
N
915 700 Kč
N 29 143 656 Kč
N
857 323 Kč
N
948 300 Kč
N 1 772 600 Kč
N 1 784 900 Kč
N 1 681 250 Kč
N 4 435 578 Kč
N 3 720 758 Kč
N 4 165 693 Kč
N 1 310 981 Kč
N 1 627 872 Kč
N 2 559 983 Kč
N 7 586 445 Kč
N 1 705 037 Kč
N 1 308 892 Kč
N 3 872 121 Kč
N 13 871 901 Kč
N 3 662 935 Kč
N 1 278 948 Kč
N 8 812 626 Kč
N 2 017 716 Kč
N 3 490 855 Kč
N 1 763 827 Kč
N 5 594 730 Kč
N 8 526 730 Kč
N 1 339 031 Kč
N 1 287 937 Kč
N 4 388 982 Kč
N 1 301 425 Kč
N 1 353 681 Kč
N 5 196 436 Kč
N 5 926 762 Kč
N 2 500 000 Kč
N
830 000 Kč
N 1 635 000 Kč
N 3 510 000 Kč
N
429 100 Kč
N 4 498 083 Kč
N 1 199 367 Kč
N 2 177 490 Kč
N 2 010 790 Kč
N 3 711 000 Kč

Dotace 2021

6 545 400 Kč
732 800 Kč
19 038 800 Kč
710 900 Kč
592 400 Kč
1 119 300 Kč
1 400 400 Kč
1 311 500 Kč
3 463 200 Kč
2 770 600 Kč
2 770 600 Kč
842 800 Kč
1 385 300 Kč
1 967 300 Kč
5 246 300 Kč
1 385 300 Kč
1 074 300 Kč
2 770 600 Kč
8 584 400 Kč
2 770 600 Kč
1 074 300 Kč
6 233 900 Kč
1 790 500 Kč
2 770 600 Kč
1 385 300 Kč
2 886 000 Kč
6 233 900 Kč
842 800 Kč
842 800 Kč
3 463 200 Kč
842 800 Kč
1 074 300 Kč
3 142 300 Kč
5 926 700 Kč
2 500 000 Kč
786 600 Kč
1 455 100 Kč
3 510 000 Kč
280 900 Kč
2 787 800 Kč
545 600 Kč
2 177 400 Kč
1 307 800 Kč
3 044 500 Kč

Částka k
dofinancování

456 000 Kč
44 100 Kč
1 326 200 Kč
42 800 Kč
35 700 Kč
67 400 Kč
84 400 Kč
79 000 Kč
208 600 Kč
166 800 Kč
166 800 Kč
51 900 Kč
83 400 Kč
118 500 Kč
315 900 Kč
83 400 Kč
64 700 Kč
166 800 Kč
399 800 Kč
166 800 Kč
64 700 Kč
375 300 Kč
107 800 Kč
166 800 Kč
83 400 Kč
134 500 Kč
375 300 Kč
51 900 Kč
51 900 Kč
208 600 Kč
51 900 Kč
64 700 Kč
146 300 Kč
0 Kč
0 Kč
43 400 Kč
101 300 Kč
0 Kč
17 300 Kč
194 200 Kč
38 000 Kč
0 Kč
60 900 Kč
183 300 Kč

Individuální
dofinancování
ZUK 21.6.2021

Název poskytovatele

Charita Roudnice nad Labem
Charitní sdružení Děčín, z.s.
Charitní sdružení Děčín, z.s.
Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.
Indigo Děčín, z.s.
Indigo Děčín, z.s.
JIPRO-CASH s.r.o.
JUDr. Hana Kozáková
JUDr. Hana Kozáková
JURTA, o.p.s.
JURTA, o.p.s.
JURTA, 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
Kleja, z.s.
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.
KRUH pomoci, o.p.s.
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Křesťanské společenství Jonáš, z. s.
Květina z. s.
Květina z. s.
Květina z. s.
Květina z. s.
Masopust, z. s.
Masopust, z. s.
Medicína Litvínov s. r. o.
MEDICINA, spol.s.r.o.
Město Bílina
Město Kadaň
Město Krupka
Město Litvínov
Město Litvínov
Město Lom

ID služby

6392422
6511261
7674174
2732328
9082399
9308341
5037445
3635249
6803645
1066948
4715430
5807228
6455949
9763724
1165395
1372355
2207393
3210011
7334865
8570486
9338405
4978879
1928007
3153600
3827499
6363165
3492950
6373201
6426990
8061366
3536223
5464128
5829590
6251794
1989766
6538434
3132557
2180193
2680198
5578580
8895811
1901050
5124068
5215780

Druh služby

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
chráněné bydlení
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
domovy se zvláštním režimem
odlehčovací služby A/P
pečovatelská služba
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
chráněné bydlení
noclehárny
domy na půl cesty
chráněné bydlení
denní stacionáře
týdenní stacionáře
domovy pro osoby se zdravotním postižením
sociálně terapeutické dílny
odlehčovací služby A/P
terénní programy
sociálně terapeutické dílny
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociální rehabilitace
domovy pro seniory
pečovatelská služba
nízkoprahová denní centra
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová denní centra
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
domovy pro seniory
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

pečovatelská služba
terénní programy
pečovatelská služba
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
pečovatelská služba

Maximální
návrh podpory
dluh
N 2 506 000 Kč
N 3 373 000 Kč
N 2 798 700 Kč
N 3 026 798 Kč
N 2 991 057 Kč
N 2 540 978 Kč
N 5 480 945 Kč
N 2 410 000 Kč
N 2 220 000 Kč
N 4 360 742 Kč
N 6 077 816 Kč
N 1 847 377 Kč
N 1 444 200 Kč
N 2 077 748 Kč
N 2 611 644 Kč
N
542 510 Kč
N 2 097 000 Kč
N 6 250 000 Kč
N 2 721 944 Kč
N
410 300 Kč
N 1 968 072 Kč
N 6 315 301 Kč
N
901 540 Kč
N 5 357 479 Kč
N
739 907 Kč
N 6 030 276 Kč
N 2 827 208 Kč
N 3 472 084 Kč
N 1 564 500 Kč
N 2 373 471 Kč
N 3 591 901 Kč
N 2 854 761 Kč
N 2 183 160 Kč
N 4 335 401 Kč
N 1 659 977 Kč
N 2 057 935 Kč
N 2 050 000 Kč
N 10 308 245 Kč
N 5 300 000 Kč
N 2 139 500 Kč
N 5 616 000 Kč
N
848 500 Kč
N 1 633 500 Kč
N
530 000 Kč

Dotace 2021

1 679 000 Kč
2 416 200 Kč
2 350 600 Kč
1 716 300 Kč
2 983 600 Kč
2 540 900 Kč
5 278 600 Kč
2 410 000 Kč
2 220 000 Kč
3 463 200 Kč
4 918 400 Kč
1 847 300 Kč
1 386 000 Kč
1 363 400 Kč
2 611 600 Kč
432 000 Kč
2 095 200 Kč
4 486 100 Kč
2 098 500 Kč
410 300 Kč
1 777 300 Kč
6 315 300 Kč
782 000 Kč
2 887 900 Kč
224 700 Kč
3 957 800 Kč
2 632 000 Kč
3 248 700 Kč
1 375 900 Kč
2 035 700 Kč
2 435 600 Kč
2 035 700 Kč
1 362 600 Kč
2 518 500 Kč
1 659 900 Kč
2 057 900 Kč
2 050 000 Kč
7 586 500 Kč
4 276 100 Kč
2 139 500 Kč
4 758 400 Kč
848 500 Kč
1 633 500 Kč
530 000 Kč

Částka k
dofinancování

101 100 Kč
148 800 Kč
141 500 Kč
79 900 Kč
7 400 Kč
0 Kč
202 300 Kč
0 Kč
0 Kč
208 600 Kč
296 100 Kč
0 Kč
58 200 Kč
70 200 Kč
0 Kč
20 100 Kč
1 800 Kč
312 500 Kč
126 300 Kč
0 Kč
107 000 Kč
0 Kč
47 100 Kč
173 900 Kč
13 900 Kč
238 400 Kč
158 500 Kč
223 300 Kč
64 100 Kč
122 600 Kč
146 600 Kč
122 600 Kč
82 000 Kč
151 700 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
528 400 Kč
199 100 Kč
0 Kč
221 700 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Individuální
dofinancování
ZUK 21.6.2021

Název poskytovatele

Město Meziboří
Město Podbořany
Město Šluknov
Město Štětí
Město Štětí
Město Terezín
Město Varnsdorf
Město Varnsdorf
Město Varnsdorf
Město Varnsdorf
Město Varnsdorf
Městská knihovna Louny, příspěvková organizace
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb Kadaň
Městská správa sociálních služeb Kadaň
Městská správa sociálních služeb Kadaň
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 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 v Mostě - příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
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
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
Mgr. Lucie Jursíková Brožková
Most k naději, z. s.

ID služby

4771324
6694054
1088856
2561765
8322579
1795576
1187850
2244389
3064434
9055829
9957516
6963367
4012067
6128832
8021779
8756058
9009774
1486803
1853582
1944936
4525297
5884351
6305505
6712020
7945267
9300938
9884915
3373312
3715196
6278016
7891821
9493656
9925245
1590533
1592324
3890327
5655847
6395067
7032621
2848286
3369883
8647982
5222616
1916764

Druh služby

pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
denní stacionáře
pečovatelská služba
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
noclehárny
terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
pečovatelská služba
sociálně terapeutické dílny
pečovatelská služba
denní stacionáře
domovy pro seniory
odlehčovací služby
pečovatelská služba
domovy pro osoby se zdravotním postižením
pečovatelská služba
domovy pro seniory
denní stacionáře
denní stacionáře
odborné sociální poradenství
domovy pro seniory
denní stacionáře
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
domovy pro seniory
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
odlehčovací služby
pečovatelská služba
domovy pro seniory
domovy pro osoby se zdravotním postižením
odborné sociální poradenství
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
pečovatelská služba
odlehčovací služby
odlehčovací služby
služby následné péče

Maximální
návrh podpory
dluh
N 3 000 000 Kč
N 2 500 000 Kč
N
240 000 Kč
N 2 640 000 Kč
N
120 000 Kč
N 1 660 000 Kč
N
998 322 Kč
N
709 431 Kč
N 1 081 106 Kč
N 1 146 564 Kč
N 2 711 785 Kč
N 2 113 000 Kč
N 6 421 000 Kč
N 1 276 000 Kč
N 26 729 085 Kč
N
453 600 Kč
N 4 759 680 Kč
N
591 000 Kč
N 7 800 000 Kč
N 8 900 000 Kč
N
950 000 Kč
N
410 000 Kč
N
800 000 Kč
N 36 000 000 Kč
N 1 200 000 Kč
N 6 900 000 Kč
N 5 650 000 Kč
N
496 000 Kč
N
496 000 Kč
N 6 216 000 Kč
N 33 300 000 Kč
N 25 325 800 Kč
N 4 242 500 Kč
N 8 284 000 Kč
N 3 000 000 Kč
N 14 262 000 Kč
N 9 163 000 Kč
N
990 000 Kč
N 16 200 000 Kč
N 21 547 000 Kč
N 5 080 533 Kč
N
878 177 Kč
N 3 169 846 Kč
N
571 380 Kč

Dotace 2021

2 442 600 Kč
2 445 700 Kč
217 900 Kč
2 640 000 Kč
120 000 Kč
1 306 200 Kč
998 300 Kč
709 400 Kč
1 066 400 Kč
1 146 500 Kč
1 765 700 Kč
1 967 300 Kč
5 367 500 Kč
824 800 Kč
19 181 200 Kč
453 600 Kč
3 797 600 Kč
591 000 Kč
6 652 900 Kč
8 900 000 Kč
887 700 Kč
410 000 Kč
800 000 Kč
36 000 000 Kč
1 200 000 Kč
6 900 000 Kč
4 843 200 Kč
496 000 Kč
496 000 Kč
1 851 200 Kč
33 276 000 Kč
25 325 800 Kč
4 242 500 Kč
7 609 200 Kč
3 000 000 Kč
13 663 600 Kč
9 163 000 Kč
990 000 Kč
16 200 000 Kč
18 226 600 Kč
3 951 500 Kč
878 100 Kč
2 279 600 Kč
437 500 Kč

Částka k
dofinancování

113 700 Kč
54 300 Kč
10 200 Kč
0 Kč
0 Kč
60 900 Kč
0 Kč
0 Kč
14 700 Kč
0 Kč
82 300 Kč
118 500 Kč
250 000 Kč
38 400 Kč
1 336 200 Kč
0 Kč
176 900 Kč
0 Kč
309 800 Kč
0 Kč
41 300 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
337 400 Kč
0 Kč
0 Kč
129 000 Kč
24 000 Kč
0 Kč
0 Kč
530 100 Kč
0 Kč
598 400 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
1 269 700 Kč
184 000 Kč
0 Kč
106 200 Kč
22 500 Kč

Individuální
dofinancování
ZUK 21.6.2021

Název poskytovatele

Most k naději, z. s.
Most k naději, z. s.
Most k naději, z. s.
Most k naději, z. s.
Most k naději, z. s.
Most k naději, z. s.
Most k naději, z. s.
Mozaika, z.s.
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
Nemocnice AGEL Louny a.s.
Nemocnice Žatec, o.p.s.
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most

ID služby

4417327
4741952
4876605
6384214
7660838
8582685
9936300
5359149
1074769
1256783
1673951
2127231
2503341
2925439
3072534
4166865
4528359
4534118
5510903
5625611
5924567
6087352
6562208
6772756
7055199
7116825
8090360
8149563
8870904
9057704
9593299
3954535
5594962
2472265
5735295
7629312
9806102
9869440
1012725
1158642
1826142
2450357
2570590
3043143

Druh služby

kontaktní centra
terénní programy
telefonická krizová pomoc
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
kontaktní centra
krizová pomoc
odborné sociální poradenství
terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
odborné sociální poradenství
sociálně terapeutické dílny
noclehárny
chráněné bydlení
sociálně terapeutické dílny
terénní programy
terénní programy
noclehárny
nízkoprahová denní centra
krizová pomoc
chráněné bydlení
nízkoprahová denní centra
odborné sociální poradenství
chráněné bydlení
nízkoprahová denní centra
noclehárny
noclehárny
terénní programy
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

nízkoprahová denní centra
sociálně terapeutické dílny
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
domovy se zvláštním režimem
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
noclehárny
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Maximální
návrh podpory
dluh
N 2 309 000 Kč
N 7 070 996 Kč
N 4 373 326 Kč
N 1 341 622 Kč
N 1 424 208 Kč
N 2 867 300 Kč
N 1 132 326 Kč
N
919 296 Kč
N 1 763 080 Kč
N 3 504 760 Kč
N 4 213 460 Kč
N 1 150 990 Kč
N 3 382 280 Kč
N 2 551 640 Kč
N 3 705 270 Kč
N 2 527 120 Kč
N 3 971 890 Kč
N 1 725 060 Kč
N
604 680 Kč
N 3 054 050 Kč
N
318 598 Kč
N 5 940 851 Kč
N 3 221 930 Kč
N 1 068 840 Kč
N 7 491 360 Kč
N 3 788 080 Kč
N 2 043 080 Kč
N 2 339 080 Kč
N 1 993 610 Kč
N 1 094 840 Kč
N 4 779 700 Kč
N 2 550 000 Kč
N 2 239 000 Kč
N 2 501 306 Kč
N 4 451 223 Kč
N 8 005 080 Kč
N 10 601 467 Kč
N 3 942 340 Kč
N 3 378 181 Kč
N 1 863 852 Kč
N
862 813 Kč
N 1 657 000 Kč
N 3 833 794 Kč
N 2 551 006 Kč

Dotace 2021

2 309 000 Kč
6 102 200 Kč
2 949 100 Kč
1 341 600 Kč
1 123 800 Kč
2 803 000 Kč
708 900 Kč
561 900 Kč
1 184 900 Kč
2 435 600 Kč
3 044 500 Kč
674 200 Kč
2 557 500 Kč
1 386 000 Kč
2 623 700 Kč
1 967 300 Kč
2 666 000 Kč
1 184 900 Kč
554 400 Kč
2 375 000 Kč
198 500 Kč
4 259 800 Kč
2 680 300 Kč
634 900 Kč
5 617 800 Kč
3 223 200 Kč
1 386 000 Kč
1 108 800 Kč
1 184 900 Kč
634 900 Kč
2 798 400 Kč
2 550 000 Kč
1 818 800 Kč
2 375 000 Kč
3 869 100 Kč
3 966 400 Kč
10 601 400 Kč
2 235 800 Kč
3 378 100 Kč
1 119 300 Kč
693 000 Kč
1 119 300 Kč
2 131 100 Kč
2 406 600 Kč

Částka k
dofinancování

0 Kč
367 500 Kč
177 600 Kč
0 Kč
69 200 Kč
64 300 Kč
42 700 Kč
34 600 Kč
71 300 Kč
146 600 Kč
183 300 Kč
41 600 Kč
154 000 Kč
71 400 Kč
122 200 Kč
118 500 Kč
160 500 Kč
71 300 Kč
28 500 Kč
143 000 Kč
11 900 Kč
198 400 Kč
161 400 Kč
39 100 Kč
261 700 Kč
194 100 Kč
71 400 Kč
57 100 Kč
71 300 Kč
39 100 Kč
168 500 Kč
0 Kč
126 700 Kč
126 300 Kč
233 000 Kč
276 300 Kč
0 Kč
155 700 Kč
0 Kč
67 400 Kč
35 700 Kč
67 400 Kč
128 300 Kč
144 400 Kč

Individuální
dofinancování
ZUK 21.6.2021

Název poskytovatele

Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Rumburk
Oblastní charita Rumburk
Oblastní charita Rumburk
Oblastní charita Šluknov
Oblastní charita Šluknov
Oblastní charita Šluknov
Oblastní charita Teplice v Čechách
Oblastní charita Teplice v Čechách
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín
Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice
Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice
Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
OPORA
OPORA

ID služby

3383589
3475445
4704201
5361940
5370162
5778636
5798742
5872914
6776446
7544686
8190994
8217675
8389381
8522670
8583484
9253322
4291907
6349343
7222807
3112502
6661939
8168410
5945195
7058897
2145028
2179469
3125201
3255982
3831791
6631017
7141935
9288131
9832613
2740854
2794196
2467540
2997661
6580078
1991853
2597207
2868960
6782959
3964750
4302274

Druh služby

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
odborné sociální poradenství
pečovatelská služba
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
nízkoprahová denní centra
domy na půl cesty
terénní programy
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
terénní programy
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
nízkoprahová denní centra
domovy se zvláštním režimem
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
noclehárny
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
domovy pro seniory
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
pečovatelská služba
domovy se zvláštním režimem
kontaktní centra
terénní programy
domovy se zvláštním režimem
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
odlehčovací služby
pečovatelská služba

Maximální
návrh podpory
dluh
N 2 461 581 Kč
N 1 051 453 Kč
N 2 893 560 Kč
N 1 864 059 Kč
N 3 906 899 Kč
N 1 230 281 Kč
N 4 999 933 Kč
N 1 979 704 Kč
N 4 944 510 Kč
N
947 550 Kč
N 2 751 149 Kč
N 1 355 322 Kč
N 2 981 551 Kč
N 1 501 428 Kč
N 1 014 888 Kč
N 2 329 500 Kč
N
617 589 Kč
N
470 649 Kč
N 1 416 313 Kč
N 2 057 500 Kč
N 2 674 500 Kč
N 3 020 000 Kč
N 3 616 999 Kč
N 1 162 997 Kč
N 2 071 703 Kč
N 7 286 147 Kč
N 1 821 873 Kč
N 1 133 162 Kč
N 1 016 451 Kč
N 1 106 554 Kč
N 4 595 735 Kč
N
878 699 Kč
N
991 016 Kč
N 4 234 666 Kč
N 4 937 780 Kč
N 1 546 590 Kč
N
872 730 Kč
N 2 353 885 Kč
N 3 202 031 Kč
N
819 678 Kč
N 2 081 384 Kč
N 1 279 192 Kč
N 1 120 000 Kč
N 4 530 000 Kč

Dotace 2021

1 679 000 Kč
561 900 Kč
2 435 600 Kč
1 011 400 Kč
3 044 500 Kč
674 200 Kč
3 227 900 Kč
1 777 300 Kč
2 798 400 Kč
710 900 Kč
2 035 700 Kč
681 700 Kč
1 777 300 Kč
1 385 300 Kč
646 200 Kč
1 777 300 Kč
561 900 Kč
470 600 Kč
1 416 300 Kč
1 623 000 Kč
2 435 600 Kč
2 673 100 Kč
1 679 000 Kč
561 900 Kč
2 071 700 Kč
4 006 900 Kč
1 821 800 Kč
1 119 300 Kč
1 016 400 Kč
1 106 500 Kč
1 739 000 Kč
878 600 Kč
991 000 Kč
2 878 500 Kč
2 744 800 Kč
1 546 500 Kč
872 700 Kč
2 353 800 Kč
3 105 400 Kč
674 200 Kč
1 735 000 Kč
1 278 700 Kč
955 200 Kč
4 267 700 Kč

Částka k
dofinancování

101 100 Kč
34 600 Kč
146 600 Kč
62 300 Kč
183 300 Kč
41 600 Kč
150 300 Kč
107 000 Kč
168 500 Kč
42 800 Kč
122 600 Kč
35 100 Kč
107 000 Kč
83 400 Kč
39 700 Kč
107 000 Kč
34 600 Kč
0 Kč
0 Kč
97 800 Kč
146 600 Kč
160 900 Kč
101 100 Kč
34 600 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
13 800 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
134 100 Kč
191 200 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
96 600 Kč
41 600 Kč
104 400 Kč
400 Kč
44 500 Kč
198 800 Kč

Individuální
dofinancování
ZUK 21.6.2021

2 039 636 Kč

1 322 620 Kč

Název poskytovatele

OPORA
OPORA
PAMPELIŠKA, o.p.s.
PAMPELIŠKA, o.p.s.
PAMPELIŠKA, o.p.s.
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.
Poradna pro integraci, z.ú.
Poradna pro integraci, z.ú.
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
Poradna pro 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.
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
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
Rekvalifikační a informační centrum s. r. o.
Rekvalifikační a informační centrum s. r. o.
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
Salesiánský klub mládeže, z.s. Rumburk - Jiříkov
SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s.
SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s.
Senior Teplice z. s.
Senior Teplice z. s.
Senior Teplice z. s.

ID služby

8743040
9223369
1908686
6570745
7806201
5458864
5683202
2269939
6621591
5496002
8917425
5373127
6917580
2230344
3190373
7160480
7212518
7406243
9564563
1066993
6958943
4095789
2702489
4709041
5509784
9399765
2322456
6143976
1474897
7964176
1014491
1280221
2714387
6394439
8623993
9817183
7425112
9772872
3861378
1742787
6622118
1142741
4868271
7907052

Druh služby

odlehčovací služby
pečovatelská služba
pečovatelská služba
osobní asistence
pečovatelská služba
pečovatelská služba
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
denní stacionáře
pečovatelská služba
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
pečovatelská služba
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
chráněné bydlení
sociální rehabilitace
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
týdenní stacionáře
odlehčovací služby
pečovatelská služba

Maximální
návrh podpory
dluh
N 1 026 000 Kč
N 4 280 435 Kč
N 1 121 206 Kč
N 1 140 884 Kč
N 6 222 815 Kč
N 9 220 000 Kč
N 1 316 000 Kč
N 34 146 194 Kč
N 21 430 794 Kč
N 1 483 274 Kč
N 3 654 830 Kč
N 4 152 389 Kč
N 2 912 413 Kč
N 4 696 035 Kč
N
596 192 Kč
N 1 323 812 Kč
N 2 520 954 Kč
N 2 314 884 Kč
N 1 636 904 Kč
N 2 053 434 Kč
N 4 044 813 Kč
N 2 407 297 Kč
N 1 352 523 Kč
N 2 847 651 Kč
N 4 591 641 Kč
N 3 637 703 Kč
N
842 015 Kč
N 1 283 325 Kč
N 4 178 594 Kč
N 4 031 007 Kč
N 1 809 000 Kč
N
743 000 Kč
N 1 500 260 Kč
N 1 960 000 Kč
N 1 434 880 Kč
N 3 218 600 Kč
N 1 960 046 Kč
N
926 000 Kč
N 2 426 325 Kč
N 3 600 767 Kč
N 4 601 338 Kč
N 2 940 514 Kč
N 1 215 705 Kč
N 4 336 000 Kč

Dotace 2021

890 100 Kč
4 280 400 Kč
1 121 200 Kč
0 Kč
3 929 800 Kč
9 220 000 Kč
1 316 000 Kč
34 146 100 Kč
18 791 400 Kč
864 100 Kč
2 306 200 Kč
3 259 100 Kč
2 518 500 Kč
4 265 600 Kč
391 700 Kč
951 400 Kč
2 014 800 Kč
2 009 300 Kč
1 303 400 Kč
1 685 700 Kč
3 637 900 Kč
1 685 700 Kč
1 011 400 Kč
1 658 800 Kč
3 483 800 Kč
3 044 500 Kč
842 000 Kč
1 283 300 Kč
2 350 600 Kč
2 247 600 Kč
1 809 000 Kč
592 400 Kč
1 119 300 Kč
1 960 000 Kč
1 119 300 Kč
2 798 400 Kč
1 264 800 Kč
791 500 Kč
1 674 400 Kč
0 Kč
0 Kč
2 940 500 Kč
1 215 700 Kč
3 537 100 Kč

Částka k
dofinancování

41 500 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
183 000 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
1 309 000 Kč
40 200 Kč
107 400 Kč
200 700 Kč
151 700 Kč
256 900 Kč
23 600 Kč
57 300 Kč
121 300 Kč
121 000 Kč
78 400 Kč
103 800 Kč
219 000 Kč
103 800 Kč
62 300 Kč
77 200 Kč
214 600 Kč
183 300 Kč
0 Kč
0 Kč
141 500 Kč
138 400 Kč
0 Kč
35 700 Kč
67 400 Kč
0 Kč
67 400 Kč
168 500 Kč
76 200 Kč
47 700 Kč
100 900 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
164 800 Kč

Individuální
dofinancování
ZUK 21.6.2021

Název poskytovatele

Senior Teplice z. s.
Senior Teplice z. s.
Sestřičky, s.r.o.
Sociální agentura, o. p. s.
Sociální agentura, o. p. s.
Sociální agentura, o. p. s.
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby města Lovosice, příspěvková organizace
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Společně proti času, o.p.s.
Společně proti času, o.p.s.
SPOLEČNÝ ŽIVOT
Spolek Kolem dokola
SPZ Teplice z. s.
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, p. s.

Svaz tělesně postižených v ČR z. s. okresní organizace Louny
Svaz tělesně postižených v ČR z. s. okresní organizace Louny
Svaz tělesně postižených v ČR z. s. okresní organizace Louny
Svaz tělesně postižených v ČR z. s. okresní organizace Louny
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.

ID služby

8381611
8951412
2026889
4452113
6288509
8052393
1049767
4810034
6315827
7359147
8986384
9512421
1901964
9381472
9736016
1873902
5817647
1348497
3598308
3687948
1508034
2898140
1179103
1475555
3454712
5554461
5657843
5922648
7160060
7896718
7902701
8443953
9118818
2222932
2906418
5429547
8356589
1348958
4617622
4830342
4903149
5425697
5486070
6042330

Druh služby

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

denní stacionáře
pečovatelská služba
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
domovy pro seniory
denní stacionáře
odborné sociální poradenství
pečovatelská služba
domovy pro osoby se zdravotním postižením
pečovatelská služba
telefonická krizová pomoc
krizová pomoc
odborné sociální poradenství
pečovatelská služba
odlehčovací služby
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

tlumočnické služby
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

tlumočnické služby
tlumočnické služby
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

tlumočnické služby
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

kontaktní centra
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy

Maximální
návrh podpory
dluh
N 1 017 596 Kč
N 2 054 000 Kč
N 2 034 823 Kč
N 1 655 473 Kč
N
665 588 Kč
N 1 395 905 Kč
N 30 729 500 Kč
N
890 000 Kč
N 2 500 000 Kč
N 6 372 800 Kč
N 7 823 833 Kč
N 4 037 797 Kč
N 3 087 131 Kč
N 6 114 933 Kč
N
393 700 Kč
N 1 349 755 Kč
N
204 000 Kč
N 1 835 334 Kč
N 1 633 750 Kč
N 3 272 724 Kč
N 2 146 668 Kč
N 1 479 646 Kč
N 1 380 105 Kč
N 1 784 479 Kč
N 1 638 952 Kč
N 1 259 136 Kč
N 1 291 782 Kč
N 1 646 994 Kč
N 1 536 151 Kč
N 1 819 707 Kč
N 1 204 010 Kč
N 1 778 101 Kč
N 1 515 257 Kč
N
278 820 Kč
N
861 880 Kč
N
303 224 Kč
N
416 716 Kč
N 2 088 913 Kč
N 4 181 068 Kč
N 2 483 229 Kč
N 6 330 131 Kč
N 3 851 856 Kč
N 4 191 477 Kč
N 3 540 782 Kč

Dotace 2021

537 100 Kč
1 001 600 Kč
1 124 800 Kč
1 184 400 Kč
421 400 Kč
842 800 Kč
22 844 600 Kč
890 000 Kč
1 635 100 Kč
5 757 100 Kč
7 029 100 Kč
2 901 700 Kč
2 520 100 Kč
4 608 000 Kč
280 900 Kč
716 800 Kč
130 200 Kč
1 540 300 Kč
1 539 800 Kč
1 679 000 Kč
1 826 700 Kč
1 479 600 Kč
1 145 900 Kč
1 282 300 Kč
1 011 400 Kč
730 400 Kč
786 600 Kč
1 217 500 Kč
1 074 400 Kč
1 386 300 Kč
895 200 Kč
1 247 700 Kč
1 253 300 Kč
278 800 Kč
702 300 Kč
252 800 Kč
358 100 Kč
2 088 900 Kč
3 166 300 Kč
1 777 300 Kč
4 871 200 Kč
3 673 200 Kč
3 166 300 Kč
2 606 800 Kč

Částka k
dofinancování

32 400 Kč
46 600 Kč
52 400 Kč
71 300 Kč
25 900 Kč
51 900 Kč
1 591 400 Kč
0 Kč
100 700 Kč
268 100 Kč
489 600 Kč
135 200 Kč
151 800 Kč
277 500 Kč
17 300 Kč
33 400 Kč
6 100 Kč
92 800 Kč
92 700 Kč
101 100 Kč
110 000 Kč
0 Kč
69 000 Kč
77 200 Kč
62 300 Kč
45 000 Kč
48 500 Kč
73 300 Kč
64 700 Kč
83 500 Kč
53 900 Kč
75 100 Kč
75 500 Kč
0 Kč
43 300 Kč
15 600 Kč
21 500 Kč
0 Kč
190 600 Kč
107 000 Kč
293 300 Kč
178 600 Kč
190 600 Kč
156 900 Kč

Individuální
dofinancování
ZUK 21.6.2021

Název poskytovatele

Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
Světlo Kadaň z. s.
Šance Lovosice, z.s.
Šance Lovosice, z.s.
Šance Lovosice, z.s.
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.
TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizac
Uzlík Litvínov, z. ú.
VALDEK, o.p.s.
Valerie-Homecare, s. r. o.
Valerie-Homecare, s. r. o.
Vaše Harmonie, o.p.s.
Vaše Harmonie, o.p.s.
Vaše Harmonie, o.p.s.
Vavřinec z. s.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.
YMCA Ústí nad Labem
Zdravotní sestry a pečovatelky s. r. o.
Žatecký spolek Handicap z. s.,
Žatecký spolek Handicap z. s.,
Žatecký spolek Handicap z. s.,
Židovská obec Teplice
1. Česká společnost, z. s.

ID služby

6268396
6964061
6987486
9046179
9813289
1806649
5093498
7363041
5180350
7124970
3856868
3514586
8111722
8643582
9489149
3293142
6998154
9585709
2001131
6427324
7975725
9185704
9535462
9684988
7155895
1819216
2266383
5355584
8187057
5999482
4632012

Druh služby

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
kontaktní centra
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
pečovatelská služba
denní stacionáře
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
průvodcovské a předčitatelské služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením
sociálně terapeutické dílny
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

odlehčovací služby
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
odborné sociální poradenství
pečovatelská služba
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
kontaktní centra
odborné sociální poradenství
kontaktní centra
terénní programy
terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
pečovatelská služba
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

terénní programy
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství

Služby, které v řádném termínu rozdělování dotací obdrželi maximální návrh dotace na základě Žádosti
Sociální služba není součástí Základní sítě sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019-2021
Sociální služby, kterým nebylo navrženo dofinancování z důvodu poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje
ALOKACE V ŘÁDNÉM TERMÍNU
ROZDĚLENO V ŘÁDNÉM TERMÍNU
NEROZDĚLENO V ŘÁDNÉM TERMÍNU
ALOKACE K DOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ČÁSTKA CELKEM K DOFINANCOVÁNÍ
Rozděleno z dofinancování
Nerozděleno z dofinancování

1 956 702 077 Kč
1 956 701 500 Kč
577 Kč
71 872 036 Kč
71 872 613 Kč
71 872 600 Kč
13 Kč

Maximální
návrh podpory
dluh
N 2 579 002 Kč
N 2 758 696 Kč
N 3 240 926 Kč
N 1 522 318 Kč
N 4 156 309 Kč
N 1 946 840 Kč
N 1 774 568 Kč
N
676 200 Kč
N
797 000 Kč
N 1 131 000 Kč
N 15 296 000 Kč
N 1 874 556 Kč
N 2 402 400 Kč
N 1 174 092 Kč
N 6 861 267 Kč
N 3 140 044 Kč
N
526 847 Kč
N
990 692 Kč
N 4 158 951 Kč
N 2 785 712 Kč
N 1 194 756 Kč
N 1 087 532 Kč
N 2 082 588 Kč
N 2 064 202 Kč
N 1 610 700 Kč
N 2 446 741 Kč
N 3 763 655 Kč
N 1 756 264 Kč
N 2 370 256 Kč
N
249 935 Kč
N 1 069 985 Kč

Dotace 2021

1 857 100 Kč
2 022 800 Kč
2 557 400 Kč
1 441 500 Kč
2 518 500 Kč
1 091 400 Kč
1 178 300 Kč
655 700 Kč
692 600 Kč
432 100 Kč
15 296 000 Kč
1 475 500 Kč
2 402 400 Kč
699 000 Kč
2 332 800 Kč
3 140 000 Kč
449 500 Kč
897 100 Kč
2 462 500 Kč
2 785 700 Kč
1 194 700 Kč
1 087 500 Kč
1 540 300 Kč
1 836 600 Kč
913 300 Kč
1 264 500 Kč
2 578 300 Kč
1 184 900 Kč
1 208 100 Kč
249 900 Kč
561 900 Kč
1 956 701 500 Kč

Částka k
dofinancování

111 800 Kč
124 600 Kč
153 900 Kč
80 800 Kč
151 700 Kč
50 800 Kč
54 900 Kč
20 500 Kč
41 700 Kč
20 100 Kč
0 Kč
88 800 Kč
0 Kč
32 600 Kč
162 500 Kč
0 Kč
27 700 Kč
41 800 Kč
148 300 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
92 800 Kč
110 500 Kč
55 000 Kč
58 900 Kč
155 300 Kč
71 300 Kč
74 400 Kč
0 Kč
34 600 Kč
71 872 600 Kč

Individuální
dofinancování
ZUK 21.6.2021

bod 10.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 030/24R/2021

Příloha č. 1

DOTAČNÍ PROGRAM
PODPORA ROZVOJE INFRASTRUKTURY
CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI 2021

I.

Obecná ustanovení

1.

Název dotačního programu

Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji (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 6. 9. 2021.
Program „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji“ naplňuje Strategii rozvoje
Ústeckého kraje do roku 2027 a Strategii rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje.
4.

Specifikace a cíle programu – důvody podpory

Hlavním cílem a smyslem tohoto nového dotačního programu je podpora rozvoje doprovodné turistické
infrastruktury na území Ústeckého kraje, rozvoj turistické nabídky a zkvalitnění poskytovaných služeb pro
návštěvníky našeho kraje. Za doprovodnou infrastrukturu jsou pro účely tohoto programu považovány odstavná
parkoviště pro návštěvníky a plochy pro karavany a obytné vozy (tzv. Stellplatz), včetně sociálního zázemí a
dalších nutných vybavovacích prvků a souvisejících terénních úprav u dopravních uzlů a především v blízkosti
turisticky atraktivních míst a cílů. Další oblastí podporované infrastruktury je vybudování tzv. nocležen, útulen
a přístřešků pro nouzové přespání v přírodě.

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 11 534 000,- Kč.
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2.

Forma a výše podpory

Dotace poskytované z programu mají formu jednorázové investiční dotace.
Minimální výše dotace na projekt: 100.000,- Kč
Maximální výše dotace na projekt: 2.000.000,- 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 %. V případě žadatelů – certifikovaných destinačních společností je
možné žádat výjimku ze Zásad a to až do výše 100%.
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
Za doprovodnou infrastrukturu jsou pro účely tohoto programu považovány odstavná parkoviště pro
návštěvníky a plochy pro karavany a obytné vozy (tzv. Stellplatz), včetně sociálního zázemí a dalších nutných
vybavovacích prvků a souvisejících terénních úprav u dopravních. Další oblastí podporované infrastruktury je
vybudování tzv. nocležen, útulen a přístřešků pro nouzové přespání v přírodě.
Projektové záměry musí být realizovány v turisticky atraktivním místě, v blízkosti turisticky atraktivních míst a
cílů, nebo být navázány na již fungující turistický produkt. Současně by měla být žadatelem naplánována a
zajištěna udržitelnost projektu včetně zajištění provozu a potřebné údržby. Předpokladem je úzká spolupráce
především v oblasti propagace a marketingu s destinační agenturou.
Účelem podpory v případě tzv. Stellplatzů je pořízení servisní technologie (technologie karavanového stání) pro
karavanové stání pro obytné automobily a obytné přívěsy (výlevka chemických WC, elektrická přípojka,
vodovodní přípojka, sociální zařízení a další vybavovací prvky karavanového stání) a související terénní úpravy.
Karavanové stání je určeno k poskytování krátkodobého (typicky 24 – 72 hodin) komerčního (placeného či
bezplatného) parkování pro obytné automobily a obytné přívěsy. Jeho součástí je také servisní stanice vybavená
potřebnou technologií. Minimální velikost stání je stanovena pro dvě obytná auta nebo přívěs (minimální rozměr
jednoho místa, tj. pro jedno obytné auto je 9 x 4 m a pro obytný přívěs 16 x 4 m).

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
Obce Ústeckého kraje a certifikované destinační společnosti.
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IV. Žádost o dotaci
1.

Stanovení konzultačního místa

Administrátorem programu je Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje, oddělení
cestovního ruchu. Kontaktní osoba: Ing. Jiří Válka – valka.j@kr-ustecky.cz
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 ROZVOJE INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU 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 rozvoje infrastruktury cestovního
ruchu v Ústeckém kraji 2021“.
3.

Lhůta pro předkládání žádostí

Lhůta pro podání žádosti je od 18. 9. 2021 do 1. 11. 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.
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 č. 1 tohoto programu
a následujících povinných příloh (číselně označených):
a. Příloha žádosti – Plánovaný rozpočet nákladů
b. Příloha žádosti – Projektový záměr - zákres
c. Příloha žádosti – Fotodokumentace stávajícího stavu
d. Prokázání vlastnických vztahů k dotčeným pozemků potřebných pro realizaci projektu
e. Zajištění financování projektu

Žádost včetně všech příloh musí být v českém jazyce.
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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
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.
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 pracovní skupiny Programu

Žádosti, které zcela splní formální kritéria přijatelnosti, jsou předány administrátorem k hodnocení pracovní
skupině Programu, která bude jmenována Radou Ústeckého kraje.
Odborná komise vyhodnocuje projektové žádosti na základě níže uvedených hodnotících 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 či neposkytnutí dotace bylo přezkoumatelné, předkládá komise Radě Ústeckého
kraje. Následně bude návrh na schválení dotace a uzavření smlouvy předložen k projednání Zastupitelstvu
Ústeckého kraje.
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Kritéria pro hodnocení, bodová škála kritérií, případně váhy kritérií

1. Vazba projektu na další aktivity v území (váha 20%)

počet bodů

projekt přímo navazuje na právě realizovaný či v posledních
dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu

15 bodů

projekt přímo nenavazuje na žádný právě realizovaný či
v posledních dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu,
ale žadatel plánuje další aktivity v území

7 bodů

jedná se o izolovaný projekt bez dalších vazeb

0 bodů

2. Výše spolufinancování projektu ze strany kraje (váha 20%)

počet bodů

do 30% včetně z celkových způsobilých výdajů projektu

15 bodů

více jak 30% - 50% včetně z celkových způsobilých výdajů projektu

7 bodů

více jak 50% - 70% včetně z celkových způsobilých výdajů projektu

0 bodů

Specifická kritéria:
1. Kapacita karavanového stání (váha 15%)

počet bodů

kapacita stání - nad 4 místa

15 bodů

kapacita stání – 3 - 4 místa

10 bodů

kapacita stání – 2 místa

5 bodů

2. Projektový záměr (váha 20 %)

počet bodů

k žádosti je přiložen kvalitně zpracovaný projektový záměr, který zahrnuje i udržitelnost projektu (majetek
pořízený v rámci dotace musí sloužit po dobu pěti let od data ukončení realizace k účelu, na který byla dotace
poskytnuta)
10 bodů

k žádosti je přiložen neúplný projektový záměr, který nezahrnuje udržitelnost projektu (majetek pořízený v
rámci dotace musí sloužit po dobu pěti let od data ukončení realizace k účelu, na který byla dotace poskytnuta)
0 bodů
3. Členství a aktivní spolupráce s organizací destinačního managementu (váha 10 %)

počet bodů

žadatel je členem DMO, spolupracuje na jejích aktivitách a je přiložena dohoda o spolupráci
10 bodů
žadatel je členem, ale aktivně se nezapojuje

5 bodů

žadatel není členem DMO

0 bodů
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4. Karavanové stání se nachází v blízkosti významného turistického cíle (váha 15%)

počet bodů

ano

10 bodů

ne

0 bodů

3.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

O poskytnutí dotace či neposkytnutí dotace rozhodne Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
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 15 pracovních 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. 6. 2021 (tedy před podáním žádosti).
Uznatelné náklady mohou vzniknout nejdříve od 1. 6. 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.
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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.
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

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 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)

reprezentační náklady (rautové, cateringové, apod.)
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
g) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy
h) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
i) ztráty z devizových kurzů
j) nájemné s následnou koupí (leasing)
k) 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
l) výdaje nesouvisející s realizací projektu

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.

7

Příloha č. 1
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 č. 4 programu), včetně příloh
a. Příloha závěrečné zprávy – Kopie daňových (účetních) dokladů
b. Příloha závěrečné zprávy – Výpis z odděleného účetnictví (jak z hlediska nákladů projektu
hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů)
c. Příloha závěrečné zprávy – Fotodokumentace výstupů projektu
d. Příloha závěrečné zprávy – Doložení splnění publicity

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
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.
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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 %.
h) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – výše odvodu či krácení
činí 5 %.
i) nedodržení povinnosti publicity – výše odvodu či krácení činí 5 %
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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VIII. Přílohy dotačního programu
Seznam příloh dotačního programu
Ve fázi žádosti:
1. Formulář žádosti
f. Příloha žádosti – Plánovaný rozpočet nákladů
g. Příloha žádosti – Projektový záměr - zákres
h. Příloha žádosti – Fotodokumentace stávajícího stavu
i. Prokázání vlastnických vztahů k dotčeným pozemků potřebných pro realizaci projektu
j. Zajištění financování projektu
2.
3.

Příloha žádosti – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje

K podpisu smlouvy:
1. Kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu
o vedení běžného účtu žadatele, a to v prosté kopii
2. Stavební povolení a další nutná souhlasná stanoviska k zahájení realizace projektu
K vyúčtování poskytnuté dotace:
4. Formulář závěrečné zprávy o realizaci projektu
a. Příloha závěrečné zprávy – Kopie daňových (účetních) dokladů
b. Příloha závěrečné zprávy – Výpis z odděleného účetnictví (jak z hlediska nákladů projektu
hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů)
c. Příloha závěrečné zprávy – Fotodokumentace výstupů projektu
d. Příloha závěrečné zprávy – Doložení splnění publicity
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU
„PODPORA ROZVOJE INFRASTRUKTURY
CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI 2021“
Název projektu
Celkový rozpočet projektu
Plánované celkové uznatelné náklady na území
Ústeckého kraje
Požadovaná výše dotace
Krátký popis projektu a odůvodnění žádosti

Žadatel
Název (obchodní firma)
Adresa sídla
Datová schránka
IČ
DIČ
Zastoupený:
Jméno a příjmení
Právní důvod zastoupení:
Kontaktní osoba:
Jméno a příjmení
Telefon
Email

1

Soupis projektů, které
žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění
poskytovatele (Ústeckého
kraje)

Další údaje k projektu (projekt bude hodnocen dle následujících kritérií – podrobně vyplňte)
(závazná i specifická kritéria s bodovým ohodnocením jsou uvedena ve výzvě programu)
Vazba projektu na další aktivity
v území
Uveďte, zda projekt navazuje na jiný
v posledních dvou letech realizovaný
projekt nebo na další právě
realizované aktivity, či zda se jedná o
jednorázový projekt.
Doplňte:

Výše spolufinancování projektu
ze strany kraje

Celkové způsobilé náklady projektu: ……………… Kč (= 100%)
Požadované finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje:
……… Kč, ………%

Kapacita karavanového stání,
útulny, nocležny
Uveďte, jaká je plánovaná kapacita
karavanového stání, útulny, nocležny

Projektový záměr a další
navazující aktivity žadatele
Uveďte, zda je v projektovém záměru
zahrnuta udržitelnost a jakým
způsobem bude zajištěna.

Členství
a
s organizací
managementu

spolupráce
destinačního

Uveďte, zda jste či nejste členem
DMO*, aktivně spolupracujete na
jejích aktivitách, a zda je dohoda o
spolupráci přiložena k žádosti.

Návaznost projektu na turistické
cíle nebo produkty
Uveďte, zda je plánovaný projekt
umístěno
v blízkosti
některé
turistické atraktivity nebo produktu
* jedná se o tyto DMO – České Švýcarsko o.p.s., Destinační agentura České středohoří o.p.s.,
Destinační agentura Krušné hory o.p.s a Destinační agentura Dolní Poohří o.p.s.

2

Seznam povinných příloh žádosti:
a.
b.
c.
d.
e.

Plánovaný rozpočet nákladů
Projektový záměr - zákres
Fotodokumentace stávajícího stavu
Prokázání vlastnických vztahů k dotčeným pozemků potřebných pro realizaci projektu
Zajištění financování projektu

Čestné prohlášení žadatele za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
Žadatel prohlašuje, že:
1.

2.

3.

4.

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
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)
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;
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

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.
3

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:
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DOTAČNÍ PROGRAM "PODPORA ROZVOJE INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI
Příloha žádosti a) Plánovaný rozpočet nákladů projektu
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.

Druh nákladu

Plánované
uznatelné
náklady na
území ÚK

Plánované
uznatelné
náklady na
území ÚK

v Kč bez DPH

v Kč s DPH

Druh

0

0

Druh

0

0

Druh

0

0

Druh

0

0

Druh

0

0

Druh

0

0

Druh

0

0

Druh

0

0

Druh

0

0

Druh

0

0

Druh

0

0

Druh

0

0

Druh
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NÁKLADY CELKEM:
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Skutečný podíl dotace na uznatelných nákladech projektu na území ÚK

Čestné prohlášení k dotaci v rámci Programu

PODPORA ROZVOJE INFRASTRUKTURY
CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI 2021

Prohlašuji tímto, že organizace
jméno / název

adresa / sídlo

IČ:

DIČ:

vyberte z nabízených možností A nebo B (nehodící smažte)
A) v uplynulých dvou fiskálních (daňových) letech a v tomto fiskálním roce nebyla
příjemcem podpory de minimis v souladu s Nařízením komise (ES) č. 1998/2006
ze dne 15. 12. 2006 o použití článku 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.
nebo
B) v uplynulých dvou fiskálních (daňových) letech a v tomto fiskálním roce obdržela
následující podpory de minimis v souladu s Nařízením komise (ES) č. 1998/2006
ze dne 15. 12. 2006 o použití článku 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis:

datum poskytnutí
podpory

částka podpory

poskytovatel
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podpořená akce

Čestné prohlášení k dotaci v rámci Programu

PODPORA ROZVOJE INFRASTRUKTURY
CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI 2021

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý
údaj.

V ………………………………..

dne ……………………………….

---------------------------------------(jméno, funkce, podpis)
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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

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 INVESTIČNÍ 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 rozvoje infrastruktury
cestovního ruchu v Ústeckém kraji byl usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č…………. ze dne 6. 9. 2021
schválen dotační program „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji“ (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 investiční 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 „…………………“ (dále jen „projekt“):

4.

Příjemce je povinen informovat prostřednictvím emailu kontaktní osobu poskytovatele o zahájení
realizace projektu, pokud v momentu podpisu smlouvy ještě nebylo zahájeno.

5.

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).

6.

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.

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. 1.
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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 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.
4. Neuznatelné náklady jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

reprezentační náklady (rautové, cateringové, apod.)
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
g) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy
h) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
i) ztráty z devizových kurzů
j) nájemné s následnou koupí (leasing)
k) 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
l) výdaje nesouvisející s realizací projektu
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 od uzavření této smlouvy.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných uznatelných nákladech
projektu ve výši stanovené přílohou č. 1 této smlouvy – Plánovaný nákladový rozpočet avšak v
maximální výši ….. %. 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)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)
i)

j)

k)
l)

m)

n)

Realizovat projekt, pro který byla dotace poskytnuta, v souladu s podmínkami sjednanými v této
smlouvě.
Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
Do nákladů projektu nezahrnout DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu
této daně.
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 …… 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.
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.
Označovat originály účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým
krajem.
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.
Podat závěrečnou zprávu a finanční vyúčtování na předepsaných formulářích a se všemi přílohami
dle programu, zpřístupněných na webových stránkách poskytovatele
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.
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.
Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad a části VII. čl. 2
Programu.
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.
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.
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.
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Článek IV.
Publicita

1.

Příjemce se zavazuje zajistit, že v průběhu realizace i v rámci udržitelnosti bude dostatečným
způsobem zajištěna publicita poskytovatele dotace. V případě pochybností o způsobu použití a
umístění „Sponzorského vzkazu“, je příjemce povinen předložit návrh způsobu použití a umístění
„Sponzorského vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele rozhoduje
kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

2.

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

3.

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.

4.

K použití loga poskytovatele a loga Brány do Čech 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.

5.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) a logo Brána do Čech 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.

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)

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 %.
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c)

předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty uvedené
ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 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 %.
h) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – výše odvodu či
krácení činí 5 %.
i) nedodržení povinnosti publicity – výše odvodu či krácení 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 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
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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.

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 – Plánovaný souhrnný rozpočet nákladů projektu
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU
PROGRAM „PODPORA ROZVOJE INFRASTRUKTURY
CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI 2021“
Název projektu
Příjemce dotace (název, adresa, IČ/DIČ)
Bankovní účet příjemce
Termín realizace projektu
Číslo smlouvy

Schválená výše dotace dle smlouvy (v Kč a %)
Výše dotace dle skutečnosti
Do rozpočtu poskytovatele bude vráceno

Popis realizace projektu:
Popište činnosti v rámci projektu realizované v termínu realizace projektu- jak byl projekt zrealizován včetně
dosažených výstupů projektu

Soupis účetních dokladů
Pořadové
číslo

Číslo
daňového
(účetního)
dokladu

Datum
úhrady
daného
výdaje

Účel
výdaje

Částka

Hrazeno z
dotace

Hrazeno
z jiných
zdrojů

CELKEM
Plátce DPH uvede částky bez DPH (pro tyto účely je za plátce DPH považována osoba, která si uplatňuje nárok
odpočtu DPH na vstupu).
Součástí vyúčtování musí být kopie daňových dokladů nebo kopie zjednodušených daňových dokladů příp. kopie
účetních dokladů a kopie příslušných dokladů o zaplacení (např. výpis z bankovního účtu nebo pokladní doklad).
Všechny doklady musí být označeny pořadovými čísly uvedenými v prvním sloupci soupisu účetních dokladů.
Doklady o zaplacení pak pořadovými čísly dokladů, ke kterým se platba vztahuje.

Stručný popis publicity ve vztahu k Ústeckému kraji

PŘÍLOHY ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY:
1. Příloha závěrečné zprávy – Kopie daňových (účetních) dokladů
2. Příloha závěrečné zprávy – Výpis z odděleného účetnictví (jak z hlediska nákladů projektu hrazených z
dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů)
3. Příloha závěrečné zprávy – Fotodokumentace výstupů projektu
4. Příloha závěrečné zprávy – Doložení splnění publicity
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 dotace 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:

bod 11.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 033/24R/2021
Bod 11.2 příloha č. 3

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:
Spis.zn.:
Čj:

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

Smluvní strany
Dárce
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Karina Strnadová, samostatná referentka oddělení kultury
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: strnadova.k@kr-ustecky.cz / 475 657 242
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 882733379/0800
(dále jen „dárce“)
a
Obdarovaná
………………………………….
Bydliště:
E-mail:
Datum nar.:
Bank. spojení:

………………………………….
……….……..@...............
………………
………………………………….

(dále jen „obdarovaná“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
Článek 1 - Předmět daru
Předmětem daru je závazek dárce poskytnout peněžitý dar ve výši …………. Kč (slovy:
………………………….korun českých) obdarované (dále též „dar").

strana 1 / 2

Bod 11.2 příloha č. 3

Článek 2 – Projevy vůle a předání daru
1. Dárce touto smlouvou daruje dar obdarované, která jej za podmínek uvedených v
této smlouvě přijímá.
2. Dar je dárcem poskytován obdarované, knihovnici z ………………… za ocenění ….
místem v soutěži „Knihovník Ústeckého kraje“.
3. Dar bude obdarované poukázán do 30 dnů od uzavření smlouvy převodem na bankovní
účet obdarované vedený ………………., číslo účtu: ……………………/…...
4. Dar nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 smlouvy o fungování
Evropské unie (Smlouva o založení Evropského společenství).

Článek 3 – Závěrečná ustanovení
1. O poskytnutí daru a uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje dne
………… usnesením č. ………………………...
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími
hospodaření územních samosprávných celků.
4. Tato smlouva je provedena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každý z
účastníků obdrží 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

Článek 4 – Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaná shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne ………….

……………………………………..
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje
dárce

V …………………. dne ………..

………………………………
…………………….
obdarovaná
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bod 12.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 038/24R/2021

Dotační program Podpora lékařských a vzdělávacích akcí - vyhodnocení žádostí, I. kolo (2021)
Jméno
organizace

Adresa

DTO CZ, s.r.o.

Mariánské nám.
480/5, 709 00
OstravaMariánské Hory

ALWAC, a.s.

Hospic sv.
Štěpána, z.s.

Univerzita J. E.
Purkyně Ústí
nad Labem

BOS. org s.r.o.

IČ

47666439

Bílinská 3159/10,
25006207
415 01 Teplice

Rybářské nám.
662/4,
412 01
Litoměřice

Pasteurova
3544/1, 400 01
Ústí nad Labem

Kekulova 615/38,
400 01 Ústí nad
Labem

Název akce

Gerontologické dny
Severozápad 2021

Výživa a zdraví

Místo
konání

Ústí n.L.

Teplice

15. Odborná
konference
65081374
Litoměřice
paliativní medicíny
a hospicové péče

Nové trendy ve
zdravotnictví 2021;
44555601
Quo vadis
zdravotnictví

64049876

10. Severočeské
algeziologické dny

Ústí n.L.

Ústí n.L.
(web)

Plánovaný Předpokládané
Požadovaná
počet
celkové náklady
dotace (v Kč)
účastníků
(v Kč)

150

130

150

200

110

391 924

306 000

300 000

120 000

211 000

150 000

150 000

150 000

80 000

80 000

tj. % podíl
Navrhovaná
z
celkových dotace (v Kč)
nákladů

38,27%

49,02%

50,00%

66,67%

37,91%

Hodnocení akce/projektu na základě kritérií DP

150 000

Projekt je doporučen k podpoře. Vzdělávací akce je realizována v
souladu s účelem podpory, tematicky je zaměřena na problematiku
zlepšování zdravotní péče o seniory/gerontologické pacienty a určena je
lékařům, nelékařům a dalším odborným pracovníkům ve zdravotnictví.
V žádosti je dostatečně popsána věcná a časová proveditelnost i
personální zabezpečení akce. Náklady akce jsou adekvátní k
plánovaným aktivitám. Rozpočet neobsahuje neuznatelné položky.

150 000

Projekt je doporučen k podpoře. 25. ročník celostátní konference,
vzdělávací akce je realizována v souladu s účelem podpory, tematicky je
zaměřena na problematiku prevence nemocí a jejich léčby při využití
vhodné výživy pacientů z pohledu hygieny a medicíny, je určena
zejména lékařům, a dále nelékařům a dalším odborným pracovníkům
ve zdravotnictví (plánována mezinároodní účast). V žádosti je
dostatečně popsána věcná a časová proveditelnost i personální
zabezpečení akce. Náklady akce jsou adekvátní k plánovaným
aktivitám. Rozpočet neobsahuje neuznatelné položky.

150 000

Projekt je doporučen k podpoře. Vzdělávací akce je realizována v
souladu s účelem podpory, tematicky je zaměřena na problematiku
poskytování péče v oblasti hospicové a paliativní péče. Akce je určena
lékařům i nelékařům z daného oboru. V žádosti je dostatečně popsána
věcná a časová proveditelnost i personální zabezpečení akce. Náklady
akce jsou adekvátní k plánovaným aktivitám. Rozpočet neobsahuje
neuznatelné položky.

80 000

Projekt je doporučen k podpoře. Vzdělávací akce je realizována v
souladu s účelem podpory, tematicky je zaměřena na problematiku
aktuálních vědeckých poznatků ve zdravotnických vědách v oblasti
nelékařských oborů(např. fyzioterapie,porod. asistentka, šeobecmńá
sestra, zdravotnický záchrannář). Akce je určena především nelékařům,
ale i dalším odborným proscovníkům, lékařů či studentům daných oborů.
V žádosti je dostatečně popsána věcná a časová proveditelnost i
personální zabezpečení akce. Náklady akce jsou adekvátní k
plánovaným aktivitám. Rozpočet neobsahuje neuznatelné položky.

80 000

Projekt je doporučen k podpoře. Vzdělávací akce je realizována v
souladu s účelem podpory, tematicky je zaměřena na
problematiku poskytování zdravotní péče v oborech algeziologie,
neurologie, ARO, onkologie, anestezie, rehabilitace a určena je
lékařům i nelékařům. s ohledem na současnou společenskou
situaci byla akce pořádána formou online a v internetovém
prostoru bude dostupná po dobu 3 měsíců. V žádosti je
dostatečně popsána věcná a časová proveditelnost i personální
zabezpečení akce. Náklady akce jsou adekvátní k plánovaným
aktivitám. Rozpočet neobsahuje neuznatelné položky.

Výroční vědecká
konference MNUL

II. Ústecké
chirurgické dny

Krajská
zdravotní, a.s.

Sociální péče
3316/12A, 401 13 25488627
Ústí nad Labem

Internistický den
Ústeckého kraje

Jerieho kardio den

Mostecký
pediatrický den

CELKEM

Ústí n.L.

Ústí n.L.

Ústí n.L.

Ústí n.L.

Most

150

150

50

150

50

83 000

143 000

45 000

45 000

58 000

100 000

30 000

30 000

69,88%

69,93%

66,67%

66,67%

58 000

Projekt je doporučen k podpoře. Vzdělávací akce je realizována v
souladu s účelem podpory, tematicky se jedná o vědeckou
multioborovou konferenci, v jejímž rámci dochází ke sdílení informací a
zkušeností napříč zdravotnickými obory a zaměřena je na všechny
zdravotnické pracovníky (lékaře i nelékaře). V žádosti je dostatečně
popsána věcná a časová proveditelnost i personální zabezpečení akce.
Náklady akce jsou adekvátní k plánovaným aktivitám. Rozpočet
neobsahuje neuznatelné položky.

100 000

Projekt je doporučen k podpoře. Vzdělávací akce je realizována v
souladu s účelem podpory, tematicky se jedná o odborovou konferenci,
v jejímž rámci dochází ke sdílení informací a zkušeností napříč
chirurgických oborů (zejména onkochirurgii, cévní a robotickou chirurgii
aj.) a určena je lékařům i nelékařům. V žádosti je dostatečně popsána
věcná a časová proveditelnost i personální zabezpečení akce. Náklady
akce jsou adekvátní k plánovaným aktivitám. Rozpočet neobsahuje
neuznatelné položky.

30 000

Projekt je doporučen k podpoře. Vzdělávací akce je realizována v
souladu s účelem podpory, tematicky je zaměřena ucelenou
problematiku interních oborů a příslušných kazuistik. Určena je lékařům i
nelékařům procujících na různých odd. interních oborů, zejména pro
mladé a začínající internisty. V žádosti je dostatečně popsána věcná a
časová proveditelnost i personální zabezpečení akce. Náklady akce jsou
adekvátní k plánovaným aktivitám. Rozpočet neobsahuje neuznatelné
položky.

30 000

Projekt je doporučen k podpoře. Vzdělávací akce je realizována v
souladu s účelem podpory, tematicky je tato konference zaměřena na
problematiku komplexní péče o pacienty s kardiovaskulárními
onemocněními. Určena je lékařům i nelékařům pracujícím na
operačních sálech, kardio JIP, koronárních jednotkách a v kardio a
interních ambulancích. V žádosti je dostatečně popsána věcná a časová
proveditelnost i personální zabezpečení akce. Náklady akce jsou
adekvátní k plánovaným aktivitám. Rozpočet neobsahuje neuznatelné
položky.
Projekt je doporučen k podpoře. Vzdělávací akce je realizována v
souladu s účelem podpory, tematicky je zaměřena na problematiku
poskytování komplexní zdravotní péče v oboru dětského lékařství a
určena je lékařům i nelekářům (pediatři, perinatologové, neonatologové,
dětští chirurgové a další personál uvedených oborů). V žádosti je
dostatečně popsána věcná a časová proveditelnost i personální
zabezpečení akce. Náklady akce jsou adekvátní k plánovaným
aktivitám. Rozpočet neobsahuje neuznatelné položky.

41 000

28 000

68,29%

28 000

1 685 924

856 000

50,77%

856 000
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Příloha č. 2

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje podané v rámci projektu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" vyhlášení 2021, 2. lhůta, okruh 1
Právnické osoby
Výše
Výše
Název
Celkové náklady požadovan navržené Zaokrouhle Hodnocení projektu/aktivity na základě
Název žadatele
Adresa
IČ
projektu/aktivity
projektu/aktivity é dotace dotace
ní
kritérií dotačního programu

happy reha s.r.o

Oblouková 308,
Ústí nad Labem,
403 40

08600716
Léčebná rehabilitace
pro 1 pacientku

Celkové náklady/požadavek na dotace v 2. lhůtě dotačního programu

16 500 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

16 500 Kč

10 000 Kč 10 000 Kč

10 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je určen na realizování
léčebných rehabilitací pro 1 pacientku. Jedná se o pacientku,
které byla indikována rehabilitační péče ošetřujím lékařem,
pacientka má trvalé bydliště v Ústeckém kraji. Žadatele
doložil oprávnění k poskytování dané zdravotní služby. V
tomto DP si žádá poprvé.

Příloha č. 2

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

Název žadatele

Zdravotní ústav se sídlem v
Ústí nad Labem

Adresa

IČ

Název projektu/aktivity

Kapacita
akce

Celkové náklady
projektu/aktivity

Výše
požadované
dotace

Výše
dotace na % podíl
osobu
dotace

% podíl
mzdových Výše
nákladů
navrhované Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot.
(dotace)
dotace
programu

Moskevská 1531/15,
71009361
400 01 Ústí nad Labem

Hravě o prevenci pro ZŠ II

Oblastní charita Most

Výše poskytnuté
dotace v
předchozím roce

226 047 Kč

600

105 000 Kč

90 000 Kč

150 Kč

85,71

0%

Františka Malíka
70828920
956/16a, Most 434 01

Jíme zdravě

0 Kč

Celkové náklady/požadavek na dotace v 2. lhůtě dotačního programu, okruh 2

226 047 Kč

18

14 000 Kč

12 600 Kč

119 000 Kč

102 600 Kč

700 Kč

90,00

0%

Doporučeno k částečné podpoře. Jedná se o tradiční oborově
významou a opakující se aktivitu. Je určena pro žáky 1-9 tříd ZŠ.
Jedná se o dlouhodobý komplexní program všeobecné specifické
primární prevence. Program je realizovaný formou preventivních
bloků s tématikou zdravého životního stylu (zmírnění následků
rizikového chování, podpora zdravého způsobu života atd.) Projekt
byl již podpořen v I. lhůtě DP. Z důvodu vyšší poptávky ze strany
škol realizátor žádá a o dotaci na rozšíření projektu o dalších 30
bloků. Projekt je totožného zaměření, cílová skupina je jiná (tvoří ji
unicitní žáci). Projektu je navržen s částečnou podporou v
návaznosti na výši dotace již podpořeného projektu v I. lhůtě
dotačního programu a výši dotace na jeden preventivní blok. Ve
74 700 Kč lhůtě I. podpořeno 100 preventivních bloků, tj. 2490 Kč/blok.
Nedoporučeno k podpoře. Projekt je zaměřen na pozitivní změny
ve společném stravování dětí toho času pobývající v zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc (děti z nevyhovujícího socio kulturně-ekonomicky znevýhodněného prostředí). Finance budou
využity na úhradu potravin a pomůcek pro správné stolování.
Cílem projektu je správná edukace a vzdělávání dětí v oblasti
stravovacích a hygienických návyků, správném stolování a
pravidelném stravování a to zábavnou formou pro nejmenší a
společnou přípravou vyvážené stravy pro větší děti. Jedná se o
nový projekt (dosud z DP nežádáno). Projekt není doporučen k
podpoře z důvodu nesplnění kritérií pro hodnocení žádosti:
Rozpočet projektu obsahuje položky, které organizace jako
poskytovatel zařízení ZDVOP musí zabezpečovat vždy k
zabezpečení základních životních potřeb dítěte (ubytování,
stravování)a není možné je hradit z dotačních prostředků tohoto
0 Kč preventivního DP.
74 700 Kč

Příloha č. 3
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Žádosti o poskytnutí dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhlášení 2021, II. lhůta, okruh 2 (dotace v kompetenci ZÚK)

Název žadatele

Loono, z.s.

Adresa

Náměstí Winstona
Churchilla 1800/2,
Praha 10 300

IČ

Název projektu/aktivity

Výše poskytnuté
dotace v
předchozím roce

Kapacita
akce

Celkové náklady
projektu/aktivity

Výše
požadované
dotace

Výše
dotace na % podíl
osobu
dotace

% podíl
mzdových Výše
nákladů
navrhované Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot.
(dotace)
dotace
programu

02905639

Edukační materiály pro školy
Celkové náklady/požadavek na dotace v 2. lhůtě dotačního programu, okruh 2

0 Kč
0 Kč

960

861 720 Kč

250 000 Kč

861 720 Kč

250 000 Kč

260 Kč

29,01

52%

Nedoporučeno k podpoře. Cílem projektu je vytvoření
edukačních materiálů pro pedagogy ZŠ a SŠ, díky kterým
budou moci edukovat studenty v oblasti zdravého životního
stylu, poskytování první pomoci a prevenci sexuálně
přenosných onemocnění. V rámci projektu budou vytvořeny
edukační sady skládající se z prezentace, pracovních listů,
manuálů pro pedagogy, trenažérů, konkrétních ukázek a
videí). Sady budou distribuovány zdarma na 25 škol v ÚK.
Projekt není navržen k podpoře z důvodu nesplnění kritérií
pro hodnocení žádostí v DP: projekt není dostatečně
připraven k realizaci. Nejedná se o edukační projekt, ale
0 Kč jedná se o tisk propagačních materiálů.
0 Kč

bod 13.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 042/24R/2021
bod 13.2 příloha 1

Memorandum o
spolupráci

Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156
zastoupený Janem Schillerem,
hejtmanem

statutární město Teplice
se sídlem náměstí Svobody 2/2,
415 95 Teplice, IČO: 00266621
zastoupené Bc. Hynkem Hanzou,
primátorem
a

Fotbalová asociace České republiky
se sídlem Atletická 2474/8, 160 17 Praha 6,
IČO: 00406741
zastoupená Petrem Fouskem,
předsedou a Janem Richterem, místopředsedou
uzavírají
1

toto Memorandum o spolupráci (dále jen „Memorandum“) jako svobodný výraz vůle
zúčastněných stran prohlubovat vzájemný vztah. Cílem Memoranda je prohloubení
vzájemné spolupráce k prosazování společných zájmů v oblasti podpory činnosti
mládežnické regionální fotbalové akademie Ústeckého kraje organizované Nadačním
fondem RFA Ústeckého kraje, IČO: 06588689, se sídlem: Masarykova 633/318,
Bukov, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „NF RFA ÚK“).
Čl. I.
Principy spolupráce

1. Vzájemná spolupráce k prosazování společných zájmů Ústeckého kraje (dále
jen „ÚK“), statutárního města Teplice a Fotbalové asociace České republiky
(dále jen „FAČR“) bude na základě tohoto Memoranda zaměřena zejména na
tyto činnosti:
a) realizace programů a podpory výchovy elitní fotbalové mládeže jako jedné
z důležitých složek prevence rizikového chování dětí a mládeže ve společnosti,
mládeže věkové kategorie 6 - 15 let, s přímým zaměřením na věkovou kategorii
14 – 15 let (2 x 25 žáků částečně ze 7. třídy a dále z 8. a 9. třídy základní školy),
b) propagace mládežnického fotbalu v rámci města a kraje,
c) spolupráce a podpora fotbalové mládeže při vzdělávacích a výchovných
programech,
d) vzájemná propagace při konání akcí pořádaných NF RFA ÚK,
2. Ústecký kraj k naplnění tohoto Memoranda poskytne podle svých možností
organizační a ekonomickou podporu.
3. FAČR k naplnění tohoto Memoranda přispěje následujícími činnostmi:
a) organizace pravidelných akcí ve fotbale i vzdělávacích programech na městské,
regionální i meziregionální úrovni,
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b) realizace programů na zvýšení zájmu mládeže o pravidelnou sportovní a
vzdělávací činnost ve fotbalových oddílech na území statutárního města Teplice
a ÚK,
c) zajištění sportovišť pro účel výše uvedených bodů a), b) jak smluvně, tak
finančně,
d) veškeré akce pod body a) a b) se budou konat pod záštitou hejtmana ÚK,
primátora statutárního města Teplice a předsedy FAČR, pokud nebude
dohodnuto jinak,
e) na shromáždění, která se budou týkat projektu regionálních akademií, budou
zváni zástupci ÚK, statutárního města Teplice, stejně tak i na akce pořádané NF
RFA ÚK,
f) oficiální logo ÚK a statutárního města Teplice bude umístěno na webových
stránkách FAČR, stejně tak i v tištěných a elektronických médiích vydávaných
při příležitosti konání akcí pořádaných NF RFA ÚK.
4. Statutární město Teplice se k naplnění tohoto Memoranda zavazuje poskytnout
podporu.

5. Smluvní strany zahájí po uzavření Memoranda jednání o smlouvách, kterými
budou konkretizována jednotlivá plnění předpokládaná v tomto Memorandu.

Čl. II.
Možnosti finanční podpory
1. Předpokládanou součástí vzájemné spolupráce účastníků Memoranda je i
finanční podpora činnosti mládežnické regionální fotbalové akademie.
2. Finanční podpora bude realizována ze strany ÚK podle jeho finančních
možností (podle schváleného rozpočtu), podle pravidel stanovených Zásadami
pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu a
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Na poskytnutí dotace není právní
nárok.
3

Čl. III.
Ostatní a závěrečná ustanovení
1. Memorandum nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti nabývá dnem
jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede smluvní strana ÚK, která zároveň zajistí,
aby informace o uveřejnění tohoto Memoranda byla zaslána ostatním smluvním
stranám do datové schránky, tedy Fotbalové asociaci České republiky ID:
s8cbspf a statutárnímu městu Teplice ID: nmrb49w.
2. FAČR garantuje funkčnost NF RFA ÚK, ve kterém je nabídnuto členství každé
ze tří stran podepisujících toto memorandum o spolupráci.
3. Memorandum je možné po vzájemné dohodě zúčastněných stran podle potřeby
měnit nebo doplňovat formou písemných dodatků.
4. Memorandum je možné písemně vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Výpovědní lhůta začíná plynout prvním dnem následujícího měsíce po měsíci,
ve kterém byla výpověď doručena zbylým zúčastněným stranám.
5. Memorandum lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran.
6. Obdobím trvání spolupráce podle tohoto Memoranda je období od nabytí jeho
účinnosti do 30. 6. 2023.
7. Memorandum se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení.

O schválení Memoranda rozhodla Rada Ústeckého kraje v souladu s § 57 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své schůzi
konané dne ……… usnesením č. ……..
O schválení Memoranda rozhodla Rada města Teplice, v souladu s § 102 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. ……
ze dne …..
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V Ústí nad Labem dne ……………….

……………………………………
za Ústecký kraj
hejtman Jan Schiller

……………………………………
za statutární město Teplice
primátor Bc. Hynek Hanza

……………………………………
za Fotbalovou asociaci České republiky
předseda Petr Fousek

……………………………………
za Fotbalovou asociaci České republiky
místopředseda Jan Richter
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bod 13.12 příloha 1

Přehled organizací žádajících o souhlas s přijetím finančního daru a nabytím majetku formou daru do vlastnictví příspěvkových organizací
č.ř.

název organizace

účel přijetí daru

dárce

ve výši

finanční dar
1. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5,
příspěvková organizace, IČO: 00082201, sídlo: Ústí nad
Labem, Resslova 210/5, PSČ: 400 01

na učební pomůcky předmětu chemie a fyzika

20 000,00

2. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem,
Truhlářova 16, příspěvková organizace, IČO: 44555440,
sídlo: Ústí nad Labem, Truhlářova 526/16, PSČ: 400 03

na vstupy do hradů, zámků, muzeí, cestovné, tablet

30 000,00

1. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9,
příspěvková organizace, IČO: 00673781, sídlo: Děčín IVPodmokly, Čsl. mládeže 5/9, , PSČ: 405 02

kancelářský nábytek, notebook HP, laserová tiskárna Brother

49 161,89

2. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední
průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1,
příspěvková organizace, IČO: 00555878, sídlo: Teplice,
Benešovo náměstí 604/1, PSČ: 415 01

motor a převodovka

1 687,00

3. Střední škola technická, Most, příspěvková organizace,
IČO: 00125423, sídlo: Most, Dělnická 21, PSČ: 434 01

automatická pračka Whirpool (použitá)

1 500,00

4. Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova
12, příspěvková organizace, IČO: 00412066, sídlo:
Krásná Lípa,Dittrichova 225/12, PSČ: 407 46

jídelní sestava (židle, jídelní stůl)

nabytí majetku formou daru

26 000,00

bod 14.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 058/24R/2021

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 75
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), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 044/6Z/2021 A) 2.b) ze dne 26. 4 2021 (dodatek č. 73) a usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 058/7Z/2021 ze dne 21. 6 2021 (dodatek č. 74).
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………………..... ze dne 6. 9. 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:
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p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
707/21
Křešice u Litoměřic
87/8
Libochovany
2624/3
Litoměřice
158/20
Mastířovice
253/6
Nučnice
1021/5
Polepy
1223/20
Polepy
1383/2
Polepy
112/2
Svařenice
717/5
Svařenice
717//6
Svařenice
717/7
Svařenice
717/8
Svařenice
1557/30
Štětí I
1565/7
Štětí I
1623/5
Štětí I
313/3
Třeboutice
700/2
Vrutice
22/3
Vrutice
136/3
Vrutice
138/4
Vrutice
138/5
Vrutice
701/4
Vrutice
701/5
Vrutice
1423/11
Vrutice
1423/12
Vrutice
1423/13
Vrutice
1425/6
Vrutice
1425/7
Vrutice
1451/5
Vrutice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
p.č./st.p.č.
k.ú.
432/4
Růžodol
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
547/4
Otvice
564/3
Otvice
590/5
Otvice
459/30
Všehrdy
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
5379/8
Mikulášovice
5327/18
Mikulášovice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
3671/25
Podmokly
3710/61
Podmokly
3725/80
Podmokly
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
3575/6
Krupka
3714/3
Krupka
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
655/10
Církvice
655/11
Církvice
655/12
Církvice
1079/10
Předlice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 6. 9. 2021
V Ústí nad Labem dne 6. 9. 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 14.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 059/24R/2021

Dodatek č. 48S/2021/2

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 10. 6. 2021, ve znění Dodatku č. 48S/2021/1 ze dne
20. 7. 2021 (dále jen „Smlouva“)
t e n t o D o d a t e k č . 48S/2021/2:
Článek 2
Účel Dodatku č. 48S/2021/2
Účelem Dodatku č. 48S/2021/2 je stanovení maximální částky finančních prostředků
z rozpočtu poskytovatele příjemci na rok 2021 a provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na
změnové řízení č. 123 schválené dne 5. 8. 2021.
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Článek 3
Změny a doplnění Smlouvy
1. V článku 3 „Předmět Smlouvy“ první odrážka nově zní:
„- při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou na základě
shora citovaného zákona podle § 2, odst. 1. písm. a) ve prospěch financování výstavby,
modernizace a oprav silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví zřizovatele příjemce;“
2. V článku 4 „Účel a výše poskytnutí finančních prostředků“:
- odst. 1 nově zní:
„1. Poskytovatel poskytuje finanční prostředky výlučně na účel specifikovaný touto
Smlouvou, tj. financování rekonstrukce, modernizace a oprav silnic II. a III. třídy
náležících do vlastnictví zřizovatele příjemce v rozsahu odpovídajícímu nákladům, které
vzniknou příjemci v souvislosti s realizací jednotlivých podakcí v rámci financování silnic
II. a III. třídy dle rozpisu akcí odsouhlaseného Centrální komisí Ministerstva dopravy.“
- v odst. 2 se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a nově doplňuje text: „na základě
změnového řízení č. 123 schváleného dne 5. 8. 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/2021/2 celkem částku:
358 906 013,05 Kč
(slovy: tři sta padesát osm milionů devět set šest 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;“
3.

Článek 5 „Prohlášení zřizovatele příjemce“ nově zní:
„Zřizovatel příjemce prohlašuje, že zřídil a má u České národní banky (dále jen „ČNB“)
otevřen účet č. 94-8423411/0710, pro finanční prostředky určené pro investiční a
neinvestiční výdaje financované z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy“
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4. V článku 6 „Poskytování finančních prostředků“ se v odst. 2 doplňuje druhá odrážka,
která zní:
–

„ č. 91628 – Financování dopravní infrastruktury – investice
Pod tímto účelovým znakem budou zahrnuty všechny investiční (kapitálové)
prostředky, které budou poskytnuty na základě této Smlouvy z rozpočtu SFDI
příjemci prostředků prostřednictvím účtu uvedeného v čl. 5 této Smlouvy jako
transfery krajům.“

5. V článku 7 „Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků“ části A
- odst. 1 nově zní:
„1. Zřizovatel příjemce se zavazuje převést finanční prostředky, které jsou účelově určené
na financování realizace plnění dle čl. 3 a 4 této Smlouvy, ze svého účtu uvedeném v čl. 5
této Smlouvy do 5 pracovních dnů od jejich připsání na účet uvedený v čl. 5 této
Smlouvy na dále uvedené účty příjemce. Finanční prostředky poskytnuté na neinvestiční
výdaje z účtu uvedeného v čl. 5 této Smlouvy převede zřizovatel příjemce v uvedené lhůtě
na účet příjemce č. 3009-44237501/0710, vedený u ČNB, a finanční prostředky
poskytnuté na investiční výdaje z účtu uvedeného v čl. 5 této Smlouvy převede na účet
příjemce č. 2006-………../0710 vedený u ČNB, a prostřednictvím těchto účtů je příjemce
povinen provádět předmětné platby, které odpovídají účelu, pro který jsou finanční
prostředky dle této Smlouvy příjemci poskytovány. Na vyžádání poskytovatele je
příjemce povinen poskytnout informace o pohybu a zůstatcích takto převedených
finančních prostředků na těchto svých účtech s tím, že poplatky za vedení těchto svých
účtů včetně poplatků za účetní operace nesmí být hrazeny z finančních prostředků
poskytnutých poskytovatelem.“
-

v odst. 3 v první větě se slova „účtu uvedeného“ nahrazují slovy „účtů uvedených“ a
ve druhé větě se slova „uvedeného účtu“ nahrazují slovy „uvedených účtů“.
Článek 4
Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 48S/2021/2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a
účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
2. Výše poskytovaných finančních prostředků uvedená v čl. 4 odst. 3 Smlouvy, jak je
upravena Dodatkem č. 48S/2021/2, zahrnuje i finanční prostředky ke dni podepsání
tohoto Dodatku již uvolněné příjemci.
3. Ruší se Příloha č. 1 Dodatku č. 48S/2021/1, kterou nahrazuje Příloha č. 1 Dodatku
č. 48S/2021/2. Všude ve Smlouvě, kde je v textu odkaz na zrušenou přílohu, se tento
odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platné příloze.
4.

Dodatek č. 48S/2021/2 má tuto přílohu:
Příloha č. 1: Globální položky.

5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 48S/2021/2 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),
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ve znění pozdějších předpisů, uveřejní Dodatek č. 48S/2021/2 po jeho podpisu smluvními
stranami prostřednictvím registru smluv.
7. Zřizovatel příjemce potvrzuje, že o uzavření Dodatku č. 48S/2021/2 bylo rozhodnuto
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne ……………...
8. Dodatek č. 48S/2021/2 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/2021/2

2
2

Označení zdrojů

Ev. číslo

Kód

D

T

Stav
akce

5421120003

50

a2

G

G

Financování silnic II. a III. třídy - SÚS Ústeckého kraje

5421120003

60

a2

G

G

Financování silnic II. a III. třídy - SÚS Ústeckého kraje

Název

Celkem
50
60

Celkem akce

358 906 013

Upravený
rozpočet
celkem*

*Z toho
převody

Rozpočet
zdroje 2

RO/ZŘ

3

Upravený
rozpočet zdroje
2

Rozpočet
zdroje 3

4

Upravený
rozpočet zdroje
3

RO/ZŘ

Rozpočet
zdroje 4

v Kč

Upravený
rozpočet zdroje
4

RO/ZŘ

Od

Do

Kraj

322 583 013

11 979 442

0

17 500 000

17 500 000

28 554 571

0

28 554 571

276 528 442

0

276 528 442

01/21

12/21

UST

36 323 000

0

0

36 323 000

36 323 000

0

0

0

0

0

0

01/21

12/21

UST

28 554 571

0

0
0
0
0
0
0
0
28 554 571

276 528 442

0

0
0
0
0
0
0
0
276 528 442

28 554 571
0

0
0

28 554 571
0

276 528 442
0

0
0

276 528 442
0

358 906 013

0
0
0
0
0
0
0
358 906 013

11 979 442

0

53 823 000

0
0
0
0
0
0
0
53 823 000

358 906 013
0

322 583 013
36 323 000

11 979 442
0

0
0

17 500 000
36 323 000

17 500 000
36 323 000

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní
Změny rozpočtu:
Vysvětlivky:
Kód:
Zdroj:

Změnové řízení č. 123 schválené dne 5. 8. 2021

50 - neinvestice; 60 - investice
2 - prostředky na mosty na silnicích II. a III. třídy
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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REGISTR SMLUV

Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru
č. 230/20/LCD ze dne 3. 11. 2020
Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171
(dále jen „Banka”)
a
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
název
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
sídlo
06231292
RČ (datum narození) / IČO
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. Pr 1129
(dále jen „Klient“)
uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o úvěru č. 230/20/LCD uzavřené dne 3. 11. 2020 mezi
Klientem a Bankou (dále jen „Smlouva“):
Článek I
Základní ustanovení
1.

Pojmy psané velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají v tomto
Dodatku význam uvedený ve Smlouvě, pokud není v tomto Dodatku uvedeno jinak.

2.

Pokud v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí při výkladu tohoto Dodatku následující:
a) nadpisy článků, odstavců a příloh v tomto Dodatku slouží pouze pro snazší orientaci;
b) odkaz na „odstavec“ nebo „článek“ nebo „přílohu“ znamená odkaz na odstavec nebo článek nebo přílohu
tohoto Dodatku;
c)
odkaz na Smlouvu nebo jinou smlouvu či dokument, je odkazem na Smlouvu nebo jinou smlouvu či dokument
ve znění všech změn, úprav, novace či dodatků, a včetně jejích součástí a příloh;
d) pracovní den znamená den (jiný než sobota nebo neděle), ve který jsou banky v České republice běžně
otevřeny pro veřejnost;
e) přílohy tohoto Dodatku jsou jeho nedílnou součástí.

3.

Klient prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto Dodatku netrvá podstatné porušení Smlouvy ve smyslu čl. VIII, odst. 1
Smlouvy.

Článek II
Změna Smlouvy
Strany se dohodly, že se Smlouva ode dne účinnosti Dodatku mění následovně:
1.
článek I (ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ) Smlouvy se mění tak, že v článku I.1. (Vymezení pojmů) se nahrazují definice
pojmů „Movité věci“ a „Projekt“ následujícím způsobem:
„Movité věci“ znamená 120 autobusů ve vlastnictví Klienta, přičemž tyto autobusy jsou předmětem financování na
základě této Smlouvy;
„Projekt“ znamená projekt (investiční akce) Klienta spočívající v nákupu max. 120 kusů autobusů včetně
odbavovacího systému a informačních panelů a související přídavné výbavy a dalších investičních nákladů;
2.

článek III (ÚROKY Z ÚVĚRU), odst. 1 Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto:
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1.
3.

Úroková sazba. Úroková sazba se sjednává jako pevná (neměnná) po celou dobu trvání Závazku až do Dne
konečné splatnosti a její výše činí 1,77 % ročně.

článek VII (ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU), odst. 1 Smlouvy se doplňuje o následující bod:
e)

ručení Ústeckého kraje s podmínkami ručení Bankou akceptovanými;

Článek III
Závěrečná ustanovení
1.

Změna Smlouvy podle článku II (Změna smlouvy) Dodatku nastane dnem, kdy Bance budou předloženy následující
dokumenty prokazující vznik Zajištění, resp. prokazující realizaci právních jednání směřujících ke vzniku Zajištění:
a) Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/230/20/LCD, s Ústeckým krajem jako
ručitelem;

2.

Veškerá ustanovení Smlouvy zůstávají, s výjimkou změn provedených tímto Dodatkem, i nadále plně platná a
účinná. Strany výslovně sjednávají, že tento Dodatek nepředstavuje zánik původního závazku sjednaného
smluvními stranami Smlouvy a není a ani nemůže být vykládán jako ukončení Smlouvy.

3.

Doložka platnosti právního jednání podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou Ústeckého kraje jako zřizovatele Klienta, a to usnesením č.
.............................. přijatým na zasedání konaném dne .............................., kterým bylo rozhodnuto o uzavření
tohoto Dodatku a o uzavření dodatků k poskytnutému Zajištění.

4.

Klient prohlašuje, že Zajištění, které poskytl Klient v souvislosti se Smlouvou je nadále platné a účinné, a že se
vztahuje na veškeré pohledávky Banky vyplývající ze Smlouvy ve znění tohoto Dodatku nebo v souvislosti s ní.
Klient se zavazuje neprodleně na vlastní náklady učinit veškeré úkony a vyhotovit veškeré dokumenty rozumně
požadované Bankou tak, aby veškeré pohledávky Banky vznikající na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní
zůstaly zajištěny veškerým Zajištěním. Pokud dle názoru Banky jakékoliv Zajištění z důvodu uzavření tohoto
Dodatku přestane zajišťovat veškeré pohledávky Banky ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, zavazuje se Klient
neprodleně na vlastní náklady uzavřít (či zajistit uzavření příslušným poskytovatelem Zajištění) dodatek ke
kterémukoli existujícímu dokumentu o poskytnutí Zajištění nebo zřídit nové Zajištění tak, aby veškeré pohledávky
Banky ze Smlouvy a v souvislosti s ní byly zajištěny v plném rozsahu.

5.

Klient není oprávněn tento Dodatek vypovědět ani od něj odstoupit.

6.

Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu všech stran. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho
řádného uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Banka
je oprávněna, nikoliv však povinna, tento Dodatek a Smlouvu (pokud Smlouva nebyla dosud uveřejněna v registru
smluv) a s nimi související právní jednání, uveřejnit podle Zákona o registru smluv. Klient bere na vědomí a
souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku a Smlouvy (pokud Smlouva nebyla dosud uveřejněna v registru smluv) v
registru smluv v plném znění a to s výjimkou osobních údajů, s tím, že takové uveřejnění nepředstavuje porušení
povinnosti mlčenlivosti Bankou.

V(e)

dne

Česká spořitelna, a.s.
Titul, jméno, příjmení
Funkce
podpis
Titul, jméno, příjmení
Funkce
podpis
Vzhledem k tomu, že tento Dodatek je výsledkem vyjednávání a že Klient měl možnost ovlivnit podmínky tohoto
Dodatku, smluvní strany sjednávají, že žádný jeho článek nebo ustanovení nelze přisoudit žádné ze stran s tím, že jej v
jednání o tomto Dodatku použila jako první, a že tento Dodatek nelze považovat za smlouvu uzavřenou adhezním
způsobem. Pro případ, že by tento Dodatek byl bez ohledu na prohlášení a ujednání smluvních stran obsažené v
předchozí větě posouzen jako smlouva uzavřená adhezním způsobem, vylučují smluvní strany použití ustanovení §
1799 a § 1800 Občanského zákoníku.
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V(e)

dne

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Titul, jméno, příjmení
Funkce
podpis
Čas posledního podpisu:

:

hod.

V(e)

dne

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

Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka Banky a jeho podpis
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Číslo Ústeckého kraje:
Číslo DSÚK:

DOHODA
o úpravě vzájemných vztahů mezi dlužníkem a ručitelem uzavřená ve vztahu
k ručitelskému prohlášení ze dne [bude doplněno]
dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Účastníci dohody
Ústecký kraj
sídlo:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
(dále jen „Ústecký kraj“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 882733379/0800
a

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená:
Ing. Milanem Šlejtrem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ:
06231292
DIČ:
CZ06231292
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 7475762/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová
značka Pr, vložka 1129
(dále jen „DSÚK“ nebo společně také jako „účastníci dohody“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODU
o úpravě vzájemných vztahů mezi dlužníkem a ručitelem uzavřená ve vztahu
k ručitelskému prohlášení ze dne [bude doplněno]
I.
Předmět a účel smlouvy
1.

Tato smlouva je uzavírána za účelem bližší úpravy a definování povinností DSÚK
ve vztahu k plnění závazků ze Smlouvy o úvěru č. 230/20/LCD ze dne 3. 11. 2020
uzavřené mezi DSÚK a Českou spořitelnou, a.s., která tvoří přílohu č. 1 této dohody
a jejího dodatku č. 1 ze dne 22. 12. 2020 a dodatku č. 2 ze dne [bude doplněno] (dále
jen „Smlouva o úvěru“) a Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou
1

2.

č. RD/230/20/LCD ze dne [bude doplněno] uzavřené mezi Ústeckým krajem a Českou
spořitelnou, a.s., která tvoří přílohu č. 4 této dohody (dále jen „Ručitelské prohlášení“).
Práva a povinnosti definovaná touto dohodou žádným způsobem neupravují zákonné
povinnosti vyplývající ze vztahu DSÚK, jako příspěvkové organizace ke svému
zřizovateli Ústeckému kraji. Tyto povinnosti, především pak povinnosti stanovené
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a povinnost plynoucí ze zřizovací listiny příspěvkové organizace,
zůstávají nedotčené.
II.
Prohlášení DSÚK

1.

DSÚK si je plně vědoma skutečnosti, že uzavřela Smlouvu o úvěru, za kterou co do
celého rozsahu závazku ručí Ručitelským prohlášením Ústecký kraj. V této souvislosti se
DSÚK výslovně zavazuje:
a. prioritně plnit finanční závazky ze Smlouvy o úvěru a k řádnému plnění těchto
závazků použít veškerých možných prostředků a způsobů.
b. v druhé řadě a vždy před veškerými ostatními povinnostmi plnit závazky vůči
Ústeckému kraji. Pokud by byl Ústecký kraj nucen plnit jakýkoli závazek ze smlouvy
o úvěru za DSÚK, pak se DSÚK zavazuje plnit primárně veškeré povinnosti vůči
Ústeckému kraji jako ručiteli.
c. neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) písemně informovat Ústecký kraj
o splnění, případně i nesplnění povinnosti stanovené Smlouvou o úvěru
ve stanoveném termínu, nebo povinnosti na tuto smlouvu bezprostředně navazující.
Rovněž tak v uvedené lhůtě informovat Ústecký kraj o jakýchkoliv skutečnostech,
které by mohly mít negativní dopad na plnění závazků DSÚK ze Smlouvy o úvěru,
nebo na Ručitelské prohlášení (např. pohledávka či dluh po lhůtě splatnosti, soudní
spor či riziko jeho vzniku, trestní oznámení na DSÚK či statutární orgán apod.).
d. jakkoli nesjednávat, nezměnit či neupravit práva a povinnosti, která by mohla
jakýmkoliv způsobem negativně dopadat na ručitelský závazek, případně Smlouvu
o úvěru, bez předchozího písemného souhlasu Ústeckého kraje.

2.

Pokud bude DSÚK informovat o tom, že z její strany nedošlo ke splnění některé
z povinností stanovené Smlouvou o úvěru, je zároveň povinna iniciovat nejpozději do 10
dnů ode dne nesplnění povinnosti jednání s Ústeckým krajem, na kterém jej bude
informovat o opatření, která v této souvislosti přijala či přijme a jasně definovat další
postup ke zjednání nápravy.

III.
Společná a závěrečná ustanovení
1.

Tato dohoda se vyhotovuje na třech stranách textu ve dvou exemplářích, přičemž každý
má platnost originálu. Po jednom vyhotovení obdrží každý z účastníků dohody. Dohoda
nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření a je uzavřena na dobu určitou, a to
do splnění veškerých závazků DSÚK ze Smlouvy o úvěru či případných dalších ujednání
mezi DSÚK a Českou spořitelnou, a. s., které v budoucnu v souvislosti se Smlouvou
o úvěru vzniknou.

2.

Práva a povinnosti touto dohodou neupravená se řídí českým právním řádem, zejména
pak příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Práva vyplývající z této dohody přecházejí
2

i na právní nástupce účastníků dohody. Jakákoliv změna této dohody je neplatná, pokud
nemá písemnou formu.
3.

Pokud tato dohoda hovoří o písemnosti nějakého projevu vůle, považuje se za
písemnou formu také zaslání prostřednictvím e-mailu na adresu [bude doplněno],
pokud rovněž nebude pochyb o řádném doručení e-mailu.

4.

O uzavření této dohody bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. [bude
doplněno] ze dne [bude doplněno]

5.

Účastníci dohody po bedlivém přečtení této dohody a seznámení se s jejím obsahem
prohlašují, že je jim znám její smysl a účel, že tato odpovídá projevu jejich vůle, a že k ní
přistupují svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, aniž by
považovali byť jediné její ujednání za nesrozumitelné. Na důkaz toho ji podepisují.

V Ústí nad Labem dne [bude doplněno]

V Ústí nad Labem dne [bude doplněno

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman

Dopravní společnost Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ing. Milan Šlejtr, ředitel

Přílohy:
č. 1
Smlouva o úvěru ze dne 3. 11. 2020 uzavřená mezi DSÚK a Českou spořitelnou, a.s.
č. 2
Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 230/20/LCD ze dne 3. 11. 2020 uzavřeného dne
22. 12. 2020
č. 3
Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 230/20/LCD ze dne 3. 11. 2020 uzavřeného dne
[bude doplněno]
č. 4
Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/230/20/LCD
ze dne [bude doplněno] uzavřené mezi Ústeckým krajem a Českou spořitelnou, a.s.
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REGISTR SMLUV

Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou
č. RD/230/20/LCD
Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171
(dále jen „Banka”)
a
Ústecký kraj
obchodní firma / název
Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 01
sídlo
70892156
IČO
(dále jen „Ručitel“)
uzavírají tuto smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou (dále jen „Smlouva“):
Článek I
Vymezení pojmů
1.

V této Smlouvě:
„Klient“ znamená Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ústí nad Labem, Velká
Hradební 3118/48, PSČ 400 01, IČO: 06231292, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem, sp. zn. Pr 1129;
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
„Ručitelské prohlášení“ znamená prohlášení Ručitele podle čl. II, odst. 1 této Smlouvy;
„Zajištěná smlouva“ znamená tuto Smlouvu a níže uvedenou smlouvu uzavřenou mezi Bankou a Klientem:
a) smlouva č. 230/20/LCD, o poskytnutí úvěru, ze dne 3. 11. 2020;
„Zajištěné dluhy“ znamená peněžité podmíněné i nepodmíněné dluhy Klienta anebo Ručitele či jakékoliv třetí
osoby vůči Bance vzniklé na základě jakékoli Zajištěné smlouvy nebo v souvislosti s ní, které existují ke dni
uzavření této Smlouvy a které budou vznikat v období ode dne uzavření této Smlouvy do 31. 12. 2037, a to:
a) dluhy na splacení jistiny úvěru, na zaplacení částek, které Banka vyplatila na základě bankovní záruky
či akreditivu, na zaplacení dlužných částek z obchodů na finančních trzích (ať již splatných či vzniklých
průběžně či z důvodu vypořádání nebo ukončení obchodů na finančních trzích) a na vydání bezdůvodného
obohacení a na zaplacení jiné částky v souvislosti s případným odstoupením od kterékoli Zajištěné smlouvy
nebo s neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností jakékoliv Zajištěné smlouvy
nebo jakéhokoliv práva Banky podle jakékoliv Zajištěné smlouvy, to vše až do úhrnné výše jistiny těchto dluhů
600.000.000,00 Kč (slovy: šest set milionů korun českých), a jejich příslušenství;
b) dluhy vzniklé na základě změny obsahu závazků (zejména, nikoliv však výlučně, na splacení jistiny úvěru
a na zaplacení částek, které Banka vyplatila na základě bankovní záruky či akreditivu v důsledku zvýšení
částky úvěru, bankovní záruky anebo akreditivu či prodloužení jejich splatnosti resp. platnosti, a na zaplacení
částek v důsledku změn podmínek obchodů na finančních trzích), dluhy na vydání bezdůvodného obohacení
a na zaplacení jiné částky v souvislosti s případným odstoupením od kterékoli Zajištěné smlouvy nebo
s neplatností, ukončením, zrušením, neúčinností nebo nevymahatelností jakékoliv Zajištěné smlouvy nebo
jakéhokoliv práva Banky podle jakékoliv Zajištěné smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém nejsou zajištěny výše
pod písmenem a), dluhy na zaplacení veškerých cen, poplatků a odměn, dluhy na zaplacení jakékoli případné
smluvní pokuty, dluhy na zaplacení náhrady nákladů, škody a jiné náhrady (včetně jakýchkoli nároků
na náhradu ušlého zisku), to vše až do úhrnné výše jistiny těchto dluhů 600.000.000,00 Kč (slovy: šest set
milionů korun českých), a jejich příslušenství.

2.

Pokud v této Smlouvě není uvedeno jinak, platí při výkladu této Smlouvy následující:
a) nadpisy článků, odstavců a příloh v této Smlouvě slouží pouze pro snazší orientaci;
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b)
c)

d)

e)
f)

odkaz na „odstavec”, „článek” nebo „přílohu” znamená odkaz na odstavec, článek nebo přílohu této Smlouvy;
odkaz na Zajištěnou smlouvu nebo jinou smlouvu či dokument, je odkazem na příslušnou Zajištěnou smlouvu
nebo jinou smlouvu či dokument ve znění všech změn, úprav novace či dodatků, a včetně jejích nedílných
součástí a příloh;
odkaz na „Ručitele“, „Klienta“ zahrnuje jejich postupníky nebo právní nástupce a jakoukoli osobu, která v
souladu s právem státu, kterým se řídí příslušné postoupení nebo nabytí, převzala jejich práva a povinnosti
z této Smlouvy nebo na kterou byla jakákoli práva a povinnosti z této Smlouvy v souladu s takovým právem
převedena;
pracovní den znamená den (jiný než sobota nebo neděle), ve kterém jsou banky v České republice běžně
otevřeny pro veřejnost; a
přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí.

Článek II
Ručitelské prohlášení
1.

V souladu s ustanovením § 2018 a násl. Občanského zákoníku Ručitel Bance prohlašuje a zavazuje se, že
neprodleně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti Banky, zcela uspokojí pohledávky Banky
odpovídající Zajištěným dluhům, pokud Klient nesplní řádně a včas jakýkoliv Zajištěný dluh (včetně úroku a úroku z
prodlení) a aniž by Banka byla povinna nejdřív vyzvat Klienta k zaplacení jakéhokoliv Zajištěného dluhu, poskytnout
jim přiměřenou lhůtu k plnění anebo jakýkoliv Zajištěný dluh vůči Klientovi jakkoliv vymáhat.

2.

Banka tímto přijímá ručení podle tohoto článku.

Článek III
Prohlášení a povinnosti Ručitele
1.

Ručitel ke dni uzavření této Smlouvy, jakož i ke každému dni trvání této Smlouvy prohlašuje (s ohledem na
skutečnosti a okolnosti existující v dané době), že:
a) je-li fyzickou osobou, jeho svéprávnost není omezena;
b) je-li právnickou osobou, byl řádně založen, vznikl a existuje podle příslušného právního řádu;
c)
při uzavírání této Smlouvy a plnění povinností a výkonu práv z této Smlouvy jedná na vlastní účet a v rámci
svého podnikání;
d) tato Smlouva byla řádně a platně podepsána Ručitelem nebo jeho zástupci, kteří nepřekročili svá oprávnění;
e) tato Smlouva a veškeré povinnosti Ručitele vůči Bance z ní vyplývající jakož i Ručitelské prohlášení jsou
platné, účinné a vymahatelné;
f)
se před uzavřením této Smlouvy seznámil s každou Zajištěnou smlouvou a jejími podmínkami (včetně výše
úroků a úroků z prodlení a tím, jak se výše úroků může měnit po uzavření Zajištěné smlouvy) a souhlasí s
nimi;
g) nebyl podán návrh na vydání rozhodnutí omezujícího oprávnění Ručitele uzavřít tuto Smlouvu a učinit
Ručitelské prohlášení (např. insolvenční návrh, návrh na povolení reorganizace nebo oddlužení nebo na
vyhlášení moratoria, návrh na nařízení předběžného opatření nebo návrh na výkon rozhodnutí apod.) ani
podání takového návrhu nehrozí a žádné takové rozhodnutí ani nebylo vydáno;
h) není ve smyslu příslušných právních předpisů v úpadku a úpadek mu ani nehrozí;
i)
místo, kde jsou soustředěny jeho hlavní zájmy ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 2015/848 ze dne 20. května
2015 o úpadkovém řízení, je v zemi jeho sídla, resp. místa podnikání;
j)
dokumenty a další informace poskytnuté Bance a dalším osobám ve vztahu k této Smlouvě jsou pravdivé,
úplné, správné, nejsou v žádném podstatném ohledu zavádějící; ode dne, kdy byly uvedené dokumenty a
další informace Bance a dalším osobám poskytnuty, nedošlo k žádným podstatným změnám skutečností,
kterých se týkají;
k)
veškerá povolení a souhlasy orgánů Ručitele a orgánů státní správy či samosprávy a dalších orgánů,
organizací, subjektů a třetích osob, které jsou nezbytné k uzavření, platnosti a účinnosti Smlouvy a ke vzniku,
účinnosti a vymahatelnosti Ručitelského prohlášení byly získány a jsou platné a účinné;
l)
uzavřením této Smlouvy, převzetím a plněním dluhů a povinností a výkonem práv na jejich základě Ručitel
neporuší (i) žádný právní předpis, (ii) své zakladatelské právní jednání, (iii) rozhodnutí instituce nadané
pravomocí vydat závazné a vymahatelné rozhodnutí (soudu, rozhodce či rozhodčího soudu, orgánu státní
správy či samosprávy aj. příslušného subjektu, orgánu či organizace), (iv) jakýkoliv dokument, smlouvu či
instrument závazný pro Ručitele nebo který se vztahuje k jeho majetku, (v) žádnou vlastní povinnost, ani (vi)
právo třetí osoby; a
m) je osobou uvedenou v ustanovení § 2 odst. 1 Zákona o registru smluv, a tento zákon se na něj vztahuje.
Ručitel bere na vědomí, že Banka při uzavírání této Smlouvy i následně spoléhá na každé z prohlášení Ručitele
uvedených v této Smlouvě. Pokud se ukáže, že kterékoli z prohlášení Ručitele učiněné vůči Bance je nepravdivé,
nepřesné, neúplné nebo v podstatném ohledu zavádějící, je to porušením povinnosti Ručitele podle této Smlouvy.
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2.

Ručitel se zavazuje, že:
a) bude informovat Banku o:
i)
tom, že kterékoli prohlášení učiněné v odst. 1 tohoto článku III (Prohlášení a povinnosti Ručitele) anebo
prohlášení učiněné při jednání o této Smlouvě nebo později je nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo
v podstatném ohledu zavádějící;
ii)
porušení jakékoliv povinnosti Ručitele podle této Smlouvy;
iii) jakémkoli rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu, které se týká Ručitelského prohlášení nebo práv z něj
vyplývajících; a
iv) jakékoli skutečnosti, která by mohla mít podstatný negativní vliv na schopnost Ručitele plnit dluhy
a povinnosti z této Smlouvy nebo závazky z Ručitelského prohlášení,
a oznamované skutečnosti doloží průkazným způsobem ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o nich
dověděl nebo mohl dovědět;
b) poskytne Bance veškeré informace a dokumenty týkající se této Smlouvy, o které Banka Ručitele požádá, to
ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení žádosti Banky;
c)
až do splnění Zajištěných dluhů neuplatní Ručitel žádná práva, která by mohl mít z důvodu plnění svých
povinností vyplývajících z tohoto Ručitelského prohlášení, a to zejména právo být odškodněn Klientem nebo
od něj žádat plnění; a
d) až do splnění Zajištěných dluhů budou veškerá práva Ručitele nabytá podle § 1937 odst. 2 Občanského
zákoníku nebo jiného ustanovení či ujednání obdobné povahy podřízena pohledávkám Banky na zaplacení
Zajištěných dluhů tzn., že Ručitel nebude oprávněn požadovat, obdržet ani nepřijme na uspokojení těchto
svých práv žádné plnění (včetně formou započtení), nebude tato práva vymáhat ani nebude s těmito právy
nijak nakládat, dokud Zajištěné dluhy nebudou zcela a neodvolatelně splněny.

Článek IV
Sankce a náhrady
1.

Pokud došlo k porušení povinnosti Ručitele z této Smlouvy, může Banka po Ručiteli požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši 50.000,00 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové porušení. Odstoupení od této
Smlouvy, existence okolností vylučujících odpovědnost Ručitele ani nedostatek zavinění Ručitele nezpůsobují
zánik nároku Banky na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají povinnost Ručitele splnit své
povinnosti vůči Bance ani jiná práva v takovém případě Bance náležící. Banka má právo výši smluvní pokuty
přiměřeně snížit. Ručitel zaplatí smluvní pokutu Bance na základě výzvy Banky, ve které Banka uvede důvod jejího
uplatnění, její výši, lhůtu splatnosti, která nebude kratší než 5 dnů. Banka má vedle smluvní pokuty právo na
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši.

2.

Ručitel se zavazuje Bance nahradit veškeré výdaje, které Banka vynaloží při výkonu práv a plnění povinností
vzniklých z této Smlouvy či v souvislosti s ní.

3.

Ručitel se zavazuje zaplatit Bance částku odpovídající výši utrpěné újmy, ztráty nebo vzniklého dluhu, které Bance
vzniknou v důsledku (i) řádného jednání Banky učiněného na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou, (ii)
postupování na základě (a spolehnutí se na) informací, dokumentů, pokynů a oznámení Ručitele podle této
Smlouvy nebo (iii) jakéhokoli nároku, vedení vyšetřování, jakéhokoli soudního či správního řízení zahájeného či
hrozícího v souvislosti s touto Smlouvou.

4.

Banka neodpovídá za škodu:
a) představující ušlý zisk Ručitel nebo za škodu, která nevznikne v bezprostředním důsledku porušení právní
povinnosti Banky (následná škoda), pokud ji Ručitel na nebezpečí vzniku takové následné škody výslovně
předem neupozornil;
b) způsobenou jinak než úmyslně nebo z hrubé nedbalosti;
c)
vzniklou v důsledku neočekávaného vývoje na finančních trzích, vady prostředků komunikace na dálku (např.
vada internetového spojení či software) a selhání jakýchkoli jiných technických prostředků, pokud je Banka
nezavinila;
d) vzniklou v důsledku jednání nebo opomenutí jiné osoby, porušení právních předpisů nebo zvyklostí jinou
osobou, a to včetně, nikoliv však výlučně, osoby, jejíchž služeb Banka využije v souvislosti s touto Smlouvou;
e) která Ručiteli nebo jeho zástupci vznikne v důsledku provedení pokynu, který Ručitel nebo jeho zástupce dal
Bance, nebo v souvislosti s jednáním v důvěře v jiné sdělení Ručitele nebo jeho zástupce; ani
f)
v dalších případech stanovených právními předpisy.

Článek V
Závěrečná ustanovení
1.

Ručitel není oprávněn tuto Smlouvu vypovědět ani od ní odstoupit.
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2.

Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu všech stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího
řádného uveřejnění v registru smluv podle Zákona o registru smluv. Banka je oprávněna, nikoliv však povinna, tuto
Smlouvu a s ní související právní jednání, uveřejnit podle Zákona o registru smluv. Ručitel bere na vědomí a
souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a pozdějších dodatků v registru smluv v plném znění, a to s výjimkou
osobních údajů, s tím, že takové uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti Bankou.

3.

Doložka platnosti právního jednání podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje, a to usnesením č. ..............................
přijatým na zasedání konaném dne ...............................

4.

Ručitel potvrzuje, že si je vědom povahy a hodnoty plnění, která si Banka a Ručitel, resp. Banka a Klient, mají
poskytnout podle Zajištěné smlouvy a této Smlouvy, souhlasí s podmínkami a cenami těchto plnění, prohlašuje, že
nejde o plnění, která by vůči sobě byla v hrubém nepoměru a vzdává se práva požadovat zrušení této Smlouvy
podle ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.

5.

Ručitel není oprávněn postoupit ani převést jakékoli ze svých práv, pohledávek, povinností nebo dluhů z této
Smlouvy nebo postoupit tuto Smlouvu nebo její část bez předchozího písemného souhlasu Banky. Banka je
oprávněna postoupit nebo převést jakékoli ze svých práv, pohledávek, povinností nebo dluhů z této Smlouvy nebo
postoupit tuto Smlouvu nebo její část bez souhlasu Ručitele.

6.

Ručitel souhlasí, že Banka je oprávněna poskytnout informace ohledně Ručitele, této Smlouvy a další informace
osobám, kterým nabízí nebo s nimiž jedná o postoupení či převodu práv, pohledávek, povinností nebo dluhů Banky
z této Smlouvy nebo ze Zajištěné smlouvy nebo o postoupení této Smlouvy nebo Zajištěné smlouvy nebo jejich
části. Ručitel souhlasí, aby si Banka a členové podnikatelského seskupení, jehož členem je Banka, vzájemně
poskytovali informace ohledně Ručitele a této Smlouvy a zpracovávali a využívali tyto informace zejména pro účely
posuzování úvěruschopnosti Ručitele, zajištění a zkvalitnění péče o Ručitele a k zasílání obchodních nabídek
a sdělení a pro účely marketingových a obchodních analýz

7.

Banka je oprávněna inkasovat částky odpovídající svým splatným pohledávkám za Ručitelem z disponibilních
zůstatků na jakýchkoli dalších účtech vedených Bankou pro Ručitele a použít je na jejich úhradu.

8.

Veškeré platby, které je Ručitel povinen uskutečnit na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní ve prospěch Banky,
musí být prosté jakýchkoli srážek či odpočtů částek z titulu daňových či jiných povinností s výjimkou případu, kdy se
od Ručitele vyžaduje takový odpočet nebo srážka na základě příslušných právních předpisů, a to včetně
mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. V případě, že bude taková platba předmětem odpočtu nebo
srážky daně uložené právními předpisy, se částka splatná Ručitelem zvýší tak (a Ručitel bude takové zvýšení
povinen uhradit spolu s takovou platbou), aby po provedení požadovaného daňového odpočtu nebo srážky daně
Banka obdržela čistou částku rovnou smluvené hodnotě, tedy takovou, kterou by Banka bývala obdržela, kdyby
zadržení nebo srážka nebyly provedeny.

9.

Banka je oprávněna kdykoliv započíst jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Ručitelem vzniklé z této
Smlouvy (bez ohledu na jejich měnu) vůči jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Ručitele za Bankou.
Ručitel může započíst své pohledávky vůči Bance proti pohledávkám Banky za Ručitelem pouze na základě
předchozí písemné dohody s Bankou.

10. Je-li třeba provést přepočet, např. je-li pohledávka Banky za Ručitelem v jiné měně, než je měna pohledávky
Ručitele, bude přepočet proveden Bankou za použití příslušného devizového kurzu podle kurzovního lístku Banky,
platného pro den provedení přepočtu. Kurz „valuta“ používá Banka u hotovostních obchodů, kurz „deviza“ používá
u bezhotovostních obchodů. Není-li použití takového směnného kurzu stanoveného k tomuto dni z jakéhokoli
důvodu možné, použije Banka směnný kurz stanovený k nejbližšímu předcházejícímu pracovnímu dni. Banka může
jednostranně a bez předchozího oznámení měnit měnové kurzy podle vývoje na trhu, a to i vícekrát během jednoho
dne. Kurzovní lístek Banka uveřejní na svých internetových stránkách.
11. Tato Smlouva je uzavřena v tolika vyhotoveních, tak aby každá ze stran obdržela alespoň 1 vyhotovení.
12. Bude-li některé ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným, a takové ujednání je oddělitelné od
ostatního obsahu této Smlouvy, bude neplatné jen takové ujednání, pokud lze předpokládat, že by tato Smlouva
byla uzavřena i bez něj; takové neplatné či nevymahatelné ujednání strany nahradí jiným ujednáním s účinky
maximálně se blížícími záměru sledovanému původním ujednáním.
13. Písemnosti budou stranám zasílány následovně, respektive na níže specifikované adresy:
a) Bance na adresu: Česká spořitelna, a.s., Veřejný a neziskový sektor, Praha 4 - Krč, Budějovická 1518/13b,
PSČ 140 00; a
b) ostatním stranám na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
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V případě změny adresy u kterékoli ze stran budou písemnosti zasílány na adresu, která bude příslušnou stranou
v dostatečném předstihu písemně oznámena ostatním stranám. Pokud Ručitel vědomě zmaří doručení zásilky
Banky tím, že odmítne její převzetí nebo ji nevyzvedne nebo neoznámí Bance změnu své adresy, je za den
doručení zásilky považován den, kdy se zásilka Bance vrátí, nejpozději však třetí pracovní den v případě
doručování na území České republiky nebo patnáctý pracovní den v případě doručování mimo území České
republiky.
14. Vzhledem k tomu, že tato Smlouva je výsledkem vyjednávání a že Ručitel měl možnost ovlivnit podmínky této
Smlouvy, strany sjednávají, že žádný její článek nebo ustanovení nelze přisoudit žádné ze stran s tím, že jej
v jednání o této Smlouvě použila jako první, a že tuto Smlouvu nelze považovat za smlouvu uzavřenou adhezním
způsobem. Pro případ, že by tato Smlouva byla bez ohledu na prohlášení a ujednání stran obsažené v předchozí
větě posouzena jako smlouva uzavřená adhezním způsobem, vylučují strany použití ustanovení § 1799 a § 1800
Občanského zákoníku.
15. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem. Strany se dohodly na vyloučení použití následujících ustanovení
Občanského zákoníku: § 557, § 1727 věta druhá a třetí, § 1740 odst. 3, § 1747, § 1899, § 1930 odst. 2, první
a druhá věta, § 1936, § 1950, § 1978 odst. 2, § 2000, § 2015 odst. 1, § 2021 odst. 1 a § 2022. Dále se strany
dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ujednáním stran ani před ustanoveními právních předpisů,
a to i když takové ustanovení právních předpisů nemá donucující účinky.
16. Ručitel na sebe výslovně přebírá riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského
zákoníku.
17. Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc rozhodnout jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo s ní
související.
18. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky.

(V případě, že se podepisuje elektronicky, datum a místo podpisu a jméno a funkce podepisujících osob se nevyplňují.)
V(e)

dne

Česká spořitelna, a.s.
Titul, jméno, příjmení
Funkce
podpis
Titul, jméno, příjmení
Funkce
podpis
(V případě, že se podepisuje elektronicky, datum a místo podpisu a jméno a funkce podepisujících osob se nevyplňují.)
V(e)

dne

Ústecký kraj /1
Titul, jméno, příjmení
Funkce
podpis
Čas posledního podpisu:

CLCD0101_20210123

hod.

5/6

ČS Vyhrazené

V(e)

dne

Pro případ, kdy každá výše uvedená osoba nepodepsala tento dokument elektronicky na základě soukromého certifikátu
vydaného Bankou, potvrzuji, že s výjimkou osob na straně Banky a osob, jejichž podpis ověřil notář nebo jiná oprávněná
osoba, každá z výše uvedených osob buď podepsala tento dokument přede mnou a podle mně předloženého průkazu
totožnosti jsem ověřil(a) její totožnost, nebo jsem ověřil(a) její podpis pomocí vzorového podpisu, který má Banka
k dispozici.

Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka Banky a jeho podpis

/1

hejtman

CLCD0101_20210123

6/6
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Smlouva
o poskytnutí dotace na podporu kultury, neziskových aktivit a seniorů – na
individuální účely určené žadatelem
uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, a dále podle části páté (§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Poskytovatel:
Statutární město T e p l i c e
zastoupené primátorem města, Bc. Hynkem Hanzou
nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČO: 00266621
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Teplice č. ú. 226501/0100
(dále také jen město)
a
Příjemce:
Název: Ústecký kraj
Adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70892156
číslo účtu: 882733379/0800
zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem
(dále jen „příjemce“) na straně druhé
uzavírají dnešního dne tuto
veřejnoprávní s m l o u v u.
I.
1. V souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích rozhodlo
Zastupitelstvo města Teplice usn. č. 104/20 ze dne 14. 12. 2020 o uvolnění částky
rovnající se 0,7 % čistých příjmů města na podporu kulturních a jiných neziskových
aktivit. Ve smyslu Pravidel pro uvolňování dotací na podporu kultury, neziskových
aktivit a seniorů – na individuální účely určené žadateli, která schválilo zastupitelstvo
města usn. č. 120/15 ze dne 25. 09. 2015, poskytne statutární město Teplice příjemci
dotaci na neinvestiční náklady spojené se zajištěním akce „Safety Road“ (dále jen
„Akce“) ve výši: 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).
2. Akce se uskuteční 16. 9. 2021 v Krušnohorském divadle Teplice.
3. Dotaci je možno čerpat na pronájem Krušnohorského divadla Teplice včetně úhrady
energií.
4. Město poukáže uvedenou částku na účet příjemce do 15 dnů od podpisu smlouvy.
Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány prostřednictvím veřejnoprávní

smlouvy ve smyslu § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).
II.
1. Příjemce se zavazuje použít tuto dotaci pouze k účelům, pro které byla poskytnuta (viz čl.
I.) a to nejpozději do 31. 10. 2021.
2. Z poskytnuté dotace nelze hradit odměny a mzdy zaměstnanců příjemce dotace. Příjemce
nesmí poskytnout dotaci jiným osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací
účelu, na který byla dotace poskytnuta. Příjemce se zavazuje při jakékoli prezentaci akce
uvést, že účast či zajištění akce je uskutečněno za finanční podpory statutárního města
Teplice, a to v případě jakékoli formy prezentace akce. Dále se zavazuje předat
poskytovateli dokumentaci z realizace akce včetně fotodokumentace prokazující použití
znaku (kontaktní osoba: Mgr. Radka Senftová, senftova@teplice.cz, 417 510 213) či
banneru města (kontaktní osoba: Jarmila Holomková, holomkova@teplice.cz,
417 510 183).
3. Příjemce je povinen vést o použití poskytnutých prostředků zvláštní evidenci. V této
evidenci je povinen zejména označit originály všech účetních dokladů vztahujících se
k akci, k jejichž úhradě byla použita dotace formulací „Financováno za podpory
statutárního města Teplice“ a výši použité části dotace v Kč.
4. Dotaci vyúčtuje příjemce na předepsaném formuláři. Seznam účetních dokladů
vztahujících se k uznatelným nákladům akce včetně uvedení obsahu jednotlivých
účetních dokladů předloží městu prostřednictvím odboru kultury a sportu Magistrátu
města Teplice nejpozději do 15. 11. 2021. Částka ve výši dotace bude poskytnuta na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy. Příjemce je povinen veškeré bezhotovostní
účetní a platební operace v souvislosti s touto smlouvou provádět výlučně z tohoto účtu.
Platební operace prováděné v hotovosti je povinen příjemce řádně doložit účetními
doklady a vést o nich zvláštní evidenci.
5. K finančnímu vypořádání předloží příjemce kopie účetních dokladů týkajících se akce
včetně dokladů o jejich úhradě (v případě nesrovnalostí může být příjemce vyzván
k předložení kopií účetních dokladů týkajících se ostatních uznatelných nákladů akce)
a přehled celkového vyúčtování akce/í (skutečné příjmy – skutečné výdaje – rozdíl).
6. Finanční vypořádání v řádné podobě spolu s veškerými doklady je povinen předložit
příjemce nejpozději do 15. 11. 2021. Nevyčerpané prostředky je příjemce povinen vrátit
nejpozději do 30 dnů od data předložení vyúčtování na účet poskytovatele uvedený v této
smlouvě.
7. Pokud je příjemce dotace plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) či se jím v průběhu
realizace akce stane, pak z toho důvodu část nákladů akce odpovídající DPH není (či
poté, co se stane plátcem DPH nebude) možno hradit z poskytnuté dotace.
8. Město si vyhrazuje právo ověřování správnosti použití poskytnutých prostředků.
Příjemce je povinen pro tyto účely umožnit pověřenému pracovníkovi města kdykoliv
nahlédnout do účetních dokladů týkajících se finančního vypořádání dotace.

9. Příjemce je povinen neprodleně oznámit odboru kultury a sportu Magistrátu města
Teplice každou změnu, která je pro plnění smlouvy podstatná, např. změnu adresy,
změnu osob oprávněných jednat jménem právnické osoby apod.
III.
1. Příjemce je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky v plné výši městu v případě
neoprávněného použití poskytnutých finančních prostředků. Za neoprávněné použití
poskytnutých finančních prostředků se považuje zejména jejich použití, kterým byla
porušena povinnost stanovená právním předpisem, přímo použitelným předpisem
Evropské unie nebo touto smlouvou.
2. Za neoprávněné použití peněžních prostředků podle odstavce 1 § 22 zákona č. 250/2000
Sb. v platném znění se považuje také:
a) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem
Evropské unie nebo smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky
poskytnuty,
b) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem
Evropské unie nebo smlouvou, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky
poskytnuty, ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků na účet příjemce
a které ke dni připsání trvá;
c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity nebo
pokud poruší povinnost použít prostředky výlučně k účelu sjednanému smlouvou.
3. V případě, že bude neoprávněně použita pouze část poskytnutých finančních prostředků,
je povinen příjemce vrátit tuto část.
4. Příjemce je povinen dále vrátit poskytnuté finanční prostředky v plné výši městu
v případě, že uvedl ve své žádosti o poskytnutí dotace nepravdivé údaje. Dále je povinen
vrátit poskytnuté finanční prostředky v plné výši městu v případě, že nastane některá
z následujících skutečností:
a) bude proti příjemci zahájeno insolvenční řízení,
b) ve sjednané lhůtě nesplní příjemce povinnosti sjednané výše v této Smlouvě, tedy
pokud neprovede a městu nepředá řádné vyúčtování použití poskytnutých finančních
prostředků včetně doložení potřebných dokladů. Toto je považováno za porušení méně
závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění
v případě, že bude dodatečně provedeno a předáno ve lhůtě do 50 dnů po stanovené lhůtě.
Odvod za toto porušení se stanoví následujícím procentním rozmezím (odst. 5).
5.

V případě, že předloží příjemce řádné finanční vypořádání do 50 dnů po stanovené lhůtě,
pak je povinen vrátit městu část poskytnuté dotace ve výši:
 při prodlení do 7 kalendářních dnů
5 % poskytnuté dotace
 při prodlení od 8 do 30 kalendářních dnů
10 % poskytnuté dotace
 při prodlení od 31 do 50 kalendářních dnů
20 % poskytnuté dotace

6. V případě zrušení příjemce s likvidací:
a) je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu s finančním
vypořádáním nejpozději do 30 dnů od přijetí na účet poskytovatele spolu s předložením
řádného finančního vypořádání,

b) poskytovatel rozhodne o dalším využití majetku pořízeného z dotace, právo příjemce
nakládat s tímto majetkem je vázáno na písemný souhlas poskytovatele.
7. V případě přeměny příjemce je povinen příjemce zajistit, že následnická právnická osoba
převezme veškeré povinnosti z této smlouvy.
8. V případě, že akce nebude moci být objektivně uskutečněna z důvodu, který byl způsoben
zásahem vyšší moci nebo z jiných obdobně závažných důvodů, jež nemohl příjemce nijak
ovlivnit a ani jim předejít (např. opatření spojené s epidemií, nouzový stav, zákaz konání
obdobných akcí vyhlášený k tomu oprávněným orgánem veřejné moci apod.), vyúčtuje
příjemce prokazatelně vynaložené nutné náklady spojené s přípravou akce a předloží
poskytovateli žádost o uznání takto nezbytně vynaložených nákladů spojených
s přípravou neuskutečněné akce. O této žádosti rozhodne příslušný orgán poskytovatele,
který buď žádosti vyhoví zcela nebo částečně nebo žádosti nevyhoví, aniž by byl povinen
své rozhodnutí odůvodňovat.

IV.
1. Použije-li příjemce poskytnuté prostředky k jiným než sjednaným účelům, nebo jakkoliv
jinak než je uvedeno výše ve smlouvě v rozporu s touto smlouvou a s jejím cílem, je
povinen neoprávněně použité prostředky v plné výši vrátit na účet města.
2. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí
peněžních prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně
zohledněna v případě, že bude odvod uložen.
3. Pokud příjemce pořizuje z poskytnuté dotace majetek (věci) do svého vlastnictví, pak
příjemce nesmí majetek pořízený s použitím dotace pronajmout, zapůjčit, prodat či jiným
způsobem zcizit bez předchozího souhlasu poskytovatele a to po dobu dvou let ode dne
jeho zařazení do majetkové evidence příjemce.
4. Příjemce potvrzuje, že jsou mu známy podmínky, za kterých mu byla dotace poskytnuta,
souhlasí s jejich účelovým určením i způsobem kontroly jejich čerpání. Příjemce souhlasí
se zveřejněním svého jména (firmy), adresy, sídla (dle právní formy příjemce) dotačního
titulu a výše poskytnuté dotace.
V.
1.

Poskytnutí dotace a uzavření smlouvy (právní jednání ze strany města) bylo schváleno
RM Teplice dne 23. 7. 2021 usn. č. 0517/21 (doložka podle zákona č. 128/2000 Sb.).

2.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má hodnotu originálu.
Všechny informace ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

3.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je
smlouva povinně zveřejňována v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. O registru smluv,
nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv, jež je povinen zajistit poskytovatel.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek,
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Obě smluvní strany se zavazují, že při
plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání finančních prostředků, budou
postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné podpory.
Teplice dne ………….

…………………………………………..
za statutární město
Za správnost vyhotovení: Jarmila Holomková

…………………………………………..
za příjemce
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

20/SML5383/SoPD/SPRP/01

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
z Fondu Ústeckého kraje
k realizaci projektu „Osvětlení pro děti do kryté jezdecké haly
Equipark“
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:
Bank. spojení:

EQUIPARK o.p.s.
Svinčice 36, 434 01 Lužice
Ivanou Staňkovou, ředitelkou
27268209
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-5577510227/0100

zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, pod sp. zn. O 159
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Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2020 smlouvu o poskytnutí investiční dotace
evidovanou pod číslem 20/SML5383/SoPD/SPRP. Uvedené strany se dohodly na
následující změně smlouvy takto:
Článek I, odst. 1) Poskytnutí dotace, účel, na který je dotace určena, a výše dotace
se mění takto:
Poskytovatel na základě této smlouvy a v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č.
010/104R/2020 ze dne 22. 7. 2020 poskytuje příjemci neinvestiční dotaci ve výši 200 000
Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) z Fondu Ústeckého kraje za účelem realizace akce
či činnosti uvedené v předložené žádosti ze dne 26. 2. 2020 s názvem „Osvětlení pro děti do
kryté jezdecké haly Equipark“ (dále jen „Projekt“).
Článek IV, písm. f) Povinnosti příjemce
se mění takto:
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.krustecky.cz v sekci „Dotace a granty – Fond Ústeckého kraje- Individuální 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 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,
přehled nákladů Projektu hrazených z dotace,
kopie vydaných rozhodnutí správních úřadů, souvisejících s realizací Projektu,
doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu),
dokumentaci ke všem realizovaným zadávacím řízením v souvislosti s Projektem
dle zákona o veřejných zakázkách,
přehled o vrácení nepoužitých prostředků do Fondu Ústeckého kraje.

Článek VII, odst. 3) Publicita
se zcela vypouští.
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Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno
vyhotovení obdrží příjemce.
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 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 tohoto dodatku byla zaslána příjemci. Dodatek nabývá platnosti
dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení
Smlouvy tímto dodatkem měněné zůstávají nedotčeny.

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
EQUIPARK o.p.s.
Ivana Staňková
ředitelka
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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. 2
(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. Iva Tomešová, pověřena zastupováním funkce vedoucí Odboru
strategie, přípravy a realizace projektů
Ing. Michaela Řeháková Krákorová, MBA., hlavní manažer v projektu
Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK
rehakova.m@kr-ustecky.cz, 475 657 374, 774 067 077

A
Dům dětí a mládeže Jirkov
se sídlem/místo podnikání: Školní 1725, 431 11 Jirkov
Statutární Zástupce: Ing. Alexandra Zdeňková, ředitelka organizace
IČ: 61345644
Bankovní spojení: 19-2082690277/0100
Telefon, fax: 778448293
E-mail: reditelka@ddmparaplicko.cz
(dále jen „Partner“)

1

I.
Smluvní strany uzavřely dne 24.03.2020 Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem, evidovanou
pod číslem 20/SML1533-PaS/SPRP ve znění Dodatku číslo 1 pod číslem 20/SML1533/01 – PaS/SPRP
(dále jen „Smlouva“). V souladu s Článkem VIII. odst. 1. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně
níže uvedeného odstavce článku II. a Přílohy č. 2 Smlouvy Rozpočet Partnera z důvodu změny v
rozpočtu Projektu:
II.
Příloha č. 2 Smlouvy - rozpočet TK 15 Jirkov se mění přílohou č. 1 rozpočet TK 15 Jirkov tohoto
Dodatku.
III.
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 3psh4t a na e-mail: reditelka@ddmparaplicko.cz. 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 ……………………….. .
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V Ústí nad Labem dne ………………..

……………………………………………
Příjemce

V ………………………………… dne ………………..

……………………………………………
Partner

Příloha:
Příloha č. 1 rozpočet TK 15 Jirkov
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Příloha č. 1 - rozpočet TK 15 Jirkov

číslo položky

název položky

počet
jednotek jednotka sazba Kč

Rozpočet

1

CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE

5 722 775,10

1.1.

Výdaje na přímé aktivity

5 450 262,00

1.1.1

Výdaje na přímé aktivity - investiční

1.1.1.1

STROJE a ZAŘÍZENÍ

1.1.1.1.1.8

Čtyřosá modeláčská CNC fézka

0 kus

70 920,00

0,00

1.1.1.1.1.9

Nahrávací set pro multimedia

0 kus

51 000,00

0,00

1.1.1.2

HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ

1.1.1.2.1.11

Dotyková tabule vč. instalace

1.1.1.3

NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK

1.1.2

Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční

5 410 262,00

1.1.2.1

OSOBNÍ NÁKLADY

3 492 180,00

1.1.2.1.1

Platy, odměny z dohod a pojistné

2 762 100,00

1.1.2.1.1.1

Platy

1 440 000,00

1.1.2.1.1.1.1.7

Vedoucí klubu

36 měsíc

30 000,00

1 080 000,00

1.1.2.1.1.1.07.3

Garant oblasti digitální gramotnost

36 měsíc

10 000,00

360 000,00

1.1.2.1.1.2

Odměny z dohod (DPČ)

1.1.2.1.1.2.07.3

Garant oblasti polytechnika

1440 hod

250,00

360 000,00

1.1.2.1.1.2.11.3

Garant oblasti gramotností - logika

1440 hod

250,00

360 000,00

1.1.2.1.1.2.14.1

Instruktor kroužků

0 hod

250,00

0,00

1.1.2.1.1.3

Odměny z dohod (DPP)

1.1.2.1.1.3.27

Instruktor kroužků

1.1.2.1.2

Pojistné na sociální zabezpečení

535 680,00

1.1.2.1.2.1

Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ

535 680,00

1.1.2.1.2.2

Pojistné na sociální zabezpečení z DPP

1.1.2.1.3
1.1.2.1.3.1

Pojistné na zdravotní zabezpečení
Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a
DPČ

1.1.2.1.3.2

Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP

1.1.2.1.4

FKSP

0,00

1.1.2.1.5

Jiné povinné výdaje

0,00

1.1.2.2

CESTOVNÍ NÁHRADY

0,00

1.1.2.2.1

Zahraniční

0,00

1.1.2.2.2

Per Diem

0,00

1.1.2.3

HMOTNÝ MAJETEK A MATERIÁL

1 898 082,00

1.1.2.3.1

HW a osobní vybavení

1 399 052,00

HW a osobní vybavení digitální gramotnost

1 032 044,00

40 000,00

0,00

40 000,00
1 ks

40 000,00

40 000,00
0,00

720 000,00

602 100,00
2408,4 hod

250,00

602 100,00

194 400,00
194 400,00

HW a osobní vybavení polytechnika - Řemeslo

318 505,00

HW a osobní vybavení gramotnosti - Logika

48 503,00
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1.1.2.3.2

Stroje a zařízení

127 230,00

Stroje a zařízení polytechnická gramotnost Řemesla

127 230,00

1.1.2.3.3

Materiál

371 800,00

1.1.2.3.3.1.16

spotřební materiál digitální gramotnost

1 soubor

1.1.2.3.3.1.17

spotřební materiál polytechnika

1.1.2.3.3.1.18

spotřební materiál gramotnosti - logika

1.1.2.4

NEHMOTNÝ MAJETEK

1.1.2.4.2.1

výukový SW pro prim.vzdělávání

1.1.2.5

ODPISY

0,00

1.1.2.6

NÁKUP SLUŽEB

0,00

1.1.2.6.1

Outsorcové služby

0,00

Nájem a leasing

0,00

1 soubor

72 000,00
263
800,00

72 000,00
263 800,00

1 soubor

36 000,00

36 000,00
20 000,00

1 ks

20 000,00

20 000,00

1.1.2.6.1.14
1.1.2.6.1.15
1.1.2.6.2

0,00
1.1.2.6.3

Správní a jiné poplatky

0,00

1.1.2.7

PŘÍMÁ PODPORA

0,00
0,00
0,00

1.2.

NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%

272 513,10
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bod 15.4 příloha č.1

Číslo smlouvy: ……………………..

Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí investiční dotace
k realizaci projektu (akce) v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na
pevná paliva (kotlíková dotace)
uzavřené v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správní řád.

Smluvní strany
Poskytovatel:
Sídlo:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení:
PPF banka a.s.
Číslo účtu:
0720000121/6000
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce:
Bydliště:
Datum narození:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
Číslo žádosti:
(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí
investiční dotace k realizaci projektu (akce) v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) v Ústeckém kraji (Dohoda)

Článek I.
Ukončení smlouvy
Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o poskytnutí investiční dotace k realizaci
projektu (akce) v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva (kotlíková dotace) v Ústeckém kraji č. ………………, uzavřené dne ………………..

Článek II.
Ostatní ujednání
1.

Smlouva je ukončena před vyplacením schválené dotace. Poskytovatel a Příjemce výslovně
prohlašují, že dnem uzavření této Dohody jsou vypořádána jejich vzájemná práva a
povinnosti z titulu uzavřené smlouvy a nebudou vůči sobě uplatňovat jakékoliv další nároky.

2.

Tato Dohoda bude zveřejněna dle § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím
dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření Dohody, a to po dobu nejméně 3 let ode dne
zveřejnění.

3.

Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu a každá ze smluvních
stran obdrží jedno vyhotovení.

4.

Obě smluvní strany prohlašují, že Dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle
jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

5.

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření této Dohody bylo rozhodnuto usnesením Rady
Ústeckého kraje č. …………………. ze dne ……………………..

6.

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

V Ústí nad Labem dne

V

dne

Poskytovatel:
Ústecký kraj
…………………………………..

Příjemce:
…………………………………..

2/2

bod 16.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 070/24R/2021
Příloha č. 1

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 11/2021/RÚK ze dne 18. 8. 2021
– zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 52 731 tis. Kč na celkový objem rozpočtu
Ústeckého kraje 25 850 565 tis. Kč:
1)

zvýšení o částku 1 588 tis. Kč
financování
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků – zvýšení o částku
-108 590 tis. Kč – splátka jistiny úvěrového
rámce 2016 - 2023
příjmy
vrácené finanční prostředky – zvýšení o částku 1 588 tis. Kč – vratka odvodu od
Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad za projekt „ROP Rekonstrukce silnice Klášterec – Rusová“
neinvestiční přijaté transfery – UZ 17016 - zvýšení o částku 2 tis. Kč – dotace od
Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci
Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) – podíl Evropské unie,
investiční přijaté transfery – zvýšení o částku 108 588 tis. Kč – dotace od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR v rámci IROP s podíly:
UZ 17 968, státní rozpočet částka 6 032 tis. Kč
UZ 17 969, Evropská unie částka 102 556 tis. Kč
kapitálové výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku 1 588 tis.
Kč – rezerva na financování připravovaných
projektů

2)

zvýšení o částku 1 187 tis. Kč
příjmy
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zvýšení o částku 992 tis. Kč – přeplatky odměn
zastupitelů a přeúčtování pohonných hmot
z r. 2020
přijaté vratky transferů – zvýšení o částku 195 tis. Kč od:
 Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvkové
organizace – 32 tis. Kč, vratka nepoužitého příspěvku na velkou údržbu
(oprava sprchových koutů v objektu v Ruské ul. 37, Dubí),
 Statutárního města Chomutov za projekt Letní stadion s tréninkovým
zázemím – 163 tis. Kč, vratka části dotace z důvodu nedodržení dotačních
podmínek,
běžné výdaje
odbor ekonomický – zvýšení o částku 1 187 tis. Kč – centrální rezerva

3)

zvýšení o částku 182 tis. Kč
příjmy
přijaté pojistné náhrady – zvýšení o částku 182 tis. Kč – příspěvkové organizace
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 176 tis. Kč - pojistné plnění pro
příspěvkové organizace:
 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace, 52 tis. Kč
1
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 Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace, 46 tis. Kč
 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková
organizace, 27 tis. Kč
 Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie,
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková
organizace, 21 tis. Kč
 Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most,
příspěvková organizace, 12 tis. Kč
 Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková
organizace, 10 tis. Kč
 Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace, 4
tis. Kč
 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
příspěvková organizace, 4 tis. Kč
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 6 tis. Kč - pojistné plnění pro Podkrušnohorské
domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvkovou organizaci
4)

zvýšení o částku 4 044 tis. Kč
příjmy
přijaté vratky transferů – zvýšení o částku 4 044 tis. Kč v rámci Operačního programu
Zaměstnanost
z projektů
„Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“ a
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji 3“:
 vratky od obcí - zvýšení o částku 296 tis. Kč,
 vratky od ostatních příjemců, 3 748 tis. Kč,
běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku 4 044 tis.
Kč
v rámci
Operačního
programu
Zaměstnanost na projekty:
 „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“, 2 768 tis. Kč:
 UZ 13013 – podíl Evropské unie, 2 353 tis. Kč,
 UZ 13013 – podíl státního rozpočtu, 277 tis. Kč,
 podíl Ústeckého kraje, 138 tis. Kč,
 „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“, 1 276 tis. Kč
 UZ 13013 – podíl Evropské unie, 1 084 tis. Kč,
 UZ 13013 – podíl státního rozpočtu, 128 tis. Kč,
 podíl Ústeckého kraje, 64 tis. Kč,

5)

zvýšení o částku 137 tis. Kč
příjmy
vrácené finanční prostředky – zvýšení o částku 137 tis. Kč – vratky účelových finančních
prostředků
v rámci
Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje - UZ
102 – Program na záchranu a obnovu
kulturních památek v ÚK,
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
- zvýšení o částku 137 tis. Kč - UZ 102 –
2
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Program na záchranu a obnovu kulturních
památek v ÚK – rezerva,

6)

zvýšení o částku 2 367 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 2 367 tis. Kč:
 UZ 14034 - zvýšení o částku 1 682 tis. Kč – dotace z Ministerstva vnitra ČR
 UZ 35024 - zvýšení o částku 685 tis. Kč – dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR
běžné výdaje
odbor kancelář hejtmana - zvýšení o částku 2 367 tis. Kč:
 UZ 14034 - zvýšení o částku 1 682 tis. Kč – projekty z Programu pro zvýšení
ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských
zařízení jako měkkých cílů - 2021
 Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje – UZ 35024 - zvýšení o částku 685
tis. Kč – výdaje za výkon nařízené pracovní povinnosti hejtmanem ÚK v době
nouzového stavu k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli
zdravotních služeb akutní lůžkové péče na území kraje:
 studentům a žákům, 550 tis. Kč
 lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské
zdravotnické povolání, 135 tis. Kč

7)

snížení o částku 262 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – snížení o 262 tis. Kč - dotace z Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR v rámci Operačního
programu
Zaměstnanost
za
projekt
„Kompetence pro trh práce v Ústeckém
kraji“:
 UZ 13013 – podíl Evropské unie, snížení o 235 tis. Kč,
 UZ 13013 – podíl státního rozpočtu, snížení o 27 tis. Kč,
běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – snížení o částku 27 tis. Kč
v rámci
Operačního
programu
Zaměstnanost na projektu „Kompetence pro
trh práce v Ústeckém kraji“ (ostatní služby,
přeúčtování výdajů minulých let atd.):
 UZ 13013 – podíl Evropské unie, snížení o 23 tis. Kč,
 UZ 13013 – podíl státního rozpočtu, snížení o 3 tis. Kč,
 podíl Ústeckého kraje, snížení o 1 tis. Kč,
kapitálové výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – snížení o částku 235 tis. Kč
– rezerva na financování připravovaných
projektů
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8)

zvýšení o částku 2 954 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 2 713 tis. Kč:
 UZ 17051 - dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 17 tis. Kč,
 UZ 33063 - dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1 714 tis.
Kč,
 dotace z Ministerstva kultury ČR na programy:
 UZ 34031 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II –
Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, 545 tis. Kč
 UZ 34053 - Veřejné informační služby knihoven - podprogram VISK 3 na
rok 2021, 117 tis. Kč
 UZ 34070 - Kulturní aktivity, 320 tis. Kč
investiční přijaté transfery – zvýšení o částku 241 tis. Kč:
 UZ 17988 - dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Programu
spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, 84 tis. Kč,
 UZ 34506 – dotace z Ministerstva kultury ČR na program Integrovaný systém
ochrany movitého kulturního dědictví II – Preventivní ochrana před nepříznivými
vlivy prostředí, 157 tis. Kč
běžné výdaje
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 2 713 tis. Kč:
 UZ 17051 – neinvestiční účelový transfer v rámci Programu spolupráce ČR –
Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 pro partnera projektu Oblastní muzeum a
galerii v Mostě, příspěvkovou organizaci na projekt „Hračkářský průmysl
v Krušnohoří – dvě země – dvě cesty“ (státní podíl na projektu), 17 tis. Kč,
 UZ 33063 – neinvestiční účelový transfer v rámci operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání pro partnera projektu Oblastní muzeum a galerii v
Mostě, příspěvkovou organizaci na projekt „Panoráma starého Mostecka“,
1 714 tis. Kč (podíl EU 1 458 tis. Kč a podíl státního rozpočtu 256 tis. Kč),
 UZ 34031 – neinvestiční účelové transfery pro příspěvkové organizace, 545 tis.
Kč:
 Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace ve výši 147 tis.
Kč na restaurování goticko-renesančního vyšívaného kříže z kněžské
kasule s plastickými aplikacemi,
 Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace ve výši 138 tis.
Kč na restaurování sbírkových předmětů: Geistliches Gebetbuch - rukopis,
V. Steiniger, Theses ex universa Theologia - starý tisk, Joh. Sandela,
Wenceslai Hagecii von Libotschan Böhmische Chronik vom Ursprung der
Böhmen in die deutsche Sprache aus der Böhmischen übersetz - starý tisk,
sloupkové biedermeierské hodiny, stolní skřínkové hodiny,
 Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace ve výši 121 tis. Kč
určené na lednici s mrazákem pro hluboké mražení, stolní frézku,
univerzální profilovou nožovou hlavu – sada, micro soustruh, pokosovou –
kapovací pilu, lupínkovou pilu, rohovou brusku, svěrák pro jemnou
mechaniku, malou hoblovku, plynový mikrohořák, excentrickou brusku s
regulací, laboratorní stolní digestoř,
 Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace
ve výši 83 tis. Kč na restaurování děl: Alois Bubák, Milešovka; Alois Bubák,
Kost,
 Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace ve výši 56 tis. Kč na
restaurování malovaného oboustranného středu praporu,
 UZ 34053 – neinvestiční účelový transfer pro Severočeskou vědeckou knihovnu
v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci, 117 tis. Kč na realizaci projektů:
 Astronomická knihovna, 75 tis. Kč
4
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 Mobilní zařízení pro pořádání videokonferencí SVKUL, 42 tis. Kč
UZ 34070 – neinvestiční účelový transfer pro Galerii Benedikta Rejta v Lounech,
příspěvkovou organizaci na realizaci projektu: KRAJINA +, 320 tis. Kč

kapitálové výdaje
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 241 tis. Kč:
 UZ 17988 – investiční účelový transfer v rámci Programu spolupráce ČR –
Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 pro partnera projektu Oblastní muzeum a
galerii v Mostě, příspěvkovou organizaci na projekt „Hračkářský průmysl
v Krušnohoří – dvě země – dvě cesty“ (státní podíl na projektu), 84 tis. Kč,
 UZ 34506 – investiční účelový transfer pro Oblastní muzeum v Děčíně,
příspěvkovou organizaci na sestavu 4 skříní, sestavu 2 skříní, regál, 157 tis. Kč,
9)

zvýšení o částku 40 534 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – UZ 91252 - zvýšení o částku 40 534 tis. Kč - dotace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury
běžné výdaje
odbor dopravy a silničního hospodářství – UZ 91252 – zvýšení o částku 40 534 tis. Kč –
transfer pro Správu a údržbu silnic Ústeckého
kraje,
příspěvkovou
organizaci
na
financování oprav silnic II. a III. tříd náležících
do vlastnictví zřizovatele příjemce dle rozpisu
akcí odsouhlaseného Centrální komisí
Ministerstva dopravy.
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Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 92
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),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 6. 2021
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 (dodatek č. 91)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2021 ze dne 6. 9. 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:
1738/11
1738/13
4687/8
4687/10
4687/12
4687/13
4687/15
4689/26
4689/27
4689/28
5863/9
5871/1

výměra (m )
636
270
36
379
153
49
19
59
28
303
6
1543

Chomutov I
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
545/7
571/5

výměra (m2)
547
95

Otvice
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
679/9
679/10
679/11

výměra (m2)
50
5
7

Záluží u Roudnice nad Labem
druh pozemku
způsob využití
ostatní plocha
ostatní komunikace
ostatní plocha
ostatní komunikace
ostatní plocha
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
31/3
962/4

výměra (m2)
1
28

Velké Březno
druh pozemku
trvalý travní porost
orná půda

Katastrální území:
Parcela:
výměra (m2)
312/2
441

Přerov u Těchlovic
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
výměra (m2)
38/2
905

Těchlovice nad Labem
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace

2

způsob využití

104/5
1003/2
1003/4
1088/5
1145/1

43
855
541
967
3452

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

Katastrální území:
Březiny u Děčína
2
Parcela:
výměra (m )
druh pozemku
324/9
360
ostatní plocha
879/7
3731
ostatní plocha
Nemovitý majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí

jiná plocha
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace

Stavby nezapisované do katastru nemovitostí
Katastrální území
název
na parcele
Třeboutice
Labská stezka č. 2 – etapa 3 úsek Třeboutice – Nučnice
Račice
Labská stezka č. 2 – etapa 3 úsek Račice - Hněvice
II. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací
listiny se zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území:
Teplice
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
Podíl ½ 1425
337
ostatní plocha
jiná plocha
Podíl ½ 1426/1
801
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba :
Teplice, č.p. 1241, bydlení
Stavba stojí na pozemku:
p.č. 1426/1
Podíl ½ 1426/2
135
ostatní plocha
jiná plocha
Podíl ½ 1427/1
241
ostatní plocha
jiná plocha
Podíl ½ 1427/2
175
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba:
bez čp/če, jiná stavba
Stavba stojí na pozemku:
p.č. 1427/2
Podíl ½ 1427/3
180
ostatní plocha
jiná plocha
Katastrální území:
Žatec
2
Parcela:
výměra (m )
druh pozemku
způsob využití
St. p.č. 1414
514
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba:
Žatec, č.p. 1232, jiná stavba,
Stavba stojí na pozemku:
st. p.č. 1414
Katastrální území:
Skyřice
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
St. p.č. 78/16
2462
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba:
bez čp/če, výrobna,
Stavba stojí na pozemku:
st. p.č. 78/16
395/20
640
ostatní plocha
manipulační plocha
395/32
220
ostatní plocha
ostatní komunikace
395/34
658
ostatní plocha
manipulační plocha
395/35
487
ostatní plocha
manipulační plocha
Katastrální území:
Parcela:

výměra (m2)

Rumburk
druh pozemku

2770/3
2771

343
262

ostatní plocha
ostatní komunikace
zastavěná plocha a nádvoří

způsob využití

Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku:
2772
308
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku:
2773
65
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku:
2774
2819
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku:
2775
174
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku:
2776/1
313
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku:
2776/2
121
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku:
2777/1
13861
2777/4
54
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku:
2777/7
31
2794
529
2808
166
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku:

Rumburk 1, č.p. 1300, obč. vyb
p.č. 2771
zastavěná plocha a nádvoří
Rumburk 1, č.p. 1179, obč. vyb
p.č. 2772
zastavěná plocha a nádvoří
bez čp/če, tech. vyb
p.č.. 2773
zastavěná plocha a nádvoří
Rumburk 1, č.p. 1298, obč. vyb
p.č. 2774
zastavěná plocha a nádvoří
Rumburk 1, č.p. 1299, bydlení
p.č. 2775
zastavěná plocha a nádvoří
budova bez čp/če, jiná stavba
p.č. 2776/1
zastavěná plocha a nádvoří
Rumburk 1, č.p. 1384, obč. vyb
p.č. 2776/2
ostatní plocha
zeleň
zastavěná plocha a nádvoří
budova bez čp/če, garáž
p.č. 2777/4
ostatní plocha
jiná plocha
ostatní plocha
ostatní komunikace
zastavěná plocha a nádvoří
Rumburk 1, č.p. 1064, bydlení.
p.č. 2808

Katastrální území:
Parcela:
1361/3
1361/4

výměra (m2)
13
14

Český Jiřetín
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
neplodná půda
neplodná půda

Katastrální území:
Parcela:

výměra (m2)

Přerov u Těchlovic
druh pozemku

způsob využití

312/1

127

ostatní plocha

ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
34/2
36/5
103/2
104/3
104/5
779/2
788/2
997/2
998/2
999/2

2

výměra (m )
138
97
44
241
43
32
34
139
91
62

Těchlovice nad Labem
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
trvalý travní porost
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace

1000/2
1001/2
1002/1
1078/15
1078/16
1078/22
1078/34
1081/6
1081/7
1081/10
1087/2
1088/7
1145/2
1145/3
1145/4
1145/5
1145/6
Katastrální území:
Parcela:
428/13
184/13
184/16
184/17

110
98
50
110
102
102
32
48
7
24
116
261
948
155
175
406
18
2

výměra (m )
40
9
75
26

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

ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace

Březiny u Děčína
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace

Nemovitý majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
Stavby nezapisované do katastru nemovitostí
Katastrální území
název
na parcele
Skyřice
zásobník třísek
st. 78/16
Skyřice
zásobník třísek
st. 78/16
Skyřice
zásobník třísek
st. 78/16
Rumburk
studna na p.č. 2777/1
Rumburk
přípojka vody DN 50 mm na p.č. 2777/1
Rumburk
přípojka kanalizace DN 250mm na p.č. 2777/1
Rumburk
přípojka kanalizace dešťová DN 250mm na p.č.
2777/1
Rumburk
přípojka elektro kabel AL50mm2 zemní kabel na p.č.
2777/1
Rumburk
plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupky
p.č. 2777/1
Rumburk
podezdívka z cihel tl. 30cm, výšky do 60cm na p.č.
2777/1
Rumburk
plot zděný tl. do 30mm, beton. základ, omítka nebo
párování na p.č. 2777/1
Rumburk
plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupky na
p.č. 2777/1
Rumburk
plot z vlnitého plechu na ocel. sloupky do patek
Rumburk
vrátka z ocelových profilů – kovářské provedení na
p.č. 2777/1

Rumburk
Rumburk
Rumburk

opěrné zdi cihlové na p.č. 2777/1
plochy z betonového asfaltového tl. 40mm na p.č.
2777/1, 2774
betonová dlažba zámková – barevná tl. do 60mm na
p.č. 2777/1

III. V příloze č. 2 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci“ zřizovací
listiny se zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

E)

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – účet 028

DDHM001027

zabezpečovací signalizace

Tento dodatek nabývá účinnosti dne: 7. 9. 2021
V Ústí nad Labem dne: 6. 9. 2021

Mgr. Bc. Tomáš Rieger
člen Rady Ústeckého kraje na
základě usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 008/4R/2020 ze dne
16. 12. 2020

bod 19.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 079/24R/2021

bod 19.1 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 21/SML1701/01/SoPD/ZPZ
Číslo jednací:
KUUK/xxxxxx/2021

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

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

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Michalem Kučerou, členem Rady Ústeckého kraje pro oblast
regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova
Ing. Dominika Petráková, referent odboru životního prostředí a
zemědělství, referent odboru životního prostředí a zemědělství
petrakova.d@kr-ustecky.cz, 475 657 426
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800

(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Sídlo/bydliště:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:

Pavel Šilhánek
Na Výsluní 602, 439 81 Kryry
stula@silhanek.cz; 733 728 744
10439528
CZ520427316
Komerční banka, a.s.
6242481/0100

(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 5 Smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace č. 21/SML1701/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Rady Ústeckého kraje
ze dne 2. 6. 2021 č. 022/17R/2021, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí investiční dotace
žadateli Pavel Šilhánek z Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v
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Ústeckém kraji na realizaci projektu „Zajištění vody na udržení a ochranu zelené“ (dále
jen „Smlouva“) takto:
Stávající čl. II. odst. 5. Smlouvy nově zní:
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.
4. 2021 do 31. 31. 7. 2021 (účinnost uznatelných nákladů, vč. uhrazených faktur).
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 Rady
Ústeckého kraje č. xxx/xxR/2021 ze dne 18. 8. 2021.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Michal Kučera, člen Rady Ústeckého
kraje pro oblast regionálního rozvoje,
zemědělství a rozvoje venkova na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020

Datum

Příjemce
Pavel Šilhánek

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Dominika Petráková

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/xxR/2021 ze dne 18. 8. 2021
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Podpis

Dle SVR 2021-2025

bod 19.1 priloha 4.pdf k usnesení č. 079/24R/2021

bod 19.1 příloha 4

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 21/SML1696/01/SoPD/ZPZ
Číslo jednací:
KUUK/xxxxxx/2021

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Michalem Kučerou, členem Rady Ústeckého kraje pro oblast
regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova
Kontaktní osoba:
Ing. Dominika Petráková, referent odboru životního prostředí a
zemědělství, referent odboru životního prostředí a zemědělství
E-mail/telefon:
petrakova.d@kr-ustecky.cz, 475 657 426
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Zastoupený:
Sídlo/bydliště:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:

Ekodvorek Vrbička s.r.o.
Pavel Šilhánek, jednatel
Vrbička 19, 441 01 Vroutek
pavel.ml@silhanek.cz; 777 737 530
05951305
CZ05951305
Komerční banka, a.s.
115-4308860267/0100

(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 5 Smlouvy o poskytnutí investiční
dotace č. 21/SML1696/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 21. 6. 2021 č. 104/7Z/2021, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí
investiční dotace žadateli Ekodvorek Vrbička s.r.o. z Programu podpory rozvoje
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zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 na
realizaci projektu „Zlepšení podmínek chovu dobytka“ (dále jen „Smlouva“) takto:
Stávající čl. II. odst. 5. Smlouvy nově zní:
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.
4. 2021 do 31. 7. 2021 (účinnost uznatelných nákladů, vč. uhrazených faktur).
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 6. 9. 2021.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Michal Kučera, člen Rady Ústeckého
kraje pro oblast regionálního rozvoje,
zemědělství a rozvoje venkova na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020

Datum

Příjemce
Ekodvorek Vrbička s.r.o.
zastoupený Pavlem Šilhánkem

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Dominika Petráková

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 6. 9. 2021
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Podpis

Dle SVR 2021-2025

bod 19.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 080/24R/2021
bod 19.2 priloha 2
Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období
Žadatel Fyzická osoba
Pořadové
číslo

Číslo žádosti

1

ZPZ_EA_0004_21

2

ZPZ_EA_0009_21

3

ZPZ_EA_0028_21

Adresa/Sídlo

Maximální procentuální
podíl dotace na
Požadovaná výše
celkových uznatelných
dotace
nákladech projektu

Stručná anotace

Celkové náklady
projektu

RÚK/ZÚK

19 200,00

Nákup profilovaného prkénka.

24 000,00

RÚK

80,00

5 770,00

Nákup 2 ks nástavkových úlů,
přířezy rámku, mezerníky,
mezistěny a včelařský drátek.

7 215,00

RÚK

30.09.2021

80,00

20 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů,
stropní krmítko, mezistěny,
plechpvé víko.

25 000,00

RÚK

26.02.2021

30.09.2021

80,00

19 710,00

Nákup aku kolečka Makita.

24 640,00

RÚK

Rozšíření chovu včel

26.02.2021

30.06.2021

80,00

20 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů,
mezistěny.

25 000,00

RÚK

Teplice – 41510

Zdravá včelstva

26.02.2021

31.08.2021

79,90

19 990,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů,
rámky.

25 029,00

RÚK

Program

Název projektu

Termín zahájení

Termín ukončení

Jméno a Příjmení FO

Obec

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Jan Pecinka

Panenský Týnec –
43905

Obnovení stárnoucích úlů

26.02.2021

30.09.2021

80,00

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Jaroslav Koucký

Ústí nad Labem –
40001

Rozšiřuji chov včel

27.02.2021

31.08.2021

Jiří Zika

Děčín – 40502

Včely Dobrná - rozšíření

27.02.2021

Pavel Falta

Levín – 41145

Technická podpora včelaře
- Aku kolečko s
příslušenstvím

Martina Marková

Nezabylice – 43001

Pavel Filip

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

4

ZPZ_EA_0016_21

5

ZPZ_EA_0002_21

6

ZPZ_EA_0010_21

7

ZPZ_EA_0012_21

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Marcela Böhmová

Rumburk – 40801

Rozšíření chovu včel

26.02.2021

30.09.2021

80,00

20 000,00

Nákup 3 ks nástavkových úlů,
mezistěn, trafa a dalších
včelařských pomůcek.

25 000,00

RÚK

8

ZPZ_EA_0025_21

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Jaromír Gabriel

Litvínov – 43601

Úly 39x24

01.03.2021

31.08.2021

80,00

20 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů.

25 000,00

RÚK

9

ZPZ_EA_0242_21

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Richard Frontz

Teplice – 41501

Modernizace a rozšíření
chovu včel

01.03.2021

31.07.2021

80,00

19 680,00

Nákup 3 ks nástavkových úlů,
mezistěn, rámků, rojáku,
nádoby na stáčení medu.

24 602,00

RÚK

10

ZPZ_EA_0029_21

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Jan Musil

Skršín – 43401

Rozšíření a obnova
včelstev v Dobrčicích

26.02.2021

31.08.2021

70,95

19 990,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů,
mezistěn a rámků.

28 186,00

RÚK

11

ZPZ_EA_0022_21

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Vladimír Baloun

Křešice – 41148

Sada kompresoru a
sponkovací pistole pro
svépomocnou výrobu
vlatních nástavkových úlů.

01.04.2021

30.08.2021

80,00

20 000,00

Nákup kompresoru a
sponkovačky na výrobu rámků.

25 000,00

RÚK

12

ZPZ_EA_0031_21

Luděk Bláha

Peruc – 43907

Rozšíření chovu včel v
údolí Débeře

02.03.2021

31.08.2021

80,00

19 860,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů,
sololit, bedna na přepravu
rámků.

24 825,00

RÚK

13

ZPZ_EA_0042_21

Pavel Strnad

Ústí nad Labem –
40001

Výměna zastaralých úlů za
nové s varroa dnem

31.03.2021

31.08.2021

80,00

15 990,00

Nákup nástavků, varoaden, vík,
rámků, krmítek a stropní fólie.

19 994,00

RÚK

24 960,00

RÚK

14

ZPZ_EA_0037_21

15

ZPZ_EA_0027_21

16

ZPZ_EA_0033_21

17

ZPZ_EA_0034_21

18

ZPZ_EA_0050_21

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Josef Maršoun

Litoměřice – 41201

Rozšíření chovu včel

01.03.2021

30.09.2021

80,00

19 960,00

Nákup nástavků, varoaden, vík,
rámků, krmítek a stropní fólie.,
mezistěn apod.

Václav Koníček

Chomutov – 43001

Včelin u Koníčků

31.03.2021

31.07.2021

80,00

19 760,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů,
mezistěn, přířezů apod...

24 700,00

RÚK

Vladímr Mareš

Litoměřice – 41201

Rozšíření chovu včel

01.03.2021

30.09.2021

80,00

19 980,00

Nákup mezistěn, dna, nástavků,
víka, přířezů,drátku, vyváječ
páry, oblek, madla apod...

24 987,00

RÚK

Miroslav Vacke

Měcholupy – 43801

Chov matek

01.03.2021

31.08.2021

80,00

20 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů.

25 000,00

RÚK

Roman Jandl

Krupka – 41741

Rozvoj upadajícího chovu
včel ve městě Krupka

26.02.2021

30.09.2021

80,00

19 840,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů a
3 ks na výměnu.

24 800,00

RÚK

19

ZPZ_EA_0026_21

20

ZPZ_EA_0049_21

21

ZPZ_EA_0045_21

22

ZPZ_EA_0052_21

23

ZPZ_EA_0003_21

24

ZPZ_EA_0244_21

25

ZPZ_EA_0055_21

26

ZPZ_EA_0054_21

27

ZPZ_EA_0245_21

28

ZPZ_EA_0069_21

29

ZPZ_EA_0053_21

30

ZPZ_EA_0080_21

31

ZPZ_EA_0061_21

32

ZPZ_EA_0064_21

33

ZPZ_EA_0246_21

34

ZPZ_EA_0089_21

35

ZPZ_EA_0110_21

36

ZPZ_EA_0091_21

37

ZPZ_EA_0021_21

38

ZPZ_EA_0101_21

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Jiří Říha

Vysoká Pec – 43159

Obměna nástavkových úlů
a dalšího včelařského
vybavení

01.04.2021

31.08.2021

80,00

19 820,00

Ilona Rodová

Ústí nad Labem –
40010

Dovybavení pomocníků

05.03.2021

31.08.2021

80,00

10 040,00

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Milan Zimandl

Liběšice – 41146

Výměna starých
úlů,obnova vybavení.

27.02.2021

29.09.2021

80,00

19 360,00

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)+C25:P25

Josef Petrovič

07.03.2021

31.07.2021

80,00

19 990,00

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Litoměřice – 41201 Petrovičovy včelky Zetorky

Nákup 2 ks nástavkových úlů,
mezistěny, přířezy , dýmak
apod.
Nákup prříslušenství k motůčku,
přířezů, rámky, ueplivka, trafo
apod.
Nákup 6 ks nástavkových úlů,
krmítka, krycí folie, mezistěny,
vyvíječ páry apod...
Nákup 4 ks nástavkových úlů,
mezistěny, přířezy, množárna
matek, stropní krmítko,
mezerníky…
Nákup elektrockého kolečka,
nástavkový úl 1 ks, bedna na
rámky apod…

24 779,20

RÚK

12 560,00

RÚK

24 205,00

RÚK

24 996,00

RÚK

25 260,00

RÚK

Marek Rendáš

Úštěk – 41145

Rozšíření a zefektivnění
chovu včely medonosné.

26.02.2021

30.09.2021

79,18

19 990,00

Linda Sujová

Chlumec – 40339

Rozšíření chovu včel

15.04.2021

31.08.2021

80,00

16 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů.

20 000,00

RÚK

Jan Suja

Chlumec – 40339

Rozšíření chovu včel a
pořízení nádoby na med

01.04.2021

31.08.2021

80,00

16 960,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů,
stáčecí nádoby na med.

21 200,00

RÚK

Jiří Brejcha

Most – 43401

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje

01.03.2021

30.09.2021

80,00

20 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů,
včeůařské kombinézy, přířezů,
mezistěn...

25 000,00

RÚK

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Zdeněk Wlazlo

Vchynice – 41002

Rozšíření chovu Radostice

15.03.2021

30.09.2021

80,00

19 980,00

Nákup plastové nádrže s
výpustí, 3ks nástavkového úlu,
krmítka, rudl, kombinéza,
přířezy a rukavice.

24 987,00

RÚK

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Patrik Karban

Nezabylice – 43001

Rozšíření chovu včel v
okolí obce Nezabylice

01.03.2021

30.09.2021

80,00

15 240,00

Nákup , varroa dna, zateplená
víka, plechová víka, mateří
mřížka, obrlík, přířezy ,
mezerníky…

15 240,00

RÚK

Jiří Valeška

Litoměřice – 41201

Včelky Knobloška21

01.04.2021

31.08.2021

80,00

10 410,00

Nákup nástavků, vík, den,
přířezů, mezistěn.

13 020,00

RÚK

Miloslav Škoda

Děčín – 40502

NE

10.03.2021

30.08.2021

80,00

8 780,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů.

10 980,00

RÚK

Václav Novák

Dubí – 41701

Výměna typově starých
úlu za nové a rozšíření
chovu

26.02.2021

30.09.2021

80,00

17 010,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů a 5
ks na výměnu.

21 270,00

RÚK

Jiří Hovorka

Měcholupy – 43801

Rozšíření včelstev

01.05.2021

31.07.2021

80,00

10 680,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů.

13 350,00

RÚK

Michal Novotný

Lovečkovice – 41145

Rozšíření chovu včel

01.03.2021

30.09.2021

80,00

19 190,00

Nákup 5 ks nástavkových
úlů,přířezy, mezerník,
mezistěny…

23 990,00

RÚK

Vratislav Ondráček

Most – 43401

Pořízení nových
včelařských úlů s
vybavením 2021

31.03.2021

30.09.2021

50,00

10 750,00

Nákup 3 ks nástavkových úlů,
mezistěn, krmné víko.

21 500,00

RÚK

Lenka Budajová

Litoměřice – 41201

Rozšíření chovu včel a
medobraní

26.02.2021

30.09.2021

80,00

20 000,00

25 000,00

RÚK

Radek Řehák

Litvínov – 43601

Rozšíření chovu včel

01.04.2021

30.07.2021

80,00

18 810,00

23 516,00

RÚK

Vladimír Němec

Liběšice – 41201

Pořízení trinokulárního
mikroskopu s připojením k
PC

01.04.2021

31.08.2021

80,00

20 000,00

Pořízení trinokulárního
mikroskopu s připojením k PC.

25 000,00

RÚK

Pavel Kaiser

Místo – 43158

nové nástavkové úly

01.03.2021

31.08.2021

80,00

20 000,00

Nákup 4 ks nástavkových úlů.

25 000,00

RÚK

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Nákup 5 ks nástavkových úlů,
mezistěny, síta na med, kbelíky,
rudl…
Nákup 5 ks nástavkových úlů,
rámků, mezistěn,mateří
mřížka…

39

ZPZ_EA_0074_21

40

ZPZ_EA_0088_21

41

ZPZ_EA_0095_21

42

ZPZ_EA_0174_21

43

ZPZ_EA_0119_21

44

ZPZ_EA_0115_21

45

ZPZ_EA_0121_21

46

ZPZ_EA_0006_21

47

ZPZ_EA_0102_21

48

ZPZ_EA_0249_21

49

ZPZ_EA_0043_21

50

ZPZ_EA_0113_21

51

ZPZ_EA_0118_21

52

ZPZ_EA_0093_21

53

ZPZ_EA_0075_21

54

ZPZ_EA_0146_21

55

ZPZ_EA_0138_21

56

ZPZ_EA_0250_21

57

ZPZ_EA_0247_21

Jaroslav Mynařík

Štětí – 41108

Rozšíření chovu včel,tj.
obnova úlů za typově
zastaralé a rozšíření chovu
včel.

31.07.2021

30.09.2021

80,00

20 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů.

25 000,00

RÚK

Martin Hák

Křešice – 41148

Krásné včelstvo 1

01.04.2021

31.08.2021

80,00

10 170,00

Nákup den, nástavků, vík,
přířezů.

12 720,00

RÚK

Radek Limr

Chuderov – 40002

Rozšíření počtu chovu
včelstev, nákup nových
nástavkových úlů

01.04.2021

30.09.2021

80,00

13 440,00

Nákup 4 ks nástavkových úlů.

16 800,00

RÚK

Miroslav Šmejkal

Rybniště – 40751

Rozšíření chovu včel

18.03.2021

31.08.2021

80,00

20 000,00

Nákup nástavků, vík, den,
rámků, přířezy, nástavky.

25 000,00

RÚK

Michal Vítovec

Malečov – 40002

Rozvoj a modernizace
chovu včel

31.03.2021

15.09.2021

76,00

19 740,00

19 740,00

RÚK

Václav Krtek

Osek – 41705

Rozšíření chovu včel v
Oseku

17.03.2021

31.07.2021

80,00

20 000,00

20 000,00

RÚK

Marek Kubín

Havraň – 43501

Rozšíření včelstev Malé
březno

01.03.2021

30.07.2021

80,00

15 520,00

Nákup 30 ks nástavků, 5 ks den,
5 ks střech.

19 400,00

RÚK

Jaroslav Báča

Horní Jiřetín – 43543

,Modernizace a
zefektivění chovu včel

26.02.2021

30.08.2021

80,00

20 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů.

25 000,00

RÚK

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Pavel Kovtan

Horní Jiřetín – 43543

Včelařství

15.03.2021

31.08.2021

80,00

10 940,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů,
přířezů, strupkové folie, mateří
mřížky a bundy.

13 684,00

RÚK

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Milan Reiss

Pesvice – 43111

Obnova včelařského
vybavení

10.04.2021

30.09.2021

80,00

9 120,00

Nákup 1 ks nástavkového úlu,
mezistěn, cedníu, nádoby na
med, knotu, nerez nádoby.

11 410,00

RÚK

Petr Lindák

Vroutek - 43982

Výměna starých úlů

04.03.2021

31.08.2021

80,00

19 840,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů.

24 800,00

RÚK

Tomáš Diasník

Terezín – 41155

Rozšíření chovu včel

26.02.2021

30.09.2021

80,00

14 240,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů a 5
kg mezistěn.

17 800,00

RÚK

František Pumpr

Velké Březno –
40323

Dovybavení pomůcek pro
chov včel

01.05.2021

30.09.2021

80,00

19 920,00

Nákup obleku a motůčka.

24 900,00

RÚK

Věra Procházková

Jimlín – 44001

Rozšíření chovu včelProcházková

01.03.2021

30.09.2021

80,00

16 000,00

Nákup 5 ks úlů, rámků,
mezistěn, nástavků apod.

20 000,00

RÚK

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Miroslav Mynařík

Roudnice nad
Labem – 41301

Rozšíření chovu včel,tj.
obnova úlů za typově
zastaralé a rozšíření chovu
včel.

31.07.2021

30.09.2021

80,00

20 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů.

25 000,00

RÚK

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Jaromír Košťál

Úštěk – 41145

Výměna 3 ks typově
zastaralých úlů za nové úly
s monitorovacím dnem

20.03.2021

31.08.2021

80,00

8 160,00

Nákup 3 ks nástavkových úlů.

10 200,00

RÚK

Pavel Kotschwar

Úštěk – 41145

Rozšíření chovu včel v obci
Třebín

01.03.2021

31.08.2021

80,00

17 890,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů,
víko, barva.

22 369,00

RÚK

Martin Kostelej

Strupčice – 43114

Rozšíření včelstev STRUPČICE

01.03.2021

31.08.2021

80,00

19 990,00

Nákup 4 ks nástavkových úlů,
přířezů, mezerníků, drátku,
mezistěn apod.

24 995,00

RÚK

Alena Šlégrová

Most – 43401

Pokračuji ve včelaření

21.03.2021

21.09.2021

80,00

20 000,00

Nákup 3 ks nástavkových úlů s
příslušenstvím, mezistěn, trafo,
kombinéza apod.

25 000,00

RÚK

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Nákup nástavků, víka, folie, dna,
česnového uzávěru, přířezy,
mezistěny
Nákup 5 ks nástavkových úlů,
přířezů, 50 ks mateří mřížky,
100 ks česnývých uzávěrů, 5 kg
mezistěn.

58

ZPZ_EA_0252_21

59

ZPZ_EA_0058_21

60

ZPZ_EA_0059_21

61

ZPZ_EA_0156_21

62

ZPZ_EA_0155_21

63

ZPZ_EA_0263_21

64

ZPZ_EA_0098_21

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Klára Guthová

Řehlovice – 40313

Pořízení včelařské
vybavení pro skladování
medu a práci se včelami

15.03.2021

31.08.2021

80,00

20 000,00

Cílem je nákup ometače a sudu
na skladování medu.

25 000,00

RÚK

Alexandr Guth

Ústí nad Labem –
40010

Pořízení vybavení pro
zjednodušení práce se
Včelami

08.03.2021

31.08.2021

80,00

20 000,00

Nákup elektrického ometače a
sudu na med.

25 000,00

RÚK

Bartošová Lacinová
Zdenka

Řehlovice – 40313

Rozšíření chovu včel

20.03.2021

31.08.2021

80,00

20 000,00

Nákup 3 ks nástavkových úlů.

25 000,00

RÚK

Petr Šošško

Děčín – 40502

Včely Veselé 2021

22.03.2021

30.09.2021

80,00

20 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů.

25 000,00

RÚK

Miroslav Soukup

Děčín – 40502

Včely 2021

19.03.2021

30.09.2021

80,00

20 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů.

25 000,00

RÚK

Jan Pakosta

Srbice – 41501

Obnova starých úlů

01.03.2021

30.04.2021

80,00

16 310,00

Nákup 4 ks nástavkových úlů a
příslušenství.

20 390,00

RÚK

Tereza Pípová

Varnsdorf – 40747

Rozšíření chovu včel

26.02.2021

30.09.2021

80,00

20 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů a
nákup mezistěn.

25 000,00

RÚK

Jan Stodola

Úštěk – 41145

Zakoupení 5ti kusů
nástavkových úlů s
monitorovacím dnem

20.03.2021

31.08.2021

80,00

12 440,00

Kalousová Petra

Křešice – 41148

Obnova včelnice pro
zdravé silné včely

01.04.2021

31.08.2021

80,00

20 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů,
manipulačního kolečka a
ochraných pomůcek.

25 000,00

RÚK

65

ZPZ_EA_0143_21

66

ZPZ_EA_0040_21

67

ZPZ_EA_0176_21

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Radim Prokšan

Březno – 43145

Rozšíření chovu včel

23.03.2021

30.09.2021

80,00

20 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů,
nákup mezistěn, přířezy rámků,
barva na úly, rukavice.

25 000,00

RÚK

68

ZPZ_EA_0036_21

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Alan Königsmark

Křešice – 41148

Odchov kvalitních matek
a chov zdravých včelstev

03.03.2021

03.08.2021

80,00

20 000,00

Nákup líhně na matečníky, čelní
lupy k larvení, úlové sestavy 5
ks a ochranných pomůcek.

25 000,00

RÚK

69

ZPZ_EA_0162_21

Jiří Mikšátko

Vysoká Pec – 43159

Nákup nových
kompletních úlů pro
obnovu zastaralých úlů

01.04.2021

30.09.2021

80,00

16 960,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů,
rámků a mateří mřížky.

21 200,00

RÚK

70

ZPZ_EA_0147_21

Pavel Ranš

Polepy – 41145

Usnadnění včelaření

22.03.2021

30.09.2021

80,00

10 380,00

Nákup 22 ks plastových
trasnportních beden.

12 980,00

RÚK

71

ZPZ_EA_0078_21

Josef Kára

Polepy – 41147

Nákup včelařských potřeb.

11.03.2021

31.08.2021

80,00

7 680,00

Nákup stáčecí nádoby,
refraktometru, včelařských
rukavic, ochranného klobouku a
rojáku.

9 604,00

RÚK

72

ZPZ_EA_0158_21

Oleksandr Vepryk

Ústí nad Labem –
40007

Pařák na vosk - komplet

22.03.2021

31.05.2021

80,00

20 000,00

Nákup pařáku na vosk.

25 000,00

RÚK

73

ZPZ_EA_0172_21

Miroslav Vít

Most – 43401

Rozšíření chovu včel

22.03.2021

30.08.2021

80,00

19 280,00

Nákup přířezů, mezistěn, nádob
na med apod…

24 105,00

RÚK

74

ZPZ_EA_0082_21

Michal Kruťa

Bílina – 41801

Rozšíření chovu Bílina

11.03.2021

31.08.2021

80,00

20 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů.

25 000,00

RÚK

Roman Brož

Šluknov – 40777

Rozšíření včel na novém
stanovišti v zahrádkářské
kolonii

01.04.2021

20.08.2021

78,00

10 070,00

Nákup 2 ks nástavkových úlů,
stáčecí nádoby, cedník, přířezy,
dýmák apod.

12 918,00

RÚK

Miroslav Chobotský

Lovosice – 41002

rozšíření chovu včel

26.02.2021

30.09.2021

80,00

20 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů a
příslušenství.

25 000,00

RÚK

Vladimír Marčaník

Třebenice – 41113

Rozšíření chovu včel a
výměna úlových varroa
den

01.04.2021

31.08.2021

80,00

20 000,00

Nákup 10 ks den, včelího vosku
15 ks, přířezů, rámečklů,
plemenáče, vík apod.

25 000,00

RÚK

75

ZPZ_EA_0269_21

76

ZPZ_EA_0136_21

77

ZPZ_EA_0190_21

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

RÚK

78

ZPZ_EA_0084_21

79

ZPZ_EA_0157_21

80

ZPZ_EA_0272_21

81

ZPZ_EA_0182_21

82

ZPZ_EA_0191_21

83

ZPZ_EA_0175_21

84

ZPZ_EA_0187_21

85

ZPZ_EA_0111_21

86

ZPZ_EA_0212_21

87

ZPZ_EA_0185_21

88

ZPZ_EA_0273_21

89

ZPZ_EA_0131_21

90

ZPZ_EA_0186_21

91

ZPZ_EA_0251_21

92

ZPZ_EA_0213_21

93

ZPZ_EA_0169_21

94

ZPZ_EA_0168_21

95

ZPZ_EA_0214_21

96

ZPZ_EA_0188_21

97

ZPZ_EA_0166_21

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Jindřich Beran

Liběšice – 43963

Rozšíření chovu včel

01.06.2021

30.09.2021

78,00

19 800,00

Nákup 200 ks rámečků, 5 ks
nástavkových úlů, vík, 10 ks
nástavků apod.

25 385,00

RÚK

Jitka Kasalová

Litvínov – 43601

Rozšíření chovu včel
Litvínov

30.04.2021

31.08.2021

80,00

19 960,00

Nákup 5 ks úlů s příslušenstvím.

24 960,00

RÚK

01.03.2021

30.09.2021

80,00

20 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů,
krmítek a stáčecích nádob.

25 000,00

RÚK

Daniela Bubenová

Podpora včelařů na území
Klášterec nad Ohří –
Ústeckého kraje –
43151
Rozšíření chovu včel

Roman Bilák

Bílence – 43001

Rozšíření chovu včel v
okolí obce Bílence

01.03.2021

30.09.2021

80,00

7 390,00

Nákup 4 vík, 4 plech. vík, 4
varroa den, 5 přířezy, 5 kg
mezistěn apod.

9 247,00

RÚK

Markéta Hlubůčková

Kadaň – 43201

Pořízení nových
nástavkových úlů

23.03.2021

30.09.2021

80,00

15 140,00

Nákup 3 den, 6 nástavků,9
polonástavků, 36 rámků apod.

18 930,00

RÚK

Kamil Riedl

Bílina – 41801

nové úly

23.03.2021

29.09.2021

80,00

20 000,00

Jan Štěrba

Hlinná – 41201

Sjednocení typů úlů a
pořízení nových v
souvislosti s rozšířením
chovu včel

20.03.2021

31.08.2021

80,00

19 750,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů a
příslušenství.

24 690,00

RÚK

26.02.2021

30.09.2021

80,00

20 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů.

25 000,00

RÚK

01.03.2021

30.09.2021

60,00

10 080,00

Nákup položek na sestavení úlů.

16 800,00

RÚK

22 738,00

RÚK

Tomáš Lisec

Jiří Grummich

Lovečkovice – 41145 Rozšíření chovu včel 2021

RÚK

Stebno – 40002

Milbohovské včelky

Michal Lát

Velemín – 41131

Nákup včelařského
vybavení pro zvýšení
efektivity včelaření

20.03.2021

30.09.2021

80,00

18 190,00

Nákup krmítka, nerezového
kalového čerpadla a trafa na
zatavení.

Radek Nový

Blatno – 43001

Rozšíření chovu včel v
Krušných horách II.

25.04.2021

25.07.2021

80,00

19 880,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů.

24 850,00

RÚK

Miloš Novák

Krupka – 41742

Včely Komárka

01.04.2021

30.09.2021

80,00

19 720,00

Nákup 4 ks nástavkových
úlů,stropního krmítka, čeřící a
plnící nádoby, barvy na úly
apod.

24 650,00

RÚK

Nákup 2 ks kompletních úlů a
příslušenství.

24 970,00

RÚK

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Jiří Mádle

Chomutov – 43004

Rozšíření chovu včel

23.03.2021

30.09.2021

80,00

19 970,00

Vratislav Gabriel

Strupčice – 43114

Oživení chovu včel v
podhorských oblastech
Ústeckého kraje

01.04.2021

30.09.2021

80,00

20 000,00

Kateřina Veselá

Hlinná – 41201

Manipulační technika

20.03.2021

31.07.2021

80,00

20 000,00

Nákup motorového kolečka a
příslušenství.

25 000,00

RÚK

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Jiří Jindra

Teplice – 41501

Pořízení zvedacího
zařízení a výměna 2
typově zastaralých úlů za
nové nástavkové

23.03.2021

31.08.2021

80,00

18 880,00

Nákup 2 ks nástavkových úlů a
vysokozdvižného vozíku.

23 600,00

RÚK

RÚK

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Hana Jindrová

Křešice – 41148

Pořízení nových
nástavkových úlů

23.03.2021

30.09.2021

80,00

20 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů.

25 000,00

RÚK

Ludmila Muselová

Žatec – 43801

Rozšíření počtu včelstev

01.04.2021

30.06.2021

80,00

20 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů.

25 000,00

RÚK

Ingrid Vlčková

Velké Březno –
40323

Rozšíření včelstev III.

01.04.2021

31.08.2021

80,00

17 860,00

Nákup 3 ks nástavkových úlů,
přířezů, mazistěn apod.

22 330,00

RÚK

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Jaroslav Stejskal

Velké Žernoseky –
41201

ROZŠÍŘENÍ CHOVU VČEL V
OBCI VELKÉ ŽERNOSEKY A
ZAVČELENÍ OBLASTI

01.03.2021

31.08.2021

80,00

19 840,00

Nákup nástavků, den, vík,
mezistěň a beden na přepravu
rámků.

24 800,00

RÚK

98

ZPZ_EA_0165_21

99

ZPZ_EA_0203_21

100

ZPZ_EA_0211_21

101

ZPZ_EA_0224_21

102

ZPZ_EA_0216_21

103

ZPZ_EA_0215_21

104

ZPZ_EA_0226_21

105

ZPZ_EA_0227_21

106

ZPZ_EA_0228_21

107

ZPZ_EA_0231_21

108

ZPZ_EA_0233_21

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)
Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst.
2a) Programu)

Milan Zelený

Šluknov – 40747

ROZŠÍŘENÍ CHOVU VČEL V
OBCI CHOTĚŠOV A
ZAVČELENÍ OBLASTI

01.03.2021

31.08.2021

80,00

19 840,00

Nákup nástavků, den, vík,
mezistěň a beden na přepravu
rámků.

24 800,00

RÚK

Markéta Kulhánková

Lovosice – 41002

Rozšíření stanoviště
včelstev Lovosice

01.03.2021

01.09.2021

80,00

7 280,00

Nákup 2 ks nástavkových úlů,
nástavků, rojáčku a rojochytu.

9 100,00

RÚK

Kateřina Bušková

Lovosice – 41002

Rošíření stanovišť ke
včelaření "Sutom"

01.03.2021

30.09.2021

80,00

12 880,00

Jan Mesl

Ústí nad Labem –
40011

Rošíření chovu včel

28.02.2021

30.06.2021

76,60

19 990,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů,
včelí přířezy, mezistěny, včelí
vykluz, krmné těsto, desinfekce.

26 109,00

RÚK

Mgr. Jan Brož

Bystřany – 41761

01.07.2021

31.08.2021

80,00

20 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů.

25 000,00

RÚK

Zdeňka Brožová

Bystřany – 41761

01.07.2021

31.08.2021

80,00

20 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů.

25 000,00

RÚK

Jaroslav Maleček

Račice – 41108

Rozšíření chovu včel
Račice

01.03.2021

31.08.2021

80,00

14 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů.

17 500,00

RÚK

Ing.Jaromír Maleček

Račice – 41108

Rozšíření chovu včel

01.03.2021

31.08.2021

80,00

14 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů.

17 500,00

RÚK

Vladimír Potluka

Račice – 41108

Obnova včelstev

01.03.2021

31.08.2021

80,00

14 000,00

Nákup 5 ks nástavkových úlů.

17 500,00

RÚK

Lenka Sailerová

Mšené-lázně –
41119

Rozšiřování včelstev tvorba matek

01.03.2021

30.09.2021

80,00

20 000,00

25 000,00

RÚK

24 995,00

RÚK

Martin Kolář

Ústí nad LabemNeštěmice - 40007

rozšíření stávajího počtu
včelstev z patnácti na
dvacet
Rozšíření stávajícího počtu
včelstev z deseti na
patnáct

Rozšíření včelstev Habří

26.03.2021

30.09.2021

80,00

19 990,00

1 889 270,00

RÚK

Nákup den, nástavlů, mezistěn,
strupkové folie, vík, přířezů
apod…

bod 20.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 084/24R/2021

Příloha č. 1
OBLAST PODPORY 1 – Obnova a rozvoj venkovské zástavby
ŽADATEL

IČO

ADRESA

Obec Mikulov

00266485

Obec Jetřichovice

00261394

Obec Hřensko

00261351

Obec Hora Svatého
Šebestiána
Obec Libkovice pod
Řípem

00261866
00263915

Obec Markvartice

00555916

Obec Třebušín

00264555

Obec Ploskovice

00264164

Obec Přestanov

44227531

Obec Dobroměřice

00831786

Obec Heřmanov

00261327

Obec Arnoltice

00261173

Obec Kalek

00261921

Obec Židovice

00526479

Tržní náměstí 27, 419 01 Mikulov
č. p. 24, 407 16 Jetřichovice
č. p. 71, 407 17 Hřensko
č. p. 3, 431 82 Hora Svatého Šebestiána
č. p. 181, 413 01 Libkovice pod Řípem
č. p. 280, 407 42 Markvartice
č. p. 33, 412 01 Třebušín
č. p. 2, 411 42 Ploskovice
č. p. 18, 403 17 Přestanov
Pražská 53, 440 01 Dobroměřice
Heřmanov 13, 405 02 Heřmanov
č. p. 34, 407 14 Arnoltice
č. p. 7, 431 32 Kalek
č. p. 78, 411 83 Židovice

NÁZEV PROJEKTU

NÁVRH DOTACE

Oprava střechy OÚ Mikulov

250 000

Vybavení střediska volného času

189 000

Rekonstrukce I. NP objektu čp. 97

250 000

Digitalizace úřadu - elektronická úřední deska

250 000

Úprava prostoru toalet na bezbariérové WC a výměna
dlažby na chodbách obecního úřadu Libkovice p.Ř.

120 200

Sál kulturního domu v obci Markvartice

250 000

Vybavení multifunkčního zážitkového domu Stodola

250 000

Obnova areálu obecního úřadu Ploskovice

250 000

Sportovní zázemí Přestanov - ošetřovna, šatny

250 000

Pořízení elektronické úřední desky

167 899

Oprava požární nádrže

202 300

Kulturní dům - elektroinstalace I. etapa

250 000

Oprava střediska volného času - budova č.p. 12 v
Kalku

250 000

Rekonstrukce sociální zařízení OÚ

250 000

Příloha č. 1

Obec Nové Sedlo

00265292

Obec Libočany

47786663

Obec Býčkovice

00832316

Obec Dolní Zálezly

00266710

Obec Raná

00556416

Obec Líšťany

00831824

Obec Rokle,

00262129

Obec Huntířov

00261360

Farní 36, 438 01 Nové Sedlo
č. p. 103, 439 75 Libočany
č. p. 57, 412 01 Býčkovice
Mírové náměstí 8, 403 01 Dolní Zálezly
č. p. 114, 439 24 Raná
U Svatého Jána 100, 440 01 Líšťany
č. p. 3, 432 01 Rokle

Městys Brozany nad
Ohří

č. p. 126, 405 02 Huntířov
Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad
00263397
Ohří

Obec Úpohlavy

00554588

Obec Kozly

47786671

Obec Hrobce

00263664

Obec Doksany

00263524

Obec Kladruby

00266388

č. p. 61, 410 02 Úpohlavy
č. p. 19, 440 01 Kozly
Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce
č. p. 108, 411 82 Doksany
č. p. 29, 415 01 Kladruby

Pořízení elektronické úřední desky

141 000

Oprava víceúčelového sálu v budově obecního úřadu

122 400

rekonstrukce WC a kuchyňského koutu obecního
úřadu Býčkovice

150 696

Oprava budovy obecního úřadu v Dolních Zálezlech

228 000

Úprava turisticko sportovního centra Raná - Skleník

224 000

Vybavení centra volnočasových aktivit

249 900

Oprava střechy OÚ Rokle

250 000

Nákup prostředků pro vzdálené připojení a
zabezpečení dat
Zlepšení dostupnosti povinně zveřejňovaných
informací.
vybavení kulturního domu v obci novým nábytkem židle + stoly
Rekonstrukce veřejné budovy - Oprava obecního
úřadu, kulturního domu

77 125
148 249
210 000
250 000

Rekonstrukce budovy OÚ v Hrobcích

250 000

Moderní a přívětivý úřad obce Doksany

231 440

Modernizace zasedací místnosti a zřízení kanceláře
starostky

222 318

5 934 527
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OBLAST PODPORY 2 – chodníky a komunikace
ŽADATEL

IČO

Obec Brodec

00831778

Obec Ludvíkovice

00831964

Obec Kytlice

00261483

Obec Dolní Podluží

00261271

Město Třebenice

00264521

Obec Miřejovice

46769463

Obec Počedělice

00265373

Obec Malá Veleň

00525049

Obec Libořice

00556335

Obec Lukavec

00526134

Obec Martiněves

00264024

Obec Jimlín

00556327

Obec Keblice

00526436

ADRESA
č. p. 36, 440 01 Brodec
č. p. 71, 407 13 Ludvíkovice
č. p. 24, 407 45 Kytlice
Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží
Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice
č. p. 13, 412 01 Miřejovice
č. p. 11, 440 01 Počedělice
Jedlka 46, 405 02 Malá Veleň
č. p. 30, 438 01 Libořice
č. p. 24, 410 02 Lukavec
Pohořice 24, 411 19 Martiněves
č. p. 7, 440 01 Jimlín
č. p. 68, 410 02 Keblice

NÁZEV PROJEKTU
Místní pěší komunikace – opěrná zeď
Ludvíkovice - rekonstrukce komunikace pro pěší (SO
101)
Oprava místní komunikace F 025 v obci Kytlice - místní
část Falknov

NÁVRH DOTACE
120 891
285 000
285 000

Místní komunikace v části Kateřina, k.ú. Dolní Podluží

285 000

Oprava komunikace v místní části Sutom

285 000

oprava místní komunikace

285 000

Rekonstrukce chodníků Počedělice

285 000

Rekonstrukce MK č. 2 v obci Malá Veleň

285 000

Libořice - chodník u úřadu

243 936

Výstavba chodníků na návsi

285 000

Nový chodník v obci Martiněves - II. etapa

285 000

Revitalizace místních komunikací - Jimlín část B

285 000

Oprava povrchu místní komunikace

285 000
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Obec Malé Březno

00266060

Obec Křesín

00263842

Obec Bynovec

00556009

Obec Klíny

00265969

Obec Pesvice

00673323

Obec Chodovlice

00481653

Obec Tisá

00267082

Obec Libědice

00673153

Město Chřibská

00261378

Obec Petrovice

00266922

Obec Srbská Kamenice 00831387
Obec Slatina

00264377

Obec Dolánky nad
Ohří

46772731

Obec Vilémov

00262200

Obec Veltěže

00556475

č. p. 1, 434 01 Malé Březno
č. p. 77, 410 02 Křesín
č. p. 29, 405 02 Bynovec
č. p. 61, 436 01 Klíny
č. p. 1, 431 11 Pesvice
č. p. 84, 411 15 Chodovlice
č. p. 205, 403 36 Tisá
č. p. 27, 438 01 Libědice
č. p. 197, 407 44 Chřibská
č. p. 529, 403 37 Petrovice
č. p. 54, 407 15 Srbská Kamenice
č. p. 50, 410 02 Slatina
č. p. 31, 413 01 Dolánky nad Ohří
Náměstí 1, 431 54 Vilémov
Perucká 73, 440 01 Veltěže

Rekonstrukce chodníků a bezpečnostní opatření u
komunikace III. třídy č. 25120

285 000

Chodník Levousy 2021

285 000

Oprava MK č. 15c v obci Bynovec

285 000

Oprava povrchu místní komunikace 3c- K Pólovi

285 000

Oprava místní komunikace

206 150

Oprava chodníků

281 960

Chodníky a schodiště v obci Tisá

237 500

Oprava chodníku

285 000

Oprava MK č. 4c ve městě Chřibská

211 375

Oprava MK č. 19c v obci Petrovice

237 500

Oprava komunikace pro pěší

199 500

Oprava chodníků a vjezdů

285 000

Oprava chodníku k autobusové zastávce

285 000

Oprava místní komunikace

272 023

Chodníky

285 000
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Obec Horní Podluží

00524221

Obec Čeradice

47786701

Obec Podbořanský
Rohozec

00556408

Obec Veliká Ves

00262188

Obec Skršín

00266141

Obec Nezabylice

00673170

Město Mašťov

00262021

Obec Blažim

00556246

Obec Chotiměř

00556211

Obec Nové Dvory

00264113

Městys Panenský
Týnec

00265314

Obec Račice

00525413

Obec Deštnice

00556289

Obec Obora

00556360

Obec Veselé

00555908

Žofín 2, 407 57 Horní Podluží
č. p. 25, 438 01 Čeradice
č. p. 6, 441 01 Podbořanský Rohozec
Podlesice 53, 441 01 Veliká Ves
č. p. 48, 434 01 Skršín
č. p. 6, 430 01 Nezabylice
Náměstí 80, 431 56 Mašťov
č. p. 107, 440 01 Blažim
č. p. 66, 410 02 Chotiměř
č. p. 5, 413 01 Nové Dvory
Panenský Týnec 10, 439 05 Panenský Týnec
č. p. 117, 411 08 Račice
č. p. 112, 438 01 Deštnice
č. p. 117, 440 01 Obora
č. p. 153, 405 02 Veselé

Rekonstrukce chodníků u bývalé školy a panelového
domu

285 000

Oprava místní komunikace u fotbalového hřiště

285 000

Výstavba chodníku v Podbořanském Rohozci - I. etapa

261 250

Oprava místních komunikací

285 000

Opravy chodníků Skršín, Dobrčice

285 000

Stezka pro cyklisty a pro pěší v Nezabylicích včetně
lávky přes Chomutovku

285 000

Místní komunikace v Mašťově

285 000

Obnova místní komunikace Blažim MK 2b

285 000

Chodník ke hřbitovu

285 000

Oprava místní komunikace, Nové Dvory

285 000

Oprava chodníku u ZŠ

237 500

chodníky a místní komunikace

285 000

Oprava částí místních komunikací v Deštnici a v Sádku

285 000

Obnova komunikací Obora 2021

285 000

Oprava místní komunikace

285 000
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Obec Korozluky

265993

Obec Bečov

00265811

Obec Otvice

00262064

Město Blšany

00264784

Obec Labská Stráň

00555991

Obec Blatno

00261807

Obec Blšany u Loun

00556254

Obec Lenešice

00265098

Obec Bílence

00261793

Obec Všestudy

00673331

Obec Zubrnice

00556874

Obec Zabrušany

00266647

Obec Petrohrad

00480975

Obec Vlastislav

00481661

Městys Měcholupy

00265233

č. p. 20, 434 01 Korozluky
č. p. 126, 435 26 Bečov
Školní 95, 431 11 Otvice
Náměstí 29, 439 88 Blšany
č. p. 111, 405 02 Labská Stráň
č. p. 1, 430 01 Blatno
č. p. 2, 440 01 Blšany u Loun
Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice
č. p. 45, 430 01 Bílence
č. p. 40, 431 11 Všestudy
č. p. 38, 400 02 Zubrnice
č. p. 1, 417 71 Zabrušany
č. p. 146, 439 85 Petrohrad
č. p. 8, 411 14 Vlastislav
Měcholupy 12, 439 31 Měcholupy

Oprava místní komunikace a chodníků u OÚ Korozluky
vč. vybudování bezbariérového přístupu

266 000

Oprava komunikace Vinohrady

285 000

Nový chodník k podchodu pod tratí ČD, Otvice

285 000

Obnova části místní komunikace č. 39c

285 000

Oprava komunikace a chodníku.

285 000

Oprava povrchu komunikace Blatno - Bečov

285 000

Nový chodník u silnice III/22941

285 000

Revitalizace hřbitova - chodníky

285 000

Obnova místní komunikace 1c - 1. etapa

285 000

Zvýšení bezpečnosti v obci Všestudy

219 450

oprava mostků na obecních komunikacích

190 000

Výstavba veřejného osvětlení – Zabrušany úřad

247 000

Veřejné osvětlení Bílenec

285 000

Veřejné osvětlení - Vlastislav

285 000

Veřejné osvětlení Velká Černoc

285 000
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Obec Velemyšleves

00556467

Obec Zálužice

47786647

Obec Lišany

00556343

Obec Domoušice

00264903

Obec Račiněves

00264261

Obec Chbany

00261882

Obec Málkov

00262013

Městys Ročov

00265446

Obec Jeníkov

00266361

Obec Dobkovice

00261246

č. p. 100, 438 01 Velemyšleves
č. p. 22, 438 01 Zálužice
č. p. 34, 440 01 Lišany
č. p. 107, 439 68 Domoušice
č. p. 1, 413 01 Račiněves
č. p. 19, 431 57 Chbany
Zelená 3, 431 02 Málkov
č. p. 121, 439 67 Ročov
Oldřichov 52, 417 24 Jeníkov
č. p. 101, 407 03 Dobkovice

Velemyšleves veřejné osvětlení

285 000

Stekník, veřejné osvětlení

285 000

Rekonstrukce VO - zemní práce + el. montáž stožárů

285 000

VO Solopysky - 1. etapa

285 000

Výměna stožárů veřejného osvětlení

186 759

Chbany - veřejné osvětlení

285 000

Chomutov-Vysoká - rozvody veřejného osvětlení

285 000

Rekonstrukce veřejného osvětlení Dolní Ročov

285 000

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Jeníkov - část
Oldřichov

285 000

Rekonstrukce VO v obci Dobkovice - II. etapa

285 000
18 438 794

OBLAST PODPORY 3 – zlepšení stavu zeleně v obcích do 600 obyvatel
ŽADATEL

IČO

Obec Kladruby

00266388

Město Výsluní

00262251

ADRESA
č. p. 29, 415 01 Kladruby
č. p. 14, 431 83 Výsluní

NÁZEV PROJEKTU

NÁVRH DOTACE

Revitalizace stromů na fotbalovém hřišti v Kladrubech

83 000

Revitalizace zeleně ve Výsluní - obnova komunikace
pro pěší v parku

83 000
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Obec Janov

00556025

Obec Lovečkovice

00263982

Obec Hlinná

00526142

Obec Podbořanský
Rohozec

00556408

Obec Býčkovice

00832316

Obec Skršín

00266141

Obec Vršovice

00831841

Obec Obora

00556360

Obec Srbská Kamenice 00831387
Obec Nezabylice

00673170

Obec Trnovany

00556220

Obec Úpohlavy

00554588

Městys Slavětín

00265497

Obec Líšťany

00831824

č. p. 235, 405 02 Janov
č. p. 40, 411 45 Lovečkovice
č. p. 53, 412 01 Hlinná
č. p. 6, 441 01 Podbořanský Rohozec
č. p. 57, 412 01 Býčkovice
č. p. 48, 434 01 Skršín
č. p. 74, 440 01 Vršovice
č. p. 117, 440 01 Obora
č. p. 54, 407 15 Srbská Kamenice
č. p. 6, 430 01 Nezabylice
č. p. 37, 412 01 Trnovany
č. p. 61, 410 02 Úpohlavy
Na Městečku 50, 439 09 Slavětín
U Svatého Jána 100, 440 01 Líšťany

Revitalizace ,,Pod studánkami"

68 506

Revitalizace a obnova parkové plochy v obci
Lovečkovice

83 000

Náves v Českém středohoří

28 225

Ošetření památného stromu v Podbořanském Rohozci

29 880

Výsadba zeleně (nový obecní vánoční strom) a úprava
veřejného prostranství

75 530

Zlepšení stavu zeleně v obcích Skršín a Dobrčice

83 000

Revitalizace zeleně Vršovice

40 670

Výsadba ovocného sadu 2021

64 490

Údržba zeleně v obci a výsadba nové

43 575

Výsadba okrasných keřů v intravilánu obce Nezabylice
2021

83 000

Výsadba zeleně - záhon nad Hřištěm v Podviní

34 279

výsadba stromů a živého plotu na dětské hřišti

74 700

Úprava veřejného prostranství Slavětín a Kystra

83 000

Prořez stromů

52 290

1 010 145
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OBLAST PODPORY 4 – administrace projektové žádosti a dokumentace pro získání dotace
ŽADATEL

IČO

Obec Velká Bukovina

00555886

Obec Horní Habartice

00555932

Obec Starý Šachov

00555894

Obec Chudoslavice

00832235

Obec Jimlín

00556327

Obec Žalany

00266655

Obec Dušníky

00263583

Obec Nezabylice

00673170

Obec Židovice

00526479

Obec Černěves

00832561

Obec Vražkov

00264644

Obec Doksany

00263524

Obec Ctiněves

00263443

Obec Kyškovice

00263869

ADRESA
č. p. 178, 407 29 Velká Bukovina
č. p. 187, 405 02 Horní Habartice
č. p. 80, 405 02 Starý Šachov
č. p. 40, 412 01 Chudoslavice
č. p. 7, 440 01 Jimlín
Pražská 93, 417 63 Žalany
č. p. 69, 413 01 Dušníky
č. p. 6, 430 01 Nezabylice
č. p. 78, 411 83 Židovice
č. p. 42, 413 01 Černěves
č. p. 2, 413 01 Vražkov
č. p. 108, 411 82 Doksany
č. p. 61, 413 01 Ctiněves
č. p. 5, 413 01 Kyškovice

NÁZEV PROJEKTU

NÁVRH DOTACE

Administrace projektové žádosti do PRV

30250

Administrace projektové žádosti do PRV

30250

Administrace projektové žádosti do PRV

30250

Projektová dokumentace k žádosti o dotaci MMR
2021
Výstavba pavilonu nových učeben základní školy
Zeměchy č.p. 83, Jimlín
žádost o dotaci na kanalizaci z Ministerstva
zemědělství

37500
50000
46000

Náves - veřejné prostranství před hasičskou zbrojnicí

36300

Stezka pro cyklisty a pro pěší v Nezabylicích včetně
lávky přes Chomutovku - dotační management

50000

Židovice - přechody pro chodce MŠ, Aroma Praha a.s.

36300

Chodník - náves - Lounky, Revitalizace veřejných
prostranství v obci

50000

Revitalizace návsi, Navýšení kapacity MŠ

50000

Chodník na hřbitov, Revitalizace veřejného
prostranství před klášterem
Rekonstrukce chodníků, Revitalizace veřejného
prostranství okolo fotbalového hřiště
Revitalizace veřejného prostranství okolo úřadu,
Výstavba chodníku nad úřadem

50000
50000
50000
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Obec Vědomice

00264598
Na průhonu 270, 413 01 Vědomice

Obec Srbská Kamenice 00831387
Město Blšany

00264784

Obec Úpohlavy

00554588

Obec Račiněves

00264261

Obec Trnovany

00556220

Obec Krabčice

00263834

Obec Děčany

00263494

Obec Hrobce

00263664

č. p. 54, 407 15 Srbská Kamenice
Náměstí 29, 439 88 Blšany
č. p. 61, 410 02 Úpohlavy
č. p. 1, 413 01 Račiněves
č. p. 37, 412 01 Trnovany
Rovné 67, 411 87 Krabčice
č. p. 29, 411 15 Děčany
Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce

Veřejné prostranství - Zavadilka, Dopravně
bezpečnostní opatření podél II/240, Přístavba MŠ
Vědomice

50000

Projektová dokumentace na vystrojený vrtané studny

50000

Projektová žádost - chodník podél silnice I/27

50000

projektová příprava - VH Národní program Životního
protstředí
Revitalizace návsi včetně dvou rybníků, Komunikace
pro pěší v obci Račiněves

50000
50000

MMR - multifunkční hřiště Trnovany

45000

Vybudování tělocvičny ZŠ, Revitalizace návsi

50000

"Zpracování PD a žádosti do národního programu
SFŽP"
Projektová žádost na projekt Rekonstrukce rybníku v
Rohatcích

25000
50000
1 016 850

