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

Ústecký kraj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 12. zasedaní Zastupitelstva Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konaného
dne 24.01.2022 od 15:04 hodin do 16:23 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/12Z/2022
2.1 Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 12. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VI. volebního
období v tomto složení:
1. Ing. Štefan Drozd (STAN) – předseda
2. Ing. Bc. Petr Kubeš (KSČM) – člen
3. Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí – člen
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/12Z/2022
3.1 Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VI. volebního
období:
1. Mgr. Zdenku Vachkovou (ODS)
2. Ing. Bohumila Ježka (SPD)
1

Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 003/12Z/2022
4.1 Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 12. Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 004/12Z/2022
5.2 Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z VI. volebního období
2020 – 2024:
1. Usnesení ZÚK č. 020/2Z/2020 z 16.12.2020 Sociální služby zabezpečované příspěvkovými
organizacemi Ústeckého kraje – informace za rok 2020
2. Usnesení ZÚK č. 024/2Z/2020 z 16.12.2020 Průběžné hodnocení Strategie prevence
závislostí Ústeckého kraje za rok 2020
3. Usnesení ZÚK č. 025/2Z/2020 z 16.12.2020 Vyhodnocení plnění opatření Strategie
prevence kriminality na území Ústeckého kraje za rok 2020
4. Usnesení ZÚK č. 011/5Z/2021 z 22.03.2021 Spravedlivá transformace Ústeckého kraje
5. Usnesení ZÚK č. 012/5Z/2021 z 22.03.2021 Spravedlivá transformace Ústeckého kraje
6. Usnesení ZÚK č. 013/5Z/2021 z 22.03.2021 Zpráva o činnosti Inovačního centra
Ústeckého kraje, prezentace činnosti
7. Usnesení ZÚK č. 027/6Z/2021 z 26.04.2021 Program na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro rok 2021 – schválení a vyhlášení dotačního programu
8. Usnesení ZÚK č. 028/6Z/2021 z 26.04.2021 Program na záchranu a obnovu drobných
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2021 - schválení a
vyhlášení dotačního programu
9. Usnesení ZÚK č. 029/6Z/2021 z 26.04.2021 Program Podpory regionální kulturní činnosti
na rok 2021 - schválení a vyhlášení dotačního programu
10. Usnesení ZÚK č. 030/6Z/2021 z 26.04.2021 Program podpory aktivit stálých
profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje
na rok 2021 – schválení a vyhlášení dotačního programu
11. Usnesení ZÚK č. 031/6Z/2021 z 26.04.2021 Zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven v Ústeckém kraji na rok 2020 – rozdělení dotací
12. Usnesení ZÚK č. 033/9Z/2021 z 06.09.2021 Program na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro rok 2021 – rozdělení dotací
13. Usnesení ZÚK č. 034/9Z/2021 z 06.09.2021 Program na záchranu a obnovu drobných
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2021 – rozdělení
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dotací
14. Usnesení ZÚK č. 035/9Z/2021 z 06.09.2021 Program Podpory regionální kulturní činnosti
na rok 2021 – rozdělení dotací
15. Usnesení ZÚK č. 036/9Z/2021 z 06.09.2021 Program podpory aktivit stálých
profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje
na rok 2021 – rozdělení dotací
16. Usnesení ZÚK č. 045/9Z/2021 z 06.09.2021 B)1. Změna v uzavřené smlouvě o
partnerství v rámci projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém
kraji“ (IKAP A2)
17. Usnesení ZÚK č. 014/10Z/2021 z 01.11.2021 C)1.,2. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Chlumčany
18. Usnesení ZÚK č. 015/10Z/2021 z 01.11.2021 C)1.,2. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Klapý
19. Usnesení ZÚK č. 016/10Z/2021 z 01.11.2021 C)1.,2. Program pro podporu OH obcí
Ústeckého kraje – Obec Bílence – změna smluvního ujednání
20. Usnesení ZÚK č. 017/10Z/2021 z 01.11.2021 D)1.,2. Program pro podporu OH obcí v
Ústeckém kraji – obec Janov – změna smluvního ujednání
21. Usnesení ZÚK č. 018/10Z/2021 z 01.11.2021 Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Ústeckého kraje č. 56 – Malšovice, Borek
22. Usnesení ZÚK č. 019/10Z/2021 z 01.11.2021 Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Ústeckého kraje č. 57 – Malšovice, Hliněná
23. Usnesení ZÚK č. 020/10Z/2021 z 01.11.2021 D)1.,2. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Veselé
24. Usnesení ZÚK č. 021/10Z/2021 z 01.11.2021 B)1.,2. Program zlepšování kvality ovzduší
zóna Severozápad – CZ04; aktualizace 2020 – časový plán provádění opatření
25. Usnesení ZÚK č. 023/10Z/2021 z 01.11.2021 Individuální dofinancování sociálních
služeb
26. Usnesení ZÚK č. 024/10Z/2021 z 01.11.2021 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje
na sociální služby 2022 – malý dotační program“ – vyhodnocení
27. Usnesení ZÚK č. 025/10Z/2021 z 01.11.2021 Dotační program „Podpora sociálních
služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ – podstatná změna projektu
28. Usnesení ZÚK č. 027/10Z/2021 z 01.11.2021 Program na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro rok 2021 – revokace usnesení
29. Usnesení ZÚK č. 038/10Z/2021 z 01.11.2021 Navýšení alokace v rámci dotačního
programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 2
30. Usnesení ZÚK č. 020/11Z/2021 z 13.12.2021 Povinně hlášené změny poskytovatelů
sociálních služeb
31. Usnesení ZÚK č. 021/11Z/2021 z 13.12.2021 Dofinancování sociálních služeb v rámci
programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021
32. Usnesení ZÚK č. 023/11Z/2021 z 13.12.2021 Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
2021 - úprava Metodiky a snížení povinného podílu spolufinancování
33. Usnesení ZÚK č. 026/11Z/2021 z 13.12.2021 C)1.,2.,3. Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022-2024, Akční plán rozvoje sociálních
služeb v Ústeckém kraji na rok 2022, Základní a Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého
kraje na období 2022-202
34. Usnesení ZÚK č. 027/11Z/2021 z 13.12.2021 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje
na sociální služby protidrogové politiky 2022 – vyhodnocení“
35. Usnesení ZÚK č. 028/11Z/2021 z 13.12.2021 B)1. Prodloužení platnosti Koncepce
rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021
36. Usnesení ZÚK č. 029/11Z/2021 z 13.12.2021 Dofinancování sociálních služeb v rámci
programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021 II. část
37. Usnesení ZÚK č. 035/11Z/2021 z 13.12.2021 Program podpory regionální kulturní
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činnosti na rok 2022
38. Usnesení ZÚK č. 036/11Z/2021 z 13.12.2021 Program podpory aktivit stálých
profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje
na rok 2022
39. Usnesení ZÚK č. 037/11Z/2021 z 13.12.2021 Strategie rozvoje kultury a kulturního
dědictví Ústeckého kraje 2021 - 2030
40. Usnesení ZÚK č. 052/11Z/2021 z 13.12.2021 Asistenční vouchery Ústeckého kraje
41. Usnesení ZÚK č. 088/11Z/2021 z 13.12.2021 Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o
poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu Labe aréna Štětí – etapa I.
B) schvaluje
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 024/4Z/2017 SPZ Triangle – čerpání dotace na 30.6.2022
2. Usnesení č. 107/4Z/2017 Nakládání s majetkem na 30.11.2022
3. Usnesení ZÚK č. 076/6Z/2017 z 26.06.2017 Nakládání s majetkem na 30.11.2022
4. Usnesení ZÚK č. 025/8Z/2017 z 23.10.2017 D) Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého
kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s. na 31.12.2022
5. Usnesení ZÚK č. 076/8Z/2017 z 23.10.2017 Nakládání s majetkem na 31.12.2022
6. Usnesení ZÚK č. 080/8Z/2017 z 23.10.2017 Nakládání s majetkem na 31.12.2022
7. Usnesení ZÚK č. 065/14Z/2018 z 10.09.2018 Nakládání s majetkem na 31.12.2022
8. Usnesení ZÚK č. 075/16Z/2018 z 10.12.2018 Nakládání s majetkem na 31.12.2022
9. Usnesení ZÚK č. 025/18Z/2019 z 04.03.2019 Nakládání s majetkem na 30.11.2022
10. Usnesení ZÚK č. 062/19Z/2019 z 29.04.2019 Nakládání s majetkem na 30.11.2022
11. Usnesení ZÚK č. 026/26Z/2020 z 27.01.2020 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad
Labem, příspěvková organizace – plnění funkce městské knihovny na 31.12.2022
12. Usnesení ZÚK č. 015/31Z/2020 z 07.09.2020 Informace související s kauzou ROP
Severozápad na 31.12.2022

Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 005/12Z/2022
5.3 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 11. 11. 2021 do 15. 12. 2021.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Usnesení č. 006/12Z/2022
5.4 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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Návrh byl přijat

bere na vědomí
zprávu ředitele JUDr. Jiřího Holuba o činnosti Krajského úřadu ÚK.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 007/12Z/2022
6.1 Změna „Zásad pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům
Zastupitelstva Ústeckého kraje"
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
stanoví
dle § 35 odst. 2 písmeno s) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, „Zásady pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách
členům Zastupitelstva Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 008/12Z/2022
10.1 Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu,
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Kostka Krásná Lípa,
p. o. o převodu části poskytnuté dotace ve výši 155 000,- Kč na sociální službu nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež (ID 6363165) ze sociální služby terénní programy (ID 1928007) a
ve výši 50 000,-Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 3827499) ze sociální
služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 3153600), v rámci kompetence §
101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné
úkony k uzavření dodatků ke smlouvám dle příloh č. 2 předloženého materiálu.
Termín: 15. 2. 2022

Hlasování:

pro:

48

proti:

0
5

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.4
Usnesení č. 009/12Z/2022
10.2 Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ –
vyrovnávací platba pro rok 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Informace obsažené v důvodové zprávě a v přílohách č. 1 - 4 tohoto usnesení,
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 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 z dotačního programu v rámci projektu „Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509
subjektům poskytujícím sociální služby ve stanovené výši, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a o
uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb a
Pověření Ústeckého kraje se subjekty uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení,
C) schvaluje
1) revizi Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům
sociálních služeb v rámci programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK
3“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2) vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb
dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,
D) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné
úkony k uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních
služeb a Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb
zařazených do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s podpořenými poskytovateli
sociálních služeb.
Termín: do 28. 2. 2022
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.4
Usnesení č. 010/12Z/2022
10.3 Poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí návratné finanční výpomoci subjektům uvedeným v příloze č. 1 tohoto
usnesení a o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 3
předloženého materiálu
2. dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o neposkytnutí návratné finanční výpomoci subjektům uvedeným v příloze č. 2
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tohoto usnesení
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné
úkony k uzavření smluv s podpořenými organizacemi
Termín: 10. 2. 2022

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.4
Usnesení č. 011/12Z/2022
10.4 Financování sociálních služeb v rámci rozpočtového provizoria ČR 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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,
a) o poskytnutí části dotace poskytovatelům sociálních služeb a o uzavření Smlouvy o
poskytnutí části neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v rámci rozpočtového
provizoria dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
b) o neposkytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb uvedených v příloze č. 3 tohoto
usnesení,
B) schvaluje
vzor Smlouvy o poskytnutí části neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v rámci
rozpočtového provizoria dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné
úkony k uzavření smluv s podpořenými poskytovateli sociálních služeb a k následnému
vyplacení první splátky dotace.
Termín: 28. 2. 2022
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.4
Usnesení č. 012/12Z/2022
13.1 Krajská zdravotní, a. s. – změna pověření SOHZ a poskytnutí investiční dotace
(vyrovnávací platby) na rok 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. žádost Krajské zdravotní, a.s. o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) pro rok
2022 (bez příloh 3. až 10, které jsou k nahlédnutí u zpracovatele) ze dne 21. 12.2021,
doručenou dne 27. 12.2021
2. informaci o přistoupení Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu
7

k Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu (Smlouva o poskytování veřejné
služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č.
17/SML2628/SOPD/ZD (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena mezi příjemcem dotace
Krajskou zdravotní, a. s., IČ 25488627 a Pověřovatelem Ústeckým krajem dne 26. 6. 2017) v
souvislosti s poskytnutím dotace projektu
- POŘÍZENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ PRO URGENTNÍ PRACOVIŠTĚ 2. TYPU
RUMBURK
- Přístrojové vybavení nemocnice Most
- Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v
Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
- Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov
- Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice
- Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici
Děčín
- Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice
3. informaci o přistoupení Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu
k Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu (Smlouva o poskytování veřejné
služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č.
20/SML4107-SOVS/ZD (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena mezi příjemcem dotace
Krajskou zdravotní, a. s., IČ 25488627 a Pověřovatelem Ústeckým krajem dne 26. 6. 2017) v
souvislosti s poskytnutím dotace projektu
- Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem
- Obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří KZ v MN Ústí nad Labem
B) konstatuje
1. že Ústecký kraj se ve smlouvách o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby zavázal kofinancovat odůvodněné
potřeby Krajské zdravotní, a.s., (dále KZ) a to zejména přispívat na obnovu a pořízení
infrastruktury KZ nezbytné k dodržení závazku KZ poskytovat služby obecného
hospodářského významu
2. že Ústecký kraj si je vědom nevyhovujícího technického stavu nemovitého majetku
rumburské nemocnice, a to vč. převzatého záměru realizace novostavby „objektu urgentního
příjmu“ a následné rekonstrukce stávajících prostor pro potřeby poskytování následné péče
3. že Ústecký kraj hodlá závazku investiční podpory dle odst. 1 i nadále dostát, a to se
zohledněním nezbytných investičních aktivit v rumburské nemocnici, které jsou aktuálně
připravovány k realizaci, s tím, že pro roky 2022 a 2023 je připraven uvolnit na investiční
aktivity v rumburské nemocnici 400 mil. Kč
C) rozhoduje
1. o uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2628/SOVS/ZD uzavřené
dne 26. 6. 2017 se společností Krajská zdravotní, a.s., se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 400
11 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, dle přílohy č. 11 tohoto usnesení
2. o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 20/SML4107/SOVS/ZD uzavřené
dne 23. 6. 2020 se společností Krajská zdravotní, a.s., se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 400
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11 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, dle přílohy č. 9 tohoto usnesení
3. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí investiční dotace ve výši 600.000.000 Kč společnosti Krajská
zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, a o
uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle přílohy č. 7 tohoto
usnesení.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 013/12Z/2022
16.1 Změna Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Zásady pro poskytování účelových finančních příspěvků v rámci Fondu Ústeckého kraje dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 014/12Z/2022
17.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 1/2022/ZÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
provádí
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017,
rozpočtová opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o 277 624 tis. Kč na celkový objem
rozpočtu Ústeckého kraje 25 243 430 tis. Kč:
1) zvýšení o 200 000 tis. Kč
financování:
prostředky minulých let - zvýšení o částku 200 000 tis. Kč – volné prostředky z hospodaření
Ústeckého kraje z roku 2021
kapitálové výdaje:
odbor zdravotnictví - zvýšení o částku 200 000 tis. Kč – investiční dotace pro Krajskou
zdravotní, a.s. - pracoviště Rumburk, Dodatek č.6 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a
podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č.
17/SML2628/SOVS/ZD uzavřené dne 26. 6. 2017
2) zvýšení o 77 624 tis. Kč
financování:
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - zvýšení o 77 624 tis. Kč - úvěr 2017 - 2022
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kapitálové výdaje:
odbor investiční, úvěr 2017 - 2022 - zvýšení o 77 624 tis. Kč na akce:
a) Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem - stavební
úpravy a dostavba areálu (Stará 99 ), 36 768 tis. Kč
b) VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce objektu na Slovanské, 30 000
tis. Kč
c) Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici nad Labem, 6 232 tis. Kč
d) Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Ústí nad Labem - rekonstrukce budovy
č.p.1738, Teplice - zřízení chráněného bydlení, 4 579 tis. Kč
e) Supervize a rekonstrukce mostu ev. č.24049-1A v Roudnici nad Labem, 45 tis. Kč,
3) přesun ve výši 30 671 tis. Kč
běžné výdaje:
a) odbor ekonomický – snížení o 30 671 tis. Kč - centrální rezerva,
b) odbor sociálních věcí - zvýšení o 30 671 tis. Kč - návratná finanční výpomoc pro vybrané
poskytovatele sociálních služeb na úhradu osobních nákladů za měsíc leden 2022, za účelem
zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb v období od začátku
kalendářního roku před vyplacením 1. splátky dotace poskytnuté dle § 101a zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování:

pro:

51

proti:

1

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

1
Usnesení č. 015/12Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti
Severočeská vodárenská společnosti a.s., se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO:
49099469, a to:
- pozemek: p.č. 436 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
obec Telnice, k.ú. Liboňov, zapsané na LV č. 276 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj, za kupní cenu 10.050,- Kč (dle ZP č.
5636-126/21 ze dne 26. 8. 2021 plus ostatní náklady ve výši 2.000,- Kč - viz důvodová
zpráva) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ
417 03, IČO: 00080837.
3. o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě 2. kupující společností Severočeská
vodárenská společnost a.s. za období tří let zpětně od data účinnosti smlouvy ve výši 2.415,Kč.
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Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.12
2
Usnesení č. 016/12Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Kyškovice, se sídlem Kyškovice 5, 413 01 Kyškovice, IČ: 00263869, a to:
- pozemek: p.č. 578/14 o výměře 590 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 578/15 o výměře 86 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(odděleny z p.č. 578/1 o výměře 8660 m2 dle geometrického plánu č. 521-55/2021 ze dne 25.
7. 2021)
obec Kyškovice, k.ú. Kyškovice, zapsaných na LV č. 421 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých
věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.12
3
Usnesení č. 017/12Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje statutárnímu
městu Most, se sídlem: Radniční 1/2, 434 69 Most, IČ: 00266094, a to:
- pozemek: p. č. 271/9 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p. č. 271/10 o výměře 102 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(odděleny geometrickým plánem č. 1082-52/2021 ze dne 26. 7. 2021 z pozemku p. č. 271/2)
obec Most, k. ú. Most I, zapsaných na LV č. 2037 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.12
4
Usnesení č. 018/12Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Litvínov, se
sídlem: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ: 00266027, a to:
- pozemek: díl „a“ o výměře 234 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
(oddělen geometrickým plánem č. 3244-164/2021 ze dne 2. 6. 2021 z pozemku p. č. 2558/5 a
přisloučen k pozemku p. č. 2526)
- pozemek: díl „b“ o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
(oddělen geometrickým plánem č. 3244-164/2021 ze dne 2. 6. 2021 z pozemku p. č. 2558/5 a
přisloučen k pozemku p. č. 2558/6)
obec Litvínov, k. ú. Horní Litvínov, zapsaných na LV č. 2126 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých
věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.12
5
Usnesení č. 019/12Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Březno, se sídlem Radniční 97, 431 45 Březno, IČ: 00261823, a to:
- pozemek: p.č. 714/92 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p.č. 753/34 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 753/35 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,
- pozemek: p.č. 753/36 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
obec Březno, k. ú. Březno u Chomutova, zapsaných na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO:
00080837.
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Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.12
6
Usnesení č. 020/12Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Libochovany, se sídlem: č. p. 5, 41103 Libochovany, IČO: 00263923, a to:
- pozemek: p.č. 1384/8 o výměře 460 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 1384/11 o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z pozemku p.č. 1384/1 o výměře 8494 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 547-145/2021 ze dne 19.8.2021, který je zatížen věcným břemenem
dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1349/3 o výměře 428 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 1384/6 o výměře 571 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec Libochovany a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková
organizace, se sídlem: Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3-Střekov, Ústí nad Labem,
IČO: 00829048.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.12
7
Usnesení č. 021/12Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Křešice,
se sídlem: Nádražní 84, 41148 Křešice, IČO: 00263851, a to:
- pozemek: p.č. 461/30 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 461/2 o výměře 2612 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 446-100/2020 ze dne 17.5.2021)
- pozemek: p.č. 481/26 o výměře 172 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 481/20 o výměře 198 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 446-100/2020 ze dne 17.5.2021)
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obec Křešice, k. ú. Třeboutice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec Křešice
- pozemek: p.č. 35/14 o výměře 31 m2, druh pozemku: druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 35/9 o výměře 35 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 189-98/2021 ze dne 25.10.2021)
- pozemek: p.č. 813/19 o výměře 12 m2, druh pozemku: druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 35/9 o výměře 207 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 189-98/2021 ze dne 25.10.2021)
- pozemek: p.č. 844/2 o výměře 167 m2, druh pozemku: druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice (pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 266/1 díl „a“ o výměře 450 m2
a p.č. 844 díl „b“ o výměře 577 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
189-98/2021 ze dne 25.10.2021)
obec Křešice, k. ú. Nučnice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec Křešice za kupní cenu 40.300,00 Kč (100,00
Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.12
8
Usnesení č. 022/12Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od statutárního
města Most, IČ: 00266094, se sídlem Radniční 1/2, Most, PSČ 434 01, a to:
- pozemek: p.č. 123/14 o výměře 600 m2, druh pozemku: lesní pozemek (oddělen z p.č. 123/7
o výměře 34782 m2 geometrickým plánem č. 286-176/2021 ze dne 23. 9. 2021 a je zatížen
věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Klíny, k.ú. Rašov u Litvínova, zapsané na LV č. 256 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Most, za kupní cenu 54.000,--Kč (90,--Kč/m2, viz důvodová
zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.12
9
Usnesení č. 023/12Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
14

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

A) rozhoduje
podle § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů
o vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 17.1 tohoto usnesení z účetní evidence Ústeckého
kraje a darování movitého majetku společnosti:
- Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČO: 25488627
- Základní umělecká škola Stanislava Šebka Krupka, Mariánské náměstí 22, 417 42, Krupka,
IČO: 61515892
- TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o., Máchova 1376/3, 400 03 Ústí
nad Labem, IČO: 25109189
B) rozhoduje
podle § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých a to dle přílohy č. 17.2
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem (předávající) a příspěvkovými organizacemi:
- Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, Velebudice, 434 01
Most, IČO: 00125423
- Speciální základní škola a Praktická škola Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková
organizace, Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 44555091
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.12
10
Usnesení č. 024/12Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o ukončení Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 2061/2008 ze dne 30. 10. 2008 uzavřené
mezi Ústeckým krajem a městem Litvínov, se sídlem: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ:
00266027, na budoucí převod nemovité věci, a to:
- část pozemku: p. č. 2564/1 o výměře max. 180 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Litvínov, k. ú. Horní Litvínov, zapsané na LV č. 2126 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.12
11
Usnesení č. 025/12Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
mění
část usnesení č. 056/10Z/2021 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 1. 11. 2021 takto:
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- pozemek: p.č. 335/24 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Hoštka, k. ú. Hoštka, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ČR-Státní pozemkový úřad
- pozemek: p.č. 376/3 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Hoštka, k. ú. Kochovice, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ČR- Státní pozemkový úřad
se vyjímá.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.12
12
Usnesení č. 026/12Z/2022
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření dohody o narovnání mezi Ústeckým krajem a společností Hitachi
Astemo Czech, s.r.o., IČO 27578330, Velemyšleves-Průmyslová zóna Triangle 60, 438 01
Velemyšleves dle přílohy č. 1.1 tohoto usnesení v důsledku částečné neplatnosti Smlouvy o
koupi pozemků č. 585/2006 ze dne 7. 8. 2006.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.12
Usnesení č. 027/12Z/2022
23.1 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Ústeckého kraje za rok 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu o činnosti a plnění Plánu práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 23.1 - 23.5, 23.7 - 23.9
Usnesení č. 028/12Z/2022
23.2 Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Ústeckého kraje na rok 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
16

schvaluje
Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje na
rok 2022, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 23.1 - 23.5, 23.7 - 23.9
Usnesení č. 029/12Z/2022
23.3 Vyhodnocení činnosti Výboru pro zemědělství a venkov za období listopad 2020 až
prosinec 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
vyhodnocení činnosti Výboru pro zemědělství a venkov Zastupitelstva Ústeckého kraje za
období listopad 2020 až 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 23.1 - 23.5, 23.7 - 23.9
Usnesení č. 030/12Z/2022
23.4 Plán činnosti Výboru pro zemědělství a venkov na rok 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
plán činnosti včetně termínů jednání Výboru pro zemědělství a venkov Zastupitelstva
Ústeckého kraje na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 23.1 - 23.5, 23.7 - 23.9
Usnesení č. 031/12Z/2022
23.5 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za II. pololetí
roku 2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za 2. pololetí roku
2021, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

Společné hlasování k bodům: 23.1 - 23.5, 23.7 - 23.9
17

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 032/12Z/2022
23.6 Výbory Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) odvolává
v souladu s § 35 odst. 2 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
1. Moniku Jarošovou z funkce členky Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje
2. PhDr. Janu Müllerovou, Ph.D. z funkce členky Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje
3. Mgr. Zdeňka Kettnera z funkce člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Ústeckého kraje
4. Bc. Elvíru Hahnovou z funkce členky Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva
Ústeckého kraje
5. Jiřího Pimparu, z funkce člena Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje
6. Mgr. Zdeňka Kettnera, z funkce člena Výboru pro kulturu a památkovou péči
Zastupitelstva Ústeckého kraje
7. Bc. Michaelu Kubánkovou z funkce místopředsedkyně Výboru pro sociální věci,
bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje
8. Jaroslava Foldynu z funkce člena Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně
vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje
9. Michala Koláře z funkce člena Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého kraje
ke dni 24. 1. 2022.
B) volí
v souladu s § 35 odst. 2 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
1. Michala Mohra, MBA , členem Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje
2. Mgr. Tomáše Oršuláka, Ph.D., členem Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Ústeckého kraje
3. Ing. Bohumila Ježka, členem Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Ústeckého kraje
4. Mgr. Ondřeje Tancoše, členem Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého
kraje
5. Andreu Kuchtovou, členkou Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje
6. Ing. Miroslava Jeništu, členem Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje
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7. Marcela Ševčíka, členem Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého
kraje
8. Ing. Bohumila Ježka, členem Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené
lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje
9. Tomáše Vlacha, členem Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality
Zastupitelstva Ústeckého kraje
10. Ing. Martinu Bečvářovou, místopředsedkyní Výboru pro sociální věci, bezpečnost a
sociálně vyloučené lokality
Zastupitelstva Ústeckého kraje
11. PhDr. Reného Hladíka, CSc., členem Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva
Ústeckého kraje
12. Roberta Holce, členem Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje.
s účinností od 25. 1. 2022.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 033/12Z/2022
23.7 Plán práce Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
Plán práce Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2022 dle přílohy 1
tohoto materiálu
B) bere na vědomí
Zprávu o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje za 2021 dle
přílohy 2 tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 23.1 - 23.5, 23.7 - 23.9
Usnesení č. 034/12Z/2022
23.8 Výbor pro životní prostředí ZÚK - Informace o činnosti za rok 2021, termíny
zasedání a plán činnosti pro rok 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
dle § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
19

Informace o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova ZUK za rok
2021 a
termíny konání výborů pro rok 2022 dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení.
B) schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
a článkem 28 odst. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva Plán činnosti Výboru pro životní prostředí
na rok 2022
dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 23.1 - 23.5, 23.7 - 23.9
Usnesení č. 035/12Z/2022
23.9 Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje – hodnocení
činnosti za rok 2021, plán práce pro rok 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
zprávu o činnosti Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu.
B) schvaluje
plán práce Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2022
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 23.1 - 23.5, 23.7 - 23.9
Usnesení č. 036/12Z/2022
23.10 Kontrola Finančního výboru - financování Krušnohorské bílé stopy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ukládá
Finančnímu výboru prověřit financování Krušnohorské bílé stopy - to jest všech prostředků
Ústeckého kraje, vynaložených do úpravy a údržby běžeckých stop na území Ústeckého kraje
za období kalendářních zim 2019 - 2020, 20-21,21-22.
Termín: 5.9.2022
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

Seznam příloh:
20

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

bod 6. 1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 007/12Z/2022 Návrh „Zásad pro poskytování
cestovních náhrad při pracovních
cestách členům Zastupitelstva
Ústeckého kraje“

bod 10.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 009/12Z/2022 Revize metodiky POSOSUK 3

bod 10.2 priloha 2.pdf

k usnesení č. 009/12Z/2022 Přehled nové výše dotace pro rok
2022

bod 10.2 priloha 3.pdf

k usnesení č. 009/12Z/2022 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace – VZOR

bod 10.2 priloha 4.pdf

k usnesení č. 009/12Z/2022 Pověření na období 2022 – 2024 VZOR

Bod 10.3 Priloha 1.pdf

k usnesení č. 010/12Z/2022 Přehled subjektů navržených k
podpoře

Bod 10.3 Priloha 2.pdf

k usnesení č. 010/12Z/2022 Přehled subjektů navržených k
zamítnutí podpory

Bod 10.4 priloha 2.pdf

k usnesení č. 011/12Z/2022 Přehled podpořených subjektů,
včetně výše dotace

Bod 10.4 priloha 3.pdf

k usnesení č. 011/12Z/2022 Přehled nepodpořených subjektů

bod 13.1 priloha 7.pdf

k usnesení č. 012/12Z/2022 Smlouva o poskytnutí investiční
dotace (vyrovnávací platby) pro rok
2022 (bez příloh) – NÁVRH

bod 13.1 priloha 9.pdf

k usnesení č. 012/12Z/2022 Návrh dodatku č. 2
(20/SML4107-SOVS/ZD) ke
smlouvě o poskytování veřejné
služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby ze dne 23. 6.
2020

bod 13.1 priloha 11.pdf

k usnesení č. 012/12Z/2022 Návrh dodatku č. 6
(17/SML2628/04/SOVS/ZD) ke
smlouvě o poskytování veřejné
služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby ze dne 26. 6.
2017

bod 16.1 priloha c. 2.pdf

k usnesení č. 013/12Z/2022 Zásady pro poskytování účelových
finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého kraje bez vyznačených
změn

bod 18.1 priloha 17.1.pdf

k usnesení č. 023/12Z/2022 Soupis výpočetní techniky

bod 18.1 priloha 17.2.pdf

k usnesení č. 023/12Z/2022 Soupis výpočetní techniky

bod 18.1 priloha 1.1.pdf

k usnesení č. 026/12Z/2022 Dohoda o narovnání

bod 23.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 028/12Z/2022 Termíny jednání a plán práce VVVZ
na rok 2022

bod 23.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 030/12Z/2022 Plán činnosti a termínů jednání
výboru

bod 23.8 priloha 1.pdf

k usnesení č. 034/12Z/2022 Informace o činnosti Výboru

bod 23.8 priloha 2.pdf

k usnesení č. 034/12Z/2022 Termíny zasedání Výboru v roce
2022
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bod 23.8 priloha 3.pdf

k usnesení č. 034/12Z/2022 Plán činnosti Výboru na rok 2022
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bod 6. 1 priloha 1.pdf k usnesení č. 007/12Z/2022

Příloha č. 1

Zásady
pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva
Ústeckého kraje
schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /12Z/2022 dne 24. 1. 2022
stanovené v souladu s ust. § 35 odst. 2 písm. s) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o krajích“), a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“).

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

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

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

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

3. Vyslání na tuzemskou pracovní cestu a kontrolu správnosti vyúčtování cestovních náhrad
za pracovní cestu Zastupitele zajišťuje odbor informatiky a organizačních věcí.

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

4.

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

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

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

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

b)
c)

35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v dvoutřetinové výši
základní sazby (pokud byla u zahraniční pracovní cesty v trvání 12 až 18 hodin
poskytnuta 3 bezplatná jídla, zahraniční stravné nepřísluší);
25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.

7. V souladu s § 180 Zákoníku práce je při zahraničních pracovních cestách Zastupitelům
poskytováno kapesné ve výši 40 % zahraničního stravného.
8. Vyslání na zahraniční pracovní cestu a kontrolu správnosti vyúčtování cestovních náhrad
za zahraniční pracovní cestu zajišťuje odbor informatiky a organizačních věcí. Úhradu
cestovních náhrad z pokladny Krajského úřadu Ústeckého kraje zajišťuje odbor kancelář
ředitele.
9. Záloha na cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě je poskytována po předložení řádně
vyplněného a schváleného cestovního příkazu. Žádost o poskytnutí zálohy v cizí měně - EUR,
USD je nutné podat nejpozději 3 pracovní dny; u ostatních měn pět pracovních dnů
před nástupem pracovní cesty do pokladny Krajského úřadu Ústeckého kraje tak, aby
pokladna mohla zabezpečit dostatečné množství příslušné cizí měny.
10. Při vyplňování tiskopisu „Cestovní příkaz pro zahraniční pracovní cestu“ je nutné vyznačit
celkovou předpokládanou dobu pobytu mimo území České republiky. Při jednodenním pobytu
mimo území České republiky je nutné vyznačit počet hodin pobytu do 18 hodin a nad 18 hodin.
Podle těchto údajů bude vypočtena výše zálohy na zahraniční pracovní cestu.
III.
Společná ustanovení
1. Pro účely poskytování cestovních náhrad se stanoví:
a) pravidelným pracovištěm Uvolněných zastupitelů sídlo Ústeckého kraje,
b) pravidelným pracovištěm Neuvolněných zastupitelů místo jejich trvalého pobytu.

2. Pro účely určení cestovních náhrad se posuzuje doba od nástupu Neuvolněného zastupitele
na pracovní cestu související s výkonem jeho funkce, tj. zejména jednání orgánů kraje či
dalších orgánů, do kterých byl neuvolněný zastupitel zvolen nebo jmenován
zastupitelstvem či radou kraje, včetně doby výkonu práce, do doby ukončení pracovní
cesty.
3. Zastupitelé mohou za níže uvedených podmínek použít při pracovní cestě soukromé silniční
motorové vozidlo. V případě použití soukromého silničního motorového vozidla je nezbytné
předem předložit doklady prokazujících sjednání platného pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění, a to jak na škodu vzniklou na věci, tak
na zdraví, s tím, že v případě pojistné události bude uplatňovat nárok na pojistné plnění
u příslušné pojišťovny.

4. Cestovní náhrady při použití soukromého silničního motorového vozidla mohou být
poskytnuty následovně:
a) ve výši odpovídající ceně jízdného určeného hromadného dopravního prostředku
dálkové přepravy, nebo
b) ve výši za každý 1 km jízdy základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované
pohonné hmoty podle § 157 odst. 3 Zákoníku práce.
5. Uplatnění náhrad dle odst. 4 bodu b) tohoto článku je možné pouze v případě, kdy bude
uzavřena mezi Ústeckým krajem a Zastupitelem Dohoda o použití soukromého silničního
motorového vozidla (dále i jako „Dohoda“). Vzor Dohody tvoří přílohu č. 3 těchto zásad.
Uzavření Dohody dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 těchto zásad schvaluje Rada Ústeckého
kraje na návrh oprávněného žadatele.
Pokud o to oprávněný žadatel požádá a Zastupitel s tím bude souhlasit, lze Zastupitelem
po přechodnou dobu nutnou k přípravě a schválení Dohod, tj. nejpozději do nejbližší schůze
Rady Ústeckého kraje, použít soukromé silniční motorové vozidlo k pracovní cestě
před uzavřením Dohody. Podstatné skutečnosti budou uvedeny v Cestovním příkazu.
Nástupem na pracovní cestu Zastupitel potvrzuje, že jsou splněny podmínky uvedené
ve vzoru Dohody (zejména obsah prohlášení).
6. Oprávněným žadatelem v případě uplatnění náhrad dle odst. 4 bodu b) tohoto článku je:
a) 1. náměstek hejtmana vůči hejtmanovi,
b) hejtman vůči všem ostatním zastupitelům.
7. Administraci Dohod zajišťuje odbor informatiky a organizačních věcí.
8. Neprokáže-li Zastupitel cenu za pořízení pohonných hmot, bude použita pro určení výše
náhrady průměrná cena příslušné pohonné hmoty stanovená postupem dle zákoníku práce.
9. Schválení a vyúčtování pracovní cesty je prováděno na tiskopise „Cestovní příkaz
pro tuzemské pracovní cesty“, který tvoří přílohu č. 1 nebo na tiskopise „ Cestovní příkaz
pro zahraniční pracovní cesty“, který tvoří přílohu č. 2 těchto zásad.
10. Cestovní příkaz musí být schválen Oprávněnou osobu před nástupem na pracovní cestu.
11. Oprávněná osoba na cestovním příkazu (přílohy č. 1 a 2 těchto zásad) určí dobu a místo
nástupu na pracovní cestu, dobu ukončení pracovní cesty, místo výkonu práce na pracovní
cestě, způsob dopravy (zda bude využit hromadný dopravní prostředek, služební vozidlo,
soukromé silniční motorové vozidlo za cenu odpovídající ceně jízdenky hromadného
dopravního prostředku dálkové přepravy nebo dle Dohody za cenu základní náhrady a
spotřebované pohonné hmoty podle § 157 odst. 3 Zákoníku práce), případně další podmínky
pracovní cesty.

12. Vyplacení zálohy na cestovní náhrady povoluje Oprávněná osoba současně s vysláním
na pracovní cestu. Další zálohu na cestovní náhrady lze poskytnout až po vyúčtování
dříve poskytnuté zálohy. V případě zahraniční pracovní cesty bude záloha vyplacena
v příslušné zahraniční měně. Vyúčtování zálohy na cestovní náhrady se řídí § 183
Zákoníku práce.
13. Zastupitelům náleží při pracovní cestě náhrada prokázaných jízdních výdajů za podmínek
stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance kraje a v jejich mezích podle
těchto zásad. Ostatní podmínky poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách
stanoví Zákoník práce.
14. Zastupitelé jsou povinni po ukončení pracovní cesty vyúčtovat cestovní náhrady a d a l š í
v ýd a j e bez zbytečného odkladu.
15. Zrušují se Zásady pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům
Zastupitelstva Ústeckého kraje, schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 012/4Z/2020 dne 15. 2. 2021.
16. Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 24. 1. 2022.

V Ústí nad Labem, dne 24. 1. 2022

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje
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Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory
poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu POSOSUK 3
Obecné podmínky pro poskytování vyrovnávací platby
a) Právní prostředí ČR
Systém financování sociálních služeb v ČR je upraven množstvím právních předpisů.
V následujícím přehledu jsou uvedeny ty, které jsou pro účely tohoto dokumentu nejdůležitější:
České právní normy
Oblast sociálních služeb je v českém právním systému upravena následujícími normami:
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů
Této oblasti se však dále dotýkají například i následující právní předpisy:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (oblast práva
závazkového)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (režim veřejnoprávních
smluv)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Oblast financování (poskytnutí finančních prostředků a kontroly)
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním
rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhlášeka o finančním vypořádání)
Veřejná podpora
Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů
Veřejné zakázky
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
b) Právní prostředí EU
Sociální politika patří v Evropské unii mezi tzv. koordinované politiky. Jedná se tedy o oblast,
kde členské státy přenesly svou působnost na orgány EU/ES jen částečně a jádro pravomocí
zůstává v rukou národních vlád.
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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 č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu (dále též „Rozhodnutí EK“).
Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby (tzv. Rámec SGEI).
Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu
udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (Cílem Sdělení je vysvětlit
základní pojmy při používání pravidel státní podpory na vyrovnávací platbu za závazek veřejné
služby. Tento právní předpis lze označit za příručku základních informací pro objednatele a
poskytovatele veřejných služeb.).
Rozsudek Altmark.
Podpora de minimis
(Předpisy, které jsou na území České republiky aplikovány od 1. 7. 2014)
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
Studie realizované MPSV zabývající se dopady evropské legislativy na oblast poskytování
sociálních služeb docházejí k následujícím závěrům1:
Rozhodnutí EK výslovně v ustanovení čl. 2 odst. 1, písm. c) označuje služby, „jimiž
se uspokojují sociální potřeby, například zdravotní a dlouhodobá péče, péče o děti, přístup
na trh práce a opětovné začlenění do trhu práce, sociální bydlení a péče a sociální začleňování
zranitelných skupin“ za skupinu služeb, u nichž lze při splnění dalších podmínek uvedených
v Rozhodnutí EK, použít bez ohledu na výši podpory možnosti nenotifikovat veřejnou podporu
Komisi. Jinými slovy, pokud veřejná podpora na tyto služby splňuje požadavky Rozhodnutí
EK, není nutné programy (režimy) ani individuální podpory předem oznamovat Komisi. Tato
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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skutečnost potvrzuje zvláštní postavení sociálních služeb mezi ostatními SGEI danou sociální
potřebou, kterou mají tyto služby uspokojovat, i to, že mohou využívat oproti „běžným
službám“ benevolentnějšího režimu veřejné podpory. Komise k tomu v bodu 11 Preambule
konstatovala následující: „Nemocnice a podniky poskytující sociální služby, které jsou
pověřeny úkoly obecného hospodářského zájmu, mají specifickou povahu, kterou je třeba
zohlednit. Zejména je třeba brát v úvahu skutečnost, že za současných hospodářských
podmínek a za současného stavu rozvoje vnitřního trhu mohou sociální služby potřebovat
k pokrytí nákladů na veřejnou službu částku, která je vyšší než strop stanovený v tomto
rozhodnutí. Vyšší částka vyrovnávací platby pro sociální služby tudíž s sebou nutně nepřináší
větší riziko narušení hospodářské soutěže. Proto by podniky pověřené poskytováním sociálních
služeb, včetně poskytování sociálního bydlení pro znevýhodněné občany nebo příslušníky
sociálně méně zvýhodněných skupin, kteří nejsou z důvodů omezené solventnosti schopni
získat bydlení za tržních podmínek, měly být rovněž osvobozeny od oznamovací povinnosti
stanovené tímto rozhodnutím, i když vyrovnávací platba, kterou obdrží, přesahuje obecný limit
pro vyrovnávací platby stanovený tímto rozhodnutím. Totéž by mělo platit
pro nemocnice poskytující zdravotní péči, v příslušných případech včetně pohotovostních
služeb a doplňkových služeb, které přímo souvisejí s jejich hlavními činnostmi, zejména
v oblasti výzkumu. Sociálními službami, na které se vztahuje vynětí z oznamovací povinnosti,
by měly být jasně vymezené služby, pokrývající sociální potřeby v oblasti zdravotní
a dlouhodobé péče, péče o děti, přístupu na trh práce a opětovného začlenění do trhu práce,
sociálního bydlení a péče o zranitelné skupiny a jejich sociálního začleňování.“
Komise tedy výslovně považuje „služby, jimiž se uspokojují sociální potřeby“ za a priori
spadající pod regulaci veřejné podpory dle práva EU.
Povinnost poskytovat finanční prostředky pro poskytovatele sociálních služeb v souladu
s pravidly EU ukládá krajům zákon č. 313/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Veřejná podpora
Příspěvky (podpory) poskytnuté poskytovatelům služeb, včetně sociálních služeb, mohou být
považovány za nedovolenou veřejnou podporu ve smyslu práva EU, pokud splňují následující
definiční znaky veřejné podpory EU dle čl. 107 odst. 1 SFEU, který zní:
„Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo
mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví
výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem,
nestanoví-li Smlouvy jinak”
Nedovolená veřejná podpora je posuzována dle následujících definičních znaků:
a) podpora poskytnutá v jakékoli formě,
b) poskytnutá státem nebo ze státních (veřejných) prostředků,
c) způsobem, který narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje
určité podniky nebo určitá odvětví výroby,
d) v míře, ve které může být dotčen obchod mezi členskými státy.

3

Příloha č. 1

Pokud je daná sociální služba nehospodářské povahy, nepodléhá poskytnutá výhoda vůbec
pravidlům vnitřního trhu a státy nejsou z hlediska práva EU nijak omezeny v jejím
poskytování2.
V případě, že daná sociální služba je hospodářské povahy, existuje zvláštní výjimka – zvláštní
kategorie služeb, které jsou označovány jako tzv. služby obecného hospodářského zájmu
(anglicky Services of General Economic Interest, zkratka SGEI). Jedná se o služby, které
splňují podmínky stanovené v roce 2003 Evropským soudním dvorem v Rozsudku Altmark:
a) subjekt, který je příjemcem vyrovnávací platby, musí být výkonem SGEI pověřen, a to
jasně vymezeným způsobem,
b) ukazatele pro kalkulaci výše vyrovnávací platby musí být stanoveny předem
a objektivním způsobem,
c) výše vyrovnávací platby nesmí překročit náklady vynaložené subjektem při plnění
závazku veřejné služby po odečtení příslušných příjmů z tohoto závazku a přičtení
přiměřeného zisku (nástroje proti překompenzaci) a
d) 1) subjekt pověřený výkonem veřejné služby byl vybrán v rámci řízení o zadání veřejné
zakázky umožňující vybrat zájemce schopného poskytovat tyto služby
za nejmenších nákladů pro územně samosprávný celek nebo
2) na základě analýzy nákladů, jež by na výkon veřejné služby vynaložil průměrný,
řádně řízený podnik, jenž disponuje odpovídajícími technickými prostředky k plnění
výkonu dané veřejné služby
Pokud nejsou uvedené podmínky rozsudku Altmark splněny, nabízí se i další alternativy,
jelikož kompenzace (vyrovnávací platba) může být shledána veřejnou podporou slučitelnou
s vnitřním trhem (tedy legálně poskytnutou). Rozhodujícími právními předpisy jsou
Rozhodnutí EK a Rámec SGEI.
Rozdíl mezi těmito právními akty spočívá v tom, že pokud jsou splněny podmínky Rozhodnutí
EK (zejména limity pro jeho aplikaci), je kompenzace považována za veřejnou podporu
slučitelnou s vnitřním trhem automaticky, bez nutnosti oznámení Komise. V případě, že
vyrovnávací platba nesplňuje mezní hodnoty stanovené v Rozhodnutí EK, je možné využít
Rámce SGEI. V tomto případě je však nutné notifikovat opatření Evropské komisi, která bude
posuzovat slučitelnost s vnitřním trhem s ohledem na podmínky v Rámci SGEI uvedené.
Následné judikáty ESD (resp. SDEU) vedou k následující interpretaci a závěrům:
a) veřejný sektor má poměrně rozsáhlé právo označit určitou službu jako službu obecného
hospodářského zájmu, pokud je daná služba objektivně poskytována ve společném či
veřejném zájmu
b) požadavek na jasné vymezení kvantitativních (rozsah služeb a úplata) i kvalitativních
povinností (kvalita služeb) v pověřovacím aktu
c) požadavek na předem dané objektivní a transparentní parametry vyčíslení kompenzace,
které jsou následně kontrolovatelné a které mají zajistit, aby provozovatel veřejné
služby nebyl přeplácen
d) požadavek, který stanoví, že úroveň nákladů je nejlépe zajištěna výsledkem otevřené,
nediskriminační a transparentní hospodářské soutěže, v jejímž rámci je vybrán „nejlepší
dodavatel“, a v případě, že takový proces neproběhl, určitým benchmarkingem nákladů
vůči tzv. běžnému, řádně řízenému podniku.

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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Výjimky z obecného zákazu poskytovat veřejnou podporu jsou následující:





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

Při aplikaci těchto výjimek je třeba si uvědomit zásady zákazu kumulace podpor, které jsou
následující:
a) podporu v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu lze kumulovat
s podporou de minimis podle Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013
ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 708 Smlouvy o fungování Evropské
unie na podporu de minimis až do celkové výše 500 tisíc EUR za tři roky
b) podporu v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu nelze kumulovat
s žádnou vyrovnávací platbou na tutéž službu obecného hospodářského zájmu (tj.
s podporou poskytnutou zejména dle Rozhodnutí EK).
Z uvedeného principu zákazu kumulace podpor vyplývá závěr, že poskytovatel sociální služby,
kterému je nebo má být poskytována vyrovnávací platba, nesmí přijmout podporu podle
Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby
obecného hospodářského zájmu; v opačném případě mu nemůže být poskytnuta vyrovnávací
platba na tutéž službu.
Pověření poskytovatele sociálních služeb
Aplikace těchto pravidel a postupů na financování sociálních služeb v kraji by měla tyto
následky:3
1) Provedení určitého výběru množiny poskytovatelů sociálních služeb v kraji v souladu
s pravidly veřejných zakázek
2) Finanční podpora z veřejných zdrojů má podobu vyrovnávací platby. Kalkulace této
vyrovnávací platby musí být provedena předem, nicméně její vyúčtování se provádí
až na konci stanoveného období dle skutečně vynaložených nákladů (a příjmů s nimi
souvisejících). To prakticky znamená, že kraj nebude reálně vědět, jaké budou jeho
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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skutečné výdaje spojené s těmito platbami (může však stanovit maximální výši
pro každého příjemce dotací)
3) Parametry výpočtu vyrovnávací platby by měly být objektivní a transparentní (zároveň
se připouští, že nemusí být známy veškeré podrobnosti nákladů před zahájením
poskytování služby). Při kalkulaci vyrovnávací platby nejde o povahu nákladů u dané
služby (např. platy, provoz apod.), ale o účel jejich vynaložení. Přípustné varianty
obecně jsou:
a. Stanovení kompenzace na bázi ceny za úkon, za cenu služby v jednom dni nebo za cenu
péče založenou na odhadu jejich potenciálních uživatelů, například: počet seniorů
přijatých do sociálního zařízení za jeden rok, počet dní strávených v sociálním zařízení
v průběhu tohoto období
b. Stanovení předem definované množiny nákladů souvisejících s poskytováním dané
služby. Lze limitovat další výdaje určitou částkou dle konkrétního typu služby –
koeficienty použít pro území apod., například: použité vybavení a platy sociálních
pracovníků za jeden rok
Čl. 4 Rozhodnutí EK upravuje náležitosti tzv. pověřovacího aktu. Poskytováním služby
obecného hospodářského zájmu je dotčený podnik pověřen jedním nebo několika akty, jejichž
formu si mohou upravit jednotlivé členské státy. V tomto aktu nebo aktech musí být uvedeny
zejména tyto údaje:







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

Část I.
Úvodní ustanovení
1. Ústecký kraj (dále jen “ÚK“) v návaznosti na ustanovení § 95 písm g) zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o sociálních službách“) stanovuje pro účely dotačního řízení a pro účely posouzení žádostí
o dotaci z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb a požadavku na dotaci Metodiku Ústeckého kraje
pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu
POSOSUK 3 (dále jen „Metodika POSOSUK 3“).
2. Metodika POSOSUK 3 upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup
pro podání žádostí, pravidla a postup pro posouzení žádostí, hodnocení rozpočtu,
požadavku na dotaci, stanovení maximální výše dotace. Metodika POSOSUK 3 dále
obsahuje informace o stanovení vyrovnávací platby a maximální výše podpory. Na
příspěvkové organizace ÚK se tato Metodika POSOSUK 3 vztahuje obdobně.
6

Příloha č. 1

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 s § 28 odst. 4 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) na jejich běžné účty.
4. Finanční prostředky budou poskytnuty z projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji 3“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/ 15_005/0014509, financovaného na základě
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. …………… o poskytnutí dotace z Evropského
sociálního
fondu
prostřednictvím
Operačního
programu
Zaměstnanost
a ze spoluúčasti příjemce, tedy Ústeckého kraje. Rozpad zdrojů financování dle Výzvy
Operačního programu Zaměstnanost – EU 85 %, tj. 424 181 000 Kč, státní rozpočet
10 %, tj. 49 904 000 Kč, Ústecký kraj 5 %, tj. 24 952 000 Kč.
5. Finanční podpora na sociální služby z dotace musí být poskytnuta v souladu s Rozhodnutím
EK.
Část II.
Zaměření podpory, účel dotace
1. Dotace z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje se poskytuje k financování
běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu
se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji (dále
jen „SPRSS ÚK“), resp. s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na
rok, zpracovaným v souladu s § 95 zákona o sociálních službách, poskytovatelům
sociálních služeb, kteří jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále
jen „Základní síť kraje“).
2. Dotace na poskytování sociálních služeb se poskytuje na financování základních druhů
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování
sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby.
Část III.
Vymezení některých pojmů
1. Dotací se rozumí finanční prostředky z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu
Ústeckého kraje poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, a to
v rámci a za podmínek této Metodiky POSOSUK 3 a programu POSOSUK 3.
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2. Poskytovatelem sociální služby se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno
rozhodnutí o registraci, a právnická a fyzická osoba uvedená v § 84 odst. 5 zákona o
sociálních službách (poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní
péče).
3. Žadatelem se rozumí ten poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání
žádosti (tzv. způsobilý žadatel) a podáním žádosti se uchází o dotaci z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,
státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje na podporu poskytování sociální služby.
4. Programem POSOSUK 3 se rozumí dotační program (dle § 10c zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů) Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3
(dále jen „POSOSUK 3“), jehož podmínky jsou schvalovány Zastupitelstvem Ústeckého
kraje a v jehož rámci jsou poskytovány dotace poskytovatelům sociálních služeb
za účelem spolufinancování sociálních služeb.
5. Poskytovatelem dotace se rozumí Ústecký kraj (dále jen „Poskytovatel“), který poskytuje
finanční prostředky z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje
dle § 95 písm. g) zákona o sociálních službách, vyhlašuje a určuje podmínky pro jejich
poskytování a rozhoduje o účelu jejich vynakládání. V jeho rámci plní příslušné úkoly
a funkce odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen „KÚÚK“).
6. Příjemcem dotace se rozumí poskytovatel sociální služby, v jehož prospěch bylo
o poskytnutí dotace poskytovatelem dotace rozhodnuto (dále jen „Příjemce“).
7.

Žádostí o dotaci (dále jen „Žádost POSOSUK 3“) se rozumí žádost poskytovatele
sociálních služeb o dotaci z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje podaná
do dotačního programu POSOSUK 3, kterou poskytovatel sociálních služeb podává
prostřednictvím k tomu určených formulářů, přičemž k tomu, aby byla Žádost
POSOSUK 3 způsobilá posouzení, musí splňovat náležitosti § 10a odst. 3 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, musí být vyplněny všechny k tomu určené
části žádosti a doplněny veškeré povinné přílohy.

8. Hodnotitelem krajského úřadu se rozumí kompetentní pracovník, který disponuje znalostmi
o průběhu poskytování sociálních služeb, má adekvátní znalosti o financování sociálních
služeb a ekonomických aspektech poskytování sociálních služeb a musí být seznámen s
obsahem této metodiky, podle jejíchž ustanovení při hodnocení postupuje.
9. Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb se rozumí dokument, kterým jsou
deklarovány priority v rozvoji sociálních služeb na území regionu, a to v souladu
s ustanoveními § 3 písm. h) a § 95 písm d) zákona o sociálních službách.
10. Neoprávněným použitím peněžních prostředků se rozumí jejich výdej, jehož provedením
byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, nebo porušení
podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to,
nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity.
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11. Zadržením peněžních prostředků se rozumí porušení povinnosti vrácení prostředků
poskytnutých z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje ve stanoveném
termínu.
12. Maximální výše dotace je stanovena jako požadovaná výše dotace snížená o nadhodnocené
náklady a o náklady v rozpočtu, na které nelze finanční prostředky z dotace čerpat (viz.
neuznatelné náklady).
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. Smlouvou o poskytnutí finanční podpory se rozumí smlouva o poskytnutí finanční podpory
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje poskytovateli sociálních
služeb na podporu sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách, která
je uzavřena v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
na základě níž a při splnění v ní stanovených podmínek bude žadateli (Příjemci) poskytnuta
dotace ve výši Maximální výše podpory.
15. Průběžnou zprávou o realizaci se rozumí zpráva obsahující popis realizace předmětu plnění
za dané monitorovací období v předepsané struktuře.
16. Roční zpráva o realizaci nahrazuje Průběžnou zprávu o realizaci v posledním sledovaném
období kalendářního roku. Mimo popis realizace předmětu za dané monitorovací období,
obsahuje shrnutí plnění celého kalendářního roku a předešlých sledovaných obdobích
v předepsané struktuře. Součástí Roční zprávy o realizaci je i vyúčtování Vyrovnávací
platby.
17. Závěrečná zpráva o realizaci doplňuje Roční zprávu o realizaci v posledním sledovaném
období plnění Smlouvy. Mimo popis realizace předmětu za dané monitorovací období,
obsahuje celkové shrnutí plnění Smlouvy v předepsané struktuře.
18. Indikátory jsou nástroje pro měření cíle výkonu sociální služby.
19. Podpořenou osobou (účastníkem projektu) se rozumí osoba, která má přímý prospěch
z intervence Evropského sociálního fondu, která může být jednoznačně identifikována
(jménem, příjmením, bydlištěm a datem narození) a pro něž jsou vyčleněny konkrétní
výdaje. Jiné osoby za účastníky považovány nejsou. Osoby se zapisují do systému IS ESF
2014+ s využitím jména, příjmení, bydliště a data narození (osoby, které nejsou
identifikovány do této míry detailu, nemohou být započteny mezi podpořené osoby).
20. Systémem IS ESF 2014+ se rozumí Informační systém využívaný k monitorování
podpořených osob.
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21. Bagatelní podpora - za osobu, která má z podpořeného projektu přímý prospěch, je
považována pouze osoba, která se účastní činností realizovaných v rámci podpořeného
projektu pro cílové skupiny a u níž rozsah jejího zapojení do podpořeného projektu
překročí tzv. bagatelní podporu.
Bagatelnost podpory - je stanoven limit, že účastníkem/podpořenou osobou z hlediska
indikátorů, je pouze osoba, která:
a) získala v projektu Operační program Zaměstnanost podporu v rozsahu minimálně
40 hodin (bez ohledu na počet dílčích podpor, tj. počet dílčích zapojení
do projektu) a zároveň
b) alespoň 20 hodin z podpory, kterou osoba v daném projektu OPZ získala, nemá
charakter elektronického vzdělávání
Pro výpočet limitu bagatelní podpory se rozumí „hodinou“ hodina v délce 60 minut.
Část IV.
Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace
1. Na dotaci není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace náleží
do pravomoci Zastupitelstva ÚK. Dotace jsou poskytovány na základě § 10a zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
2. Žadateli nebude vyplacena vyšší dotace, než jaká odpovídá maximální výši podpory
stanovené v souladu s pravidly části VII. Metodiky POSOSUK 3. V případě, že v Žádosti
POSOSUK 3 žadatel požádá o dotaci nižší než představuje maximální výše podpory určená
dle předchozí věty, bude poskytovateli sociálních služeb (žadateli) vyplacena dotace
ve výši uvedené v Žádosti POSOSUK 3.
3. O dotaci může požádat a dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který
má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci). Žádost POSOSUK 3 nelze podat
a dotaci nelze poskytnout v případě, že organizace nemá oprávnění k poskytování sociálních
služeb (registraci).
Dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, která je v době rozhodnutí o přidělení
dotace součástí Základní sítě kraje a zároveň je pověřena k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu.
4. Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky a realizace jím
poskytovaných sociálních služeb na území ÚK. Uvedené subjekty musí vykonávat činnost
v oblasti poskytování sociálních služeb určenou osobám, které se nacházejí v nepříznivé
sociální situaci (viz okruh oprávněných osob podle § 4 zákona o sociálních službách).
5. Dotaci lze poskytnout jen těm poskytovatelům sociálních služeb, kteří nemají závazky
po lhůtě splatnosti vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám. Tato
skutečnost musí být poskytovatelem sociální služby deklarována formou čestného
prohlášení při podání Žádosti POSOSUK 3 (viz část V. odst. 6 Metodiky POSOSUK 3,
tj. toto čestné prohlášení je součástí Žádosti POSOSUK 3).
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6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit při podpisu smlouvy:
a) originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších 3 měsíců v den
doložení těchto dokladů Poskytovateli dotace, ve kterých místně příslušný finanční
úřad, celní úřad, okresní správa sociálního zabezpečení a všechny zdravotní
pojišťovny potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě
splatnosti (bezdlužnost),
b) úředně ověřené kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění
k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací
listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.; 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
skutečnosti ověřit z veřejně přístupných zdrojů) současně s dokladem osvědčujícím
oprávnění zástupce zastupovat subjekt navenek,
d) úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá
z výše uvedených dokladů nebo nelze-li tyto skutečnosti 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 POSOSUK 3,
g) směrnici (předpis), která stanovuje podmínky uplatňování správní režie u žadatele. Tato
povinnost je vyžadována pouze v případě, kdy žadatel uplatňuje správní režii z dotace.
Příjemce dotace, kterému nebyla přidělena dotace v rámci programu „Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji“, dokládá přílohy uvedené pod písmenem a) až g). Příjemce
dotace, kterému byla přidělena dotace v rámci programu Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji (byla s ním uzavřena smlouva), dokládá povinně přílohy uvedené pod
písmenem a) a f); ostatní přílohy není nutné dokládat v případě, že u příloh uvedených pod
písmeny b), c), d), e) a g) uložených ve složce na odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Ústeckého kraje nedošlo ke změně. Tuto skutečnost Příjemce doloží čestným prohlášením.
7. Předložení dokladů uvedených v odst. 6 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů,
kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno.
V takovém případě žadatel čestným prohlášením potvrdí, že nemá zákonnou povinnost
k úhradám závazků ve prospěch finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a
zdravotní pojišťovny.
8. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě,
že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto
dokladů k ověření shody 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.
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10. Dotace je poskytována bezhotovostně, v zálohách a vyplácena v souladu s případnými
regulačními opatřeními následovně:
a. poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními samosprávnými
celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,
b. příspěvkovým organizacím zřizovanými obcemi – platebním poukazem na běžné účty
zřizovatele,
c. příspěvkovým organizacím zřizovaným poskytovatelem dotace na jejich běžné účty.
11. Dotace je poskytována žadatelům na základě Žádosti POSOSUK 3 poskytovatele sociální
služby o poskytnutí dotace z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje. Žádost
POSOSUK 3 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím předepsaných
formulářů.
12. Dotace se poskytovateli sociální služby poskytuje jen na úhradu nezbytně nutných nákladů
provozované sociální služby. Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§
35 odst. 4 zákona o sociálních službách). V Žádosti POSOSUK 3 v rozpočtu služby
žadatel uvádí pouze náklady na základní činnosti služby stanovené zákonem
o sociálních službách pro příslušný druh služby.
13. Příjemce nesmí z poskytnuté dotace poskytovat finanční prostředky jiným právnickým nebo
fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které byly
prostředky uvolněny.
14. Příjemce smí prostředky dotace použít pouze na úhradu nákladů na poskytování základních
druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při
poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby podle zákona o sociálních
službách.
15. Finanční prostředky z dotace lze čerpat pouze na výdaje časově a věcně související
s obdobím, na který je dotace poskytnuta.
16. Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (viz také Specifická část pravidel
pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými a případně také
s nepřímými náklady):
a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů
sociálních služeb,
b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách,
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, podle právních pedpisů
upravujích účetnictví, dlouhodobý nehmotný majetek se rozumí majetek, podle
právních předpisů upravujích účetnictví,
d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích
období a opravné položky provozních nákladů,
e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní
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f)
g)
h)
i)

j)
k)

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 předpisu4požádat,
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 uvedené v SPRSS (výdaje překračující limitní částky, které kraj může stanovit
pro jednotlivé položky uznatelných nákladů). Limitní částka nesmí být překročena
u jednotlivých zaměstnanců v průměru za celý rok dle pracovních pozic, výše úvazku
a případného zahájení a ukončení pracovního poměru. Za limitní částku se považuje
superhrubá mzda.

Další uznatelné a neuznatelné náklady jsou konkrétněji vymezené Poskytovatelem v příloze
číslo 4 Metodiky a jsou pro Příjemce závazné.
17. Pro příjemce dotace je též závazná „Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
OPZ pro projekty se skutečně vzniklými a případně také s nepřímými náklady“
a to včetně přehledu obvyklých cen a výše mezd/platů pro komodity/pracovní pozice, které
se v projektech podpořených z Evropského sociálního fondu objevují nejčastěji (zveřejněno
na portálu www.esfcr.cz). V případě nejasností, zda se jedná o náklad oprávněný nebo
neoprávněný, dává závazné stanovisko odbor sociálních věcí KÚÚK.
18. Poskytnutou dotaci lze použít na úhradu nákladů, které vznikly žadateli v období realizace
programu POSOSUK 3, s výjimkou zahrnutí souvisejících nákladů – osobní náklady,
nájemné, energie, telefon, internet, které budou uhrazeny do konce kalendářního
měsíce následujícího po ukončení účinnosti Smlouvy, neurčí-li Smlouva o poskytnutí
dotace jinak.
19. Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Při stanovení výše dotace se zohledňuje
úhrada ze strany uživatelů za základní činnosti sociální služby (pozn. pouze v případě
sociálních služeb poskytovaných za úhradu od uživatelů sociální služby podle zákona
o sociálních službách), úhrada ze zdravotního pojištění za poskytovanou zdravotní péči
4

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

13

Příloha č. 1

v případě 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) a výše finančních transferů
poskytovaných z rozpočtů samospráv a dalších zdrojů (mimo výše uvedených úhrad).
Způsob zohlednění úhrad od uživatelů, úhrad ze zdravotního pojištění a transferů
poskytovaných z rozpočtů samospráv a dalších zdrojů při stanovení výše dotace určí
Poskytovatel při vyhlášení dotačního řízení.

Část V.
Žádost poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace
1. Dotace na příslušný kalendářní rok se poskytuje na základě žádosti poskytovatele sociální
služby o poskytnutí finanční podpory z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu
Ústeckého kraje. Žádost POSOSUK 3 poskytovatel sociální služby vyplní a podá
prostřednictvím předepsaných formulářů.
2. Žádosti POSOSUK 3 mohou být poskytovatelem přijímány ve více termínech dotačního
řízení. Jedná se o termín řádný a mimořádný. Mimořádný termín pro podávání Žádostí
POSOSUK 3 je určen pro žadatele, kteří poskytují nově registrované sociální služby nebo
služby, u nichž došlo ke změnám v pověření (např. navýšení kapacit) nebo služby, které
splňují podmínky pro vstup do projektu, ale doposud v něm nejsou zařazeni.
3. Pokud bude v mimořádném termínu dotačního řízení podána taková Žádost POSOSUK 3,
která neodráží výše uvedené změny registrace, bude tato Žádost z dotačního řízení
vyřazena.
4. Každý poskytovatel sociální služby podává v jednom termínu pouze jednu Žádost
POSOSUK 3.
5. Žádost obsahuje tyto údaje:
a) identifikační údaje o právnické osobě – poskytovateli sociální služby (název, popřípadě
obchodní firmu, sídlo, telefon, e-mail, formu právní subjektivity, IČ, informaci o tom,
zda je organizace plátcem DPH, statutární orgán, uvedení kontaktní osoby, číslo účtu a
označení banky, u které je účet veden),
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu,
e) odůvodnění Žádosti,
f) identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh Žádosti POSOSUK 3,
h) den vyhotovení Žádosti POSOSUK 3 a podpis osoby zastupující žadatele, v případě
zastoupení na základě plné moci i plnou moc,
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i) údaje o poskytované sociální službě, na kterou je požadována dotace z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,
státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje:
a.
číslo registrace sociální služby – identifikátor,
b.
název sociální služby,
c.
druh a skupina sociální služby,
d.
forma poskytování sociální služby
e.
cílová skupina uživatelů sociální služby,
f.
věková struktura uživatelů sociální služby,
g.
místo poskytování sociální služby,
h.
působnost sociální služby,
i.
období poskytování sociální služby,
j.
kapacita sociální služby,
k.
stanovení hodnot indikátorů,
l.
zdůvodnění žádosti POSOSUK 3,
m.
personální zajištění poskytované sociální služby ve struktuře podle zákona
o sociálních službách a v členění – pracovní smlouvy, dohody o provedení práce,
dohody o pracovní činnosti,
n.
rozpočet sociální služby,
o.
zdroje financování sociální služby.
Povinnou přílohou Žádosti POSOSUK 3 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 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;
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─ u místně příslušného finančního úřadu, celního úřadu, 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).
V případě že poskytovatel sociálních služeb žádal o finanční podporu v rámci
dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ v loňském nebo
letošním roce a ta mu byla přidělena (byla s ním uzavřena Smlouva), dokládá pouze
přílohy uvedené pod písm. e) až k).
Vzor čestného prohlášení dle bodu e) až i) je k dispozici na stránkách Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz.
6. Poskytovatel sociální služby je povinen v Žádosti POSOSUK 3 řádně vyplnit všechny
povinné údaje.
7. Žádost POSOSUK 3 lze vyplnit a podat na příslušnou sociální službu určenou číslem
registrace sociální služby (identifikátorem) v rámci ÚK pouze jedenkrát, a to v termínech
uvedených při vyhlášení dotačního řízení na příslušný rok. Mimo tyto termíny nelze Žádost
POSOSUK 3 vyplnit a podat.
8. Žádosti POSOSUK 3 vyplněné a podané jiným způsobem než prostřednictvím k tomu
určených formulářů nebudou zařazeny do dotačního řízení kraje pro příslušné období.
9. Podání Žádosti POSOSUK 3 nelze považovat za příslib poskytnutí dotace na příslušné
období.
10. Informace týkající se obsahu Žádosti POSOSUK 3 a uznatelných nákladů lze v průběhu
zpracování Žádosti POSOSUK 3 získat na KÚÚK - odbor sociálních věcí, oddělení
plánování a rozvoje služeb.

Část VI.
Posouzení Žádosti POSOSUK 3 poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace
a stanovení návrhu výše dotace
1. Posouzení Žádostí POSOSUK 3 provádí a návrh výše dotace stanoví zaměstnanci odboru
sociálních věcí KÚÚK.
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2. Posouzení je prováděno samostatně v případě každé jednotlivé sociální služby, na kterou je
v rámci Žádosti POSOSUK 3 požadována dotace.
Obecná východiska pro poskytnutí dotace:
a. dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, na kterou má poskytovatel sociální
služby oprávnění k poskytování (registraci) – § 78 a následující zákona o sociálních
službách,
b. dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, jejíž potřebnost je vyjádřena v Základní
síti sociálních služeb Ústeckého kraje.
3. Předložený rozpočet je porovnáván se skutečným rozpočtem předchozího roku a s výkazy
z výkaznictví MPSV; je porovnávána kapacita sociální služby, průměrné náklady, mzdy
apod.
4. Za maximálně přípustný je považován meziroční nárůst rozpočtu do 10 % při stejné
kapacitě sociální služby. Meziroční navýšení rozpočtu nad 10 % musí být v Žádosti
POSOSUK 3 řádně zdůvodněno, po individuálním posouzení může dojít k jeho krácení až
do výše přípustného meziročního nárůstu.
5. Při meziročním navýšení kapacity služby je přípustné proporcionální navýšení rozpočtu.
Navýšení kapacity musí být v souladu se SPRSS ÚK, se Základní sítí kraje a musí být
zapsáno v registru poskytovatelů sociálních služeb. K financování navýšené kapacity je
přistupováno stejně jako k financování nových služeb.
Část VII.
Postup při stanovení vyrovnávací platby a maximální výše podpory
poskytovatelům sociálních služeb
1.

Vyrovnávací platba

Vyrovnávací platba je definována jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, kterou
konkrétní služba potřebuje k dokrytí svých provozních potřeb. Je vypočtena jako rozdíl
vypočtených místně obvyklých nákladů a výnosů. 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
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Maximální výše podpory
Maximální výše podpory 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.
Maximální výše podpory 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 případně obvyklé
úhrady od uživatelů služby nebo úhrady od zdravotních pojišťoven.
Za účelem výpočtu maximální výše podpory 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),
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.

1. 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.
Maximální výše podpory 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
maximální výše podpory podle skutečného rozsahu služby, specifikovaného v Žádosti
POSOSUK 3.
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 %, tzn., dotace z rozpočtu Ústeckého
kraje v rámci programu POSOSUK 3 tvoří maximálně 92 % z celkových nákladů sociálních
služeb zahrnutých v Žádosti, vyjma sociálních služeb ve skupině 1, u nichž dotace z rozpočtu
Ústeckého kraje v rámci programu POSOSUK 3 tvoří maximálně 95% z celkových nákladů
sociálních služeb zahrnutých v Žádosti. 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
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organizací, o úhrady od uživatelů služby a úhrady od zdravotních pojišťoven, příspěvky od
Úřadu práce ČR, z resortů státní správy, strukturálních fondů atd.
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.5 Je-li pracovník zajišťován mimo pracovní
poměr na základě obchodní smlouvy (nákupem služby, dodavatelsky), pak se odpovídající
hodnota úvazku do výpočtu maximální výše podpory nezahrnuje.
Do výpočtu se zahrnují plánované úvazky všech pracovníků uvedených v Žádosti POSOSUK
3, 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 službách6.
Mezi ostatní pracovníky jsou zahrnuti – vedoucí pracovníci (vedoucí organizace, vedoucí
služby, ostatní vedoucí pracovníci), administrativní pracovníci (sekretářské a asistenční pozice,
účetní, ostatní administrativní pracovníci), obslužný personál (údržba, úklid, apod.).
Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na úvazek pracovníka v přímé péči měsíčně
pro jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům
na jednotlivé druhy služeb. Tato hodnota vyjadřuje celkové náklady na 1 pracovní úvazek
pracovníka v přímé péči, tzn. osobní i provozní náklady služby (včetně režií).
Základní vymezení pro skupinu 3 a 4:
V případě výpočtu na služby sociální prevence a péče s lůžkovou kapacitou jsou celkové
obvyklé náklady služby kalkulovány na lůžka, nikoli na pracovní úvazky.
Do výpočtu se zahrnují plánované kapacity – lůžka, uvedené v Žádosti, maximálně však
do kapacity – lůžek, zahrnutých v Základní síti kraje.
Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy
služeb, která odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den. Do výpočtu dále
vstupuje počet dnů, ve kterém je služba v roce poskytována a kapacita služby (počet lůžek),
tzn. do výpočtu vstupuje počet plánovaných lůžkodnů.
5

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 2019, odpovídající výše úvazku je 0,149, tj. 300 hodin/2008 hodin (fond pracovní doby pro rok
2019 bez svátků v případě 8 hodinové pracovní doby)).
6
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. j
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2. 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 s povinným
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 služby

1 200

100 Kč

§ 43 – podpora samostatného bydlení

1 200

100 Kč

§ 44 – odlehčovací služby

1 200

100 Kč

§ 45 – centra denních služeb

1 200

100 Kč

§ 46 – denní stacionáře

1 200

100 Kč

Pozn. Celkový fond pracovní doby na jednoho pracovníka je v roce 2019 při stanovené týdenní pracovní
době 40 hodin (bez placených svátků) 2 008 hodin ročně. Dále předpokládáme, že pracovník pracující
na celý úvazek věnuje 60 % fondu pracovní doby přímo klientovi. Pak tento údaj představuje 1 205
hodin, resp. 1 200 hodin po zaokrouhlení.

Dále je počítáno s povinným podílem financování služeb z jiných zdrojů.
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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 s povinným podílem financování služeb z jiných zdrojů.
Základní vymezení pro skupinu 4:
Pobytové služby sociální péče jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu od uživatelů
služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů služby, a pokud je
uživatelům služby poskytována zdravotní péče (ošetřovatelská péče) podle § 36 zákona
o sociálních službách, a to prostřednictvím vlastních zaměstnanců zařízení, zohledňují
se i plánované úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Toto platí také pro sociální služby
poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby je určena na základě analýzy úhrad uživatelů
za předminulý rok a dále s ohledem na maximální hodnoty úhrad stanovených prováděcí
vyhláškou k zákonu o sociálních službách za pobyt a stravu u jednotlivých druhů služeb
a úhrada za péči stanovená dle zákona o sociálních službách.
Úhrada je stanovena jako průměrná hodnota na 1 lůžko na den.
Obvyklé příjmy od zdravotních pojišťoven se odečítají v případě služeb - domovy pro osoby
se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, domovy pro seniory, domovy se zvláštním
režimem a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, je-li
zdravotní péče zajišťována vlastními zaměstnanci poskytovatele služby (je-li zdravotní péče
poskytovatelem sociálních služeb zajišťována např. zabezpečením externího dodavatele apod.,
příjmy od zdravotních pojišťoven se nezohledňují).
Obvyklé příjmy od zdravotních pojišťoven jsou určeny jako průměrná hodnota v návaznosti
na počet lůžek a strukturu uživatelů služby podle stupňů závislosti pro účely příspěvku na péči
(zohledňují se pouze v případě uživatelů ve stupni III. nebo IV. příspěvku na péči).
Průměrná výše v případě jednoho uživatele, ve III. nebo IV. stupni závislosti příspěvku na péči,
je pro účely tohoto řízení stanovena na 3 000,- Kč/měsíc (100 Kč/den).
Je počítáno s vytížeností služby ve výši 95 %.
Dále je počítáno s povinným podílem financování služeb z jiných zdrojů.
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3. Výpočet vyrovnávací platby (VP)
3.1

Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální prevence a odborného sociálního
poradenství – ambulantní a terénní forma služby

Druhy služeb7:
 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
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,

7

300 hodin/2008 hodin (fond pracovní doby pro rok 2019 bez svátků v případě 8 hodinové pracovní doby)).
centra pobytová forma služby.
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U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči8 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce.

3.2

Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální péče – ambulantní a terénní forma
služby a tísňové péče

Druhy služeb:
 osobní asistence,
 průvodcovské a předčitatelské služby,
 podpora samostatného bydlení,
 odlehčovací služby – pouze ambulantní a terénní forma,
 centra denních služeb,
 denní stacionáře,
 pečovatelská služba.
Výpočet 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 péči9 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce,
UPPP – úvazky pracovníků v přímé péči pro příslušný rok10 (v případě pečovatelské služby
a osobní asistence pouze pracovníci v sociálních službách),

8

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.
9
Viz pozn. pod čarou č. 8.
10
Viz pozn. pod čarou č. 8.
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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 2016 a 2017 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,
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,
S – stanovená měsíční sazba úhrady v Kč na 1 klienta (uživatele) za základní činnosti služby;
měsíční sazba byla stanovena ve výši 150 Kč,
11

Viz pozn. pod čarou č. 8.
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K – celkový počet klientů (uživatelů) služby, plánovaný pro příslušný rok poskytovatelem služby
v rámci žádosti o finanční podporu.
3.3

Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální prevence – pobytová a ambulantní
forma služby s lůžkovou kapacitou

Druhy služeb:
─

Pobytové formy služby:
 azylové domy,
 domy na půl cesty,
 služby následné péče (pouze pobytová forma),
 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 lůžek12 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 0,9.

3.4

Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální péče – pobytová forma služby

Druhy služeb:


12

odlehčovací služby,
týdenní stacionáře,

Viz pozn. pod čarou č. 8.
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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,
k – koeficient zohledňující strukturu uživatelů služby dle stupně závislosti na pomoci jiné fyzické
osoby,
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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 lůžek13 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

2. Systém veřejné podpory a organizace zřizované krajem
Nastavení systému financování sociálních služeb v souladu s pravidly veřejné podpory
pro Ústecký kraj vychází z rovného přístupu ke všem poskytovatelům služeb bez ohledu
na právní formu a zřizovatele. Systém stanovení maximální výše podpory 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.

13

Viz pozn. pod čarou č. 8.
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Část VIII.
Projednání návrhu výše dotace a schválení dotace
1. Posouzení Žádostí POSOSUK 3 provádí a návrh výše dotace stanoví projektový tým
POSOSUK 3. Před hodnocením Žádostí POSOSUK 3 jsou hodnotitelé seznámeni s Metodikou
POSOSUK 3, podmínkami v ní uvedenými, s nutností posuzování potřebnosti služeb
dle platného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Dále vycházejí z vykazovaných
údajů služeb a výsledků kontrol a inspekcí, které ve službách proběhly. V souladu s finančními
modely služeb a výpočtu nákladovosti a možné výše dotace stanoví hodnotitelé maximální výši
podpory.
2. Návrh 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.
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 POSOSUK 3, ke kterým dojde, a to nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Toto ustanovení se použije v období od podání
Žádosti POSOSUK 3 do rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí dotace.
2. V případě, že poskytovatel sociální služby (Příjemce) neprovede roční vyúčtování dotace
za předcházející rok v rámci Roční zprávy o realizaci, na který byla dotace poskytnuta,
nebude mu vyplacena další zálohová platba, a to do doby splnění dané povinnosti.
V případě sankce se postupuje dle podmínek uvedených ve Smlouvě.
3. Po schválení Žádosti POSOSUK 3 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 prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje je poskytována na stanovený
účel vymezený ve Smlouvě.
5. Smlouva je uzavírána s poskytovateli sociálních služeb, u nichž bylo za výše uvedených
podmínek schváleno poskytnutí dotace. Poskytnutá dotace je členěna na poskytovatelem
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sociálních služeb (Příjemcem) poskytované sociální služby specifikované dle Žádosti
POSOSUK 3 a v Žádosti POSOSUK 3 specifikované druhy sociálních služeb.
6. Dotace je poskytována bezhotovostně, v zálohách 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 předpokládané termíny záloh v jednotlivých letech trvání projektu:
1. záloha v termínu do 29. 2. 2020 ve výši maximálně 60 % poskytnuté dotace na daný rok
2. záloha v termínu do 31. 8. 2020 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace na daný rok
po předložení průběžné zprávy o realizaci
3. záloha v termínu do 28. 2. 2021 ve výši maximálně 60 % poskytnuté dotace na daný rok
po předložení roční zprávy o realizaci
4. záloha v termínu do 31. 8. 2021 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace na daný rok
po předložení průběžné zprávy o realizaci
Výše a termíny výplaty záloh mohou být dále upraveny ve Smlouvě.
8. Vznikne-li při uvolňování záloh v průběhu kalendářního roku odůvodněné podezření
na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, je odbor sociálních věcí KÚÚK oprávněn příjemci dotace pozastavit poskytnutí
dalších finančních prostředků dotace. Tato skutečnost bude Příjemci oznámena dopisem
vedoucím odboru sociálních věcí, a to neprodleně po vzniku podezření na porušení
rozpočtové kázně. V případě, že na základě uskutečněného šetření se podezření z porušení
rozpočtové kázně neprokáže, budou pozastavené zálohy žadateli následně uvolněny.
9. Pokud 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 nebo vyjádření auditora musí být předloženo jako samostatný dokument nikoli jako
součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení se nevyžaduje).
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11. V případě, že Příjemce nedodá výrok nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu, může
být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí zálohy. Sankce za nedodržení termínu
předložení výroku nebo vyjádření auditora dále stanoví Smlouva.
12. V případě, že v průběhu realizace projektu ÚK vyhlásí mimořádné kolo dotačního řízení na
podporu nových či již podporovaných sociálních služeb, které navyšují svou kapacitu,
uveřejní tento svůj záměr na svých internetových stránkách www.kr-ustecky.cz a uvědomí
o tom i dosavadní příjemce dotací na financování předmětných druhů sociálních služeb.
Nové služby podávají v mimořádném kole Žádost POSOSUK 3. V případě, že konkrétní
příjemce projeví o případné zvýšení částky dotace poskytnuté na základě Smlouvy
o poskytnutí dotace zájem, požádá o zvýšení dotace ÚK, konkrétně odbor sociálních věcí
KÚÚK, písemně. O případném zvýšení dotace a s tím souvisejícím uzavřením příslušného
dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace rozhodne na základě posouzení žádosti o zvýšení
dotace a na základě prověření dosavadního hospodaření poskytovatele sociálních služeb
s finančními prostředky odpovídající dotaci Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Pro vyloučení
veškerých pochybností částka odpovídající dotaci po jejím zvýšení nesmí přesáhnout
maximální výši podpory určenou v souladu s článkem VII. této Metodiky POSOSUK 3.
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.
Část X.
Sledování, kontrola a finanční vyúčtování dotace
1. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na který
byla dotace poskytnuta.
2. Při čerpání dotace je příjemce povinen postupovat v souladu s údaji v Žádosti POSOSUK 3,
která je na příslušné období podpořena, a dodržet skutečnosti mající vliv
na poskytování sociálních služeb, které jsou uvedeny v této Žádosti POSOSUK 3.
3. Příjemce je povinen odděleně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, respektive výnosech
a nákladech vzniklých při poskytování sociální služby a vést účetnictví v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen
své příjmy a výdaje (výnosy a náklady) mít vedeny transparentně s jednoznačnou vazbou
ke konkrétní sociální službě – identifikátoru služby (např. analytické účty, účetní střediska,
zakázky).
Příjemce má povinnost vést příjmy a výdaje (výnosy a náklady) spojené
s poskytováním příslušné sociální služby v účetnictví Příjemce (poskytovatele sociální
služby) odděleně od příjmů a výdajů spojených s jinými službami či činnostmi
organizace.
Povinnost odděleného účtování se vztahuje na sociální službu poskytovanou v rozsahu
základních činností, tj. nejsou zahrnovány případné fakultativní služby, pokud je
organizace v rámci služby zajišťuje.
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Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré položky související se sociální
službou a nikoli pouze na položky související s poskytnutou dotací na příslušnou
sociální službu.
4. Příjemce je povinen vést analytickou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících
se k poskytnuté dotaci. Příjemce je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označit
tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený na základě Smlouvy, tzn. uvést „Výdaj na
službu je hrazen z dotace od OPZ prostřednictvím ÚK ÚZ 13013 ve výši …..Kč – projekt
POSOSUK 3, reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509“.
5. Příjemce je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí KÚÚK o následujících
změnách údajů uváděných v Žádosti POSOSUK 3, a to nejpozději do patnáctého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém tyto změny nastaly na
Formuláři hlášení změn:
a)
b)

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

Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení, emailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či
zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů povinně hlášených dle zákona
o sociálních službách - na oddělení plánování a registrace sociálních služeb odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Poskytovatel sociální služby (Příjemce) registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně
informovat odbor sociálních věcí, oddělení plánování a registrace sociálních služeb
Krajského úřadu Ústeckého kraje, o změnách údajů uváděných v Žádosti POSOSUK 3 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 průběžném přehledu a 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 (včetně podkladů
pro výpočet vyrovnávací platby).
7. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním služby
a prokazující čerpání poskytnutých finančních prostředků na realizaci služby po dobu 10 let
od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu s platnými právními
předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. následujícího roku po roce, na který
byla dotace poskytnuta.
8. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je Příjemce povinen postupovat
v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.
9. Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto smlouvou se postupuje dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
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ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), a č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Při uplatnění sankcí
za neoprávněné použití nebo zadržení dotace se postupuje podle § 22 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
10. Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, umožnit výkon
kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci a poskytnout součinnost všem
osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci
odboru sociálních věcí a odboru kontroly KÚÚK a přizvané osoby dle § 6 kontrolního řádu.
11. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena na základě
prováděných kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s § 18
zákona o finanční kontrole informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato
nápravná opatření uložil.
12. Příjemce je povinen předložit Poskytovateli Průběžnou zprávu o realizaci, Roční zprávu
o realizaci a Závěrečnou zprávu o realizaci. Termíny jednotlivých zpráv jsou upraveny
ve Smlouvě. Formuláře pro jednotlivé zprávy o realizaci jsou zveřejněny na webových
stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz.
13. Nedodržení termínu pro předložení zpráv o realizaci je důvodem pro nevyplacení dalších
záloh až do sjednání nápravy.
14. Roční zprávu o realizaci zpracuje Příjemce za období daného kalendářního roku, na který
je dotace poskytnuta, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou zahrnuty
do účetnictví poskytovatele sociálních služeb v kalendářním roce, na který byla dotace
poskytnuta.
15. Příjemce je povinen vypracovat Roční zprávu o realizaci v souladu se Smlouvou
a Metodikou POSOSUK 3 za období týkající se daného roku, na který byla dotace
poskytnuta, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna14
následujícího roku.
16. Příjemce předloží do 5. února9 následujícího roku KÚÚK (osobně na podatelnu, poštou,
datovou schránkou, e-podatelnou) podklady pro Roční zprávu o realizaci na tomu
určených tiskopisech (rozhodující je datum otisku razítka podatelny). K podkladům
Příjemce přiloží komentář.
17. 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 SV KÚÚK
kontaktní osobě, po domluvě, na email), dopustí se Příjemce závažného porušení
rozpočtové kázně. Výzva Poskytovatele k nápravě Závěrečného vyúčtování dotace a
14

Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní
den.
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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.
18. Komentář obsahuje prohlášení o dodržení podmínek stanovených Smlouvou
o poskytnutí dotace a dále je zaměřen zejména na zdůvodnění výše případné vratky
z dotace a na specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých nákladových položek a uvedení
skutečných zdrojů financování sociální služby. V případě vratky zašle e-mailem avízo o
vratce projektovému manažerovi (chytra.k@kr-ustecky.cz).
19. Zprávy o realizaci budou podepsány statutárním zástupcem Příjemce nebo jím pověřenou
osobou.
V případě, že Příjemce ÚK nepředloží Roční zprávu o realizaci ani 5. února9 roku,
který následuje po roce, na který byla dotace poskytnuta, dopustí se příjemce
závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 písm. c) zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 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.
20. Příjemce je povinen ÚK do 5. února následujícího po roku, na který byla dotace
poskytnuta, vrátit poměrnou část dotace v případě, že částka obdržené dotace bude
převyšovat maximální výši podpory vypočítanou na základě konkrétních dat týkajících
se rozsahu
skutečně
poskytovaných
(na
základě
dotace
ze strany ÚK podporovaných) sociálních služeb a jejich nákladů, a to vše za použité metody
výpočtu stanovené v Části VII. této Metodiky POSOSUK 3. Výpočet maximální výše
podpory provedený v souladu s předchozí větou je Příjemce povinen provést a vyčíslit ve
formuláři Závěrečné zprávy o realizaci a společně s oznámením o skutečné výši využité
dotace ve výši přeplatku (vratky) doručit na Krajský úřad Ústeckého kraje do 5. února.
21. 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, 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.
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Část XI.
Definice indikátorů, způsob plnění indikátorů a sankce
1. Příjemce dotace je povinen sledovat a vykazovat Poskytovateli indikátory v rámci
průběžných a ročních zpráv o realizaci:
a) Indikátory výstupu
Tyto indikátory jsou určené pro sledování a vyhodnocování prováděných opatření
a aktivit, které charakterizují konkrétní činnost. Podávají informace o okamžitých
výstupech realizace jednotlivých operací/akcí/projektů v rámci programu. Příjemci mají
činnosti, které vedou ke vzniku výstupů plně pod kontrolou. Indikátory výstupů
vyjadřují např. počty osob, které byly v rámci daného projektu podpořeny.
 Indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků – indikátor je závazný pro azylové
domy, osobní asistenci a podporu samostatného bydlení. Tj. celkový počet klientů,
kteří v rámci projektu získali jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet
poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze
jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Klient musí překočit rámec bagatelní
podpory a nesmí být anonymní účastník. Do indikátoru se započítává pouze klient,
se kterým bude uzavřena smlouva.
 Indikátor 6 70 01 – Kapacita podpořených služeb – indikátor je závazný
pro všechny typy služeb. „Kapacita“ je maximální počet osob, které může podpořená
služba v danou chvíli obsloužit. Toto číslo bývá omezeno velikostí pracovníků
v přímé péči či fyzickým místem. „Služba“ je poskytování pomoci a podpory
fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. „Podpořené“ znamená,
že dostaly finanční podporu z Evropského sociálního fondu.
b) Indiktáry výsledku
Jedná se o indikátory s přímou vazbou na stanovené cíle. Slouží k prokázání, zda bylo
cíle projektu dosaženo. Indikátory výsledků vyjadřují okamžité efekty podpory, ke
kterým došlo v době realizace projektu. Výsledky vznikají díky činnosti projektu,
příjemci na ně mají výrazný vliv, ale jejich dosahování je z části závislé i na vlivech
nekontrolovatelných příjemci. Typickou skupinou je představují indikátory vyjadřující
změnu situace cílových skupin projektu, např. o umístění podpořené osoby na trhu práce
nerozhoduje jen kvalita rekvalifikačního kurzu, který v rámci projektu absolvoval, ale i
snaha účastníka.


Indikátor 6 70 10 Využívání podpořených služeb (indikátor výsledku) – indikátor
je závazný pro všechny typy služeb. Počet osob, které využívají podpořenou službu
či program během trvání projektu. Využíváním je myšleno být doložitelně klientem
(tj. každá osoba je uvedená pouze jednou) dle standardů využívaných pro danou
službu. Osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý
prospěch z investice Evrospkého sociálního fondu, ale prospěch nepřímý.
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2. Plnění indikátorů
Plnění indikátorů musí být kontinuální.
Indikátory a jejich vykazování musí probíhat v souladu s podmínkami Operačního programu
Zaměstnanost.
Indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků
Přepodklad plnění indikátoru 6 00 00 je stanoven poskytovatelem sociálních služeb v podané
Žádosti POSOSUK 3 vždy za jednotlivé roky.
Pro indikátor 6 00 00 je povinností příjemce o každém účastníku vyplnit Monitorovací list.
Vyplněné motitorovací listy podpořených osob příjemce předá poskytovateli buď průběžně
formou scanu do e-mailové adresy projektového manažera nebo v zalepené obálce spolu
s průběžnou nebo roční zprávou o realizaci.
Hodnota indikátoru bude sledována prostřednictvím systému IS ESF 2014+.
Indikátor 6 70 01 Kapacita podpořených služeb
Indikátor je stanovený v příloze A Pověření a musí být naplňován po celou dobu trvání
projektu.
Indikátor 6 70 10 Využívání podpořených služeb
Do tohoto indikátoru jsou zahrnuti klienti, se kterými je uzavřena smlouva a budou, po
překročení bagatelní podpory, vykázáni v rámci indikátoru 6 00 00. Do tohoto indikátoru
jsou také zahrnuti ostatní členové domácnosti, se kterými je uzavřena smlouva a nepřekročili
bagatelní podporu. Po překročení bagatelní podpory budou dále vykazování v rámci
indikátoru 6 00 00.
Do hodnoty indikátoru jsou započítáni anonymní klienti sociální služby intervenční centra.
Hodnota indikátoru bude sledována při kontrolách v místě poskytování sociální služby.
3. Smyslem stanovení ročních předpokladů plnění indikátorů a jejich sledování je kontrola
průběžné realizace a kontinuálního poskytování sociální služby. Nulové nebo nízké plnění
stanovených předpokladů, které nebude Příjemcem dotace – poskytovatelem služby
adekvátně zdůvodněno, může být ze strany Poskytovatele dotace chápáno jako nedodržení
účelu dotace a porušení smlouvy o poskytnutí dotace a může být důvodem k vyloučení
příjemce podpory z účasti v programu POSOSUK 3. Případné výjimky povinnosti dodržení
minimálních hodnot indikátorů stanovených ve Smlouvě, musí být projednány
a schváleny orgány Ústeckého kraje.
4. Při nesplnění celkových závazných hodnot těchto indikátorů se Příjemce vystavuje hrozbě
udělení finanční sankce (krácení celkové výše přidělené dotace) dle následujícího vzoru:
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Sankce při nesplnění celkové cílové hodnoty indikátorů výstupů
Celková míra naplnění indikátorů výstupů Procento odvodu z částky, ve které byla
uvedených v Části I., bodu 1.
porušena rozpočtová kázeň
méně než 85 % až 70 %

15 %

méně než 70 % až 55 %

20 %

méně než 55 % až 40 %

30 %

méně než 40 %

50 %

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

Procento odvodu z částky, ve které byla
porušena rozpočtová kázeň

méně než 75 % až 50 %

10 %

méně než 50 %

20 %

5. V případě vystoupení z programu POSOSUK 3 před koncem dotačního období bude výše
případné sankce za nesplnění závazných hodnot indikátorů vypočtena poměrně.
6. Výše uvedené sankce budou uplatněny především v případě, že nesplněním závazných
hodnot indikátorů Příjemcem dojde k nenaplnění indikátorů Poskytovatele.
7. Systém sledování a vykazování plnění indikátorů může být v průběhu programu
POSOSUK 3 upraven s ohledem na případné úpravy a změny Operačního programu
Zaměstnanost.

Přílohy:
Příloha č. 1 Nákladový rozpočet sociální služby
Příloha č. 2 Přehled projektů
Příloha č. 3 Formulář hlášení změn
Příloha č. 4 Přehled uznatelných a neuznatelných nákladů
Příloha č. 5 Monitorivací list podpořené osoby
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Nákladový rozpočet sociální služby
Seznam podpořených služeb

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace:
IČ:
1.

2.

3.

Název sociální služby

Registrační číslo
sociální služby

Náklady sociální služby
celkem v Kč
(dle rozpočtu)

Celkem za žadatele

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

0

4.
Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o
poskytnutí dotace v Kč
Z toho minimální částka
Celkem
na mzdy, platy a jejich
navýšení

0

0

Nákladový rozpočet sociální služby
Název organizace:
IČ:

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby:
Druh služby:
Registrační číslo služby:
1.
Druh finančních prostředků
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
1.1. Pracovní smlouvy
1.2. Dohody o pracovní činnosti
1.3. Dohody o provedení práce
1.4. Jiné osobní náklady
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
2.1. Dlouhodobý majetek
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč
2.2. Potraviny
2.3. Kancelářské potřeby
2.4. Pohonné hmoty
2.5. Jiné spotřebované nákupy
2.6. Služby
2.6.1. Energie
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje
2.6.3. Nájemné
2.6.4. Právní a ekonomické služby
2.6.5. Školení a kurzy
2.6.6. Opravy a udržování
2.6.7. Cestovní náhrady
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
2.6.10. Jiné
2.7. Odpisy
2.8. Ostatní náklady
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
poskytnutí dotace v Kč
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

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

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

PŘEHLED PROJEKTŮ
Přehled projektů financovaných z ESF, do kterých je Příjemce zapojen
Název organizace:
IČ:

Název projektu

Místo a datum:

Registrační číslo projektu

Identifikátor
podpořené
služby

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

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Datum
zahájení
realizace
projektu

Datum ukončení
realizace
projektu/datum
ukončení
financování služeb

Celková suma
prostředků
alokvaných na
sociální službu v
dotačním roce

Příloha č. 3 Metodiky

Formulář hlášení změn
Údaje o poskytovateli sociální služby*
Region

členění dle SPRSS (1-9)

IČO
Poskytovatel
Evidenční číslo pověření
Evidenční číslo smlouva
Identifikátor sociální služby
Druh sociální služby

dle z. č. 108/2006 Sb.

Forma sociální služby

Pobytová, ambulantní, terénní

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

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

Telefon:

E-mail:

Podpis:

Datum:

Statutární orgán
Jméno:

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

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

Číslo nového bankovního účtu :

Termín zahájení realizace sociální
služby

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

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

2.

3.

4.

5

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

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

Odůvodnění změny rozpočtu:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
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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

Příloha č. 4 Metodiky

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

2. PROVOZNÍ NÁKLADY

DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

majetek vymezený právními předpisy upravující účetnictví (s příhlédnutím k právní formě
účetní jednotky)
majetek vymezený právními předpisy upravující účetnictví (s příhlédnutím k právní formě
účetní jednotky)

POTRAVINY

potraviny pro uživatele sociální služby v souvislosti se zajištěním základní činnosti –
poskytnutí stravy nebo zajištění stravy (dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách) v případě, kdy je plně nepokrývá úhrada od uživatele
služby
V ostatních
případech se jedná o neuznatelný náklad.

MATERIÁL

kancelářské potřeby
čistící prostředky, dezinfekce
ložní prádlo, ubrusy, záclony
osobní ochranné pracovní prostředky dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
odborná literatura (včetně poštovného a balného)
lékárničky na pracoviště a do aut
materiál pro opravy prováděné svépomocí
propagační materiály dle § 88 písm. a) zákona o sociálních službách
Zdravotnický materiál:
Terénní programy – počítá se s veškerým zdravotnickým materiálem dle rozpočtu
Kontaktní centra – počítá se s veškerým zdravotnickým materiálem dle rozpočtu
V ostatních případech se jedná o neuznatelný náklad, a to i u služeb, kde se zdravotnický
materiál využívá při zajištění služby.
teplo (dálkově dodávané)
plyn
elektřina
paliva (uhlí, brikety, dřevo, biomasa, stěpky, lehké topné oleje)
pohonné hmoty (nafta, benzín, plyn) a maziva (motorový olej)
vodné, stočné, srážková voda
budovy apod.
jízdné, ubytování, stravné, parkovné hrazené v souladu s obecně závaznými předpisy
včetně platby za kurýrní a zásilkové služby
telefonní služby, využívání sítě internet
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb (§ 80 zákona o
sociálních službách) a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu
nebo nemoci z povolání (vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby
zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci
z povolání)
povinné ručení
pojištění vozidla při finančním leasingu (viz níže)
technická podpora, update SW, platby za přístup do SW,…
provedení účetního auditu dotace v případech, kdy je vyžadován (část IX bod 9 Metodiky) do
limitu 20 000 Kč na službu
konzultační, poradenské a právní služby, dodavatelské vedení účetnictví
vzdělávání pracovníků - limit 4 500 Kč/úvazek (na 1 úvazek pracovníka v přímé péči se
započítává 0,4 úvazku nepřímé péče)
odvoz odpadu, dodavatelský úklid
povinné revize (komínu, hromosvodu, elektrických a jiných zařízení, STK, měření emisí vozidla
pro sociální službu, ….)
podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka dle přílohy č. 2 standardu č. 10 písm. e)
zákona o soc. službách (tzv. supervize) do celkové výše 30 tis. Kč/rok na sociální službu (i v
případě zajištění formou dohody o provedení práce)

ENERGIE A PALIVA

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

SLUŽBY - IT
SLUŽBY - PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ

SLUŽBY - ŠKOLENÍ
SLUŽBY - OSTATNÍ

SLUŽBY - FINANČNÍ LEASING
OPRAVY A ÚDRŽBA

OSTATNÍ

pouze v případě motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby (nejen
terénní formou)
Oprava = odstraňují se účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem
uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu (např. zasklení rozbitého okna).
Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než
původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému
zhodnocení (tj. k rekonstrukci - změna účelu nebo technických parametrů, k modernizaci rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti, k nástavbě nebo přístavbě).
Údržba = soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a
odstraňují se drobnější závady (např. nátěr oken)
Pozn. Uznatelné jsou i náklady na rekonstrukci nebo modernizaci staveb, pokud jejich roční
výše nepřesáhne v úhrnu částku 40 tis. Kč (účetně tedy nedochází k technickému zhodnocení
majetku)
nákup služby - pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, mimo DPP, mimoo DPČ)
nákup služby - ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, mimo DPP, mimo DPČ)
pohonné hmoty (nafta, benzín, plyn) a maziva (motorový olej)
osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k
potřebám nezaopatřených dětí v domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 odst. 3
zákona o soc.službách)
náklady na pověřence v rámci GDPR

*Pokud zaměstnanec pracuje na plný úvazek jen část roku, započítají 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.

Příloha č. 4 Metodiky

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

2. PROVOZNÍ NÁKLADY

DANĚ A POPLATKY

OSTATNÍ NÁKLADY

ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, TVORBA REZERV A
OPRAVNÝCH POLOŽEK

FINANČNÍ NÁKLADY
POSKYNUTÉ PŘÍSPĚVKY
SLUŽBY

DPH
REPREZENTACE
FINANČNÍ LEASING
CESTOVNÉ

VÝZKUM A VÝVOJ
OSTATNÍ

3. INVESTICE

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

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

majetek vymezený právními předpisy upravující účetnictví (s příhlédnutím k právní formě
účetní jednotky)
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
majetek vymezený právními předpisy upravující účetnictví (s příhlédnutím k právní formě
účetní jednotky)
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
rekonstrukce, modernizace, nástavba, přístavba
OSTATNÍ
akcie, majetkové podíly, poskytované investiční dotace
V případě nejasností na straně poskytovatele sociálních služeb, zda se jedná o náklad neuznatelný, dávají stanovisko pracovníci ORS.

Příloha č.5 Metodiky

MONITOROVACÍ LIST PODPOŘENÉ OSOBY
Identifikace projektu
Registrační číslo projektu
Název projektu
Příjemce podpory (název)
Základní údaje o podpořené osobě
Jméno a příjmení
Datum narození
Místo trvalého
pobytu

Ulice

Číslo popisné

Město

PSČ

Email

Telefon

1. Údaje zaznamenávané nejpozději před ukončením účasti osoby v projektu
Stav je zjišťován k datu zahájení účasti osoby v projektu.
Podle pohlaví
Podpořená osoba může patřit
pouze do jedné z vymezených
skupin.

Podle postavení na trhu
práce
Podpořená osoba může patřit
pouze do jedné z vymezených
skupin.
V případě souběhu se uvádí
převažující charakteristika.

muži
ženy
zaměstnanci,
 včetně žen na mateřské dovolené, které byly před nástupem
této dovolené zaměstnány
osoby samostatně výdělečně činné,
 včetně žen na mateřské dovolené, které byly před nástupem
této dovolené osobami samostatně výdělečně činnými
osoby na rodičovské dovolené, které byly před nástupem této
dovolené zaměstnány nebo samostatně výdělečně činné
dlouhodobě nezaměstnaní,1 registrovaní na Úřadu práce ČR
nezaměstnaní – ostatní, registrovaní na Úřadu práce ČR
neaktivní osoby,2 které nejsou v procesu vzdělávání nebo
odborné přípravy,
 včetně matek na mateřské dovolené a osob na rodičovské
dovolené, které nebyly před nástupem této dovolené ani
zaměstnány, ani nepatřily mezi osoby samostatně výdělečně
činné
 včetně osob pobírajících invalidní důchod a osob
pobírajících starobní důchod, které nepatří ani do kategorie
zaměstnanci, ani do kategorie osob samostatně výdělečně
činných a nejsou registrované na Úřadu práce ČR
neaktivní osoby3 - ostatní

1

Osoby mladší 25 let se považují za dlouhodobě nezaměstnané, pokud jejich nezaměstnanost trvá více než 6 měsíců
nepřetržitě; ostatní osoby jsou dlouhodobě nezaměstnané, pokud jejich nezaměstnanost trvá nepřetržitě déle než 12
měsíců.
2
Osoba je považovaná za neaktivní, když není zaměstnaná (včetně OSVČ), ani registrovaná na Úřadu práce ČR (jako
uchazeč o zaměstnání).
3
Osoba je osoba považovaná za neaktivní, když není zaměstnaná (včetně OSVČ), ani registrovaná na Úřadu práce ČR
(jako uchazeč o zaměstnání).

Vzor účinný od 1. 1. 2018
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Podle nejvyššího
dosaženého vzdělání

bez vzdělání4 a jinde neuvedené5
1. stupeň základní školy nebo 2. stupeň základní školy či 1. - 4.
Podpořená osoba musí patřit do
ročník 8letých gymnázií či konzervatoře anebo 1. - 2. ročník 6letých
jedné z vymezených skupin.
gymnázií, tj. osoby s primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním
(ISCED 2)6 vzděláním
středoškolské, maturita či vyučení anebo pomaturitní studium, tj.
osoby s vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním
(ISCED 4)7 vzděláním
vyšší odborné, bakalářské, magisterské, doktorské studium, tj.
osoby s terciárním (ISCED 5 až 8)8 vzděláním
migranti; osoby, které jsou původem cizinci; menšiny (včetně
Podle typu znevýhodnění**
Podpořená osoba může patřit do marginalizovaných společenství jako jsou Romové)9
více vymezených skupin (příp. do
osoby se zdravotním postižením10
žádné).
osoby s jiným znevýhodněním11
Podle přístupu k bydlení
osoby bez přístřeší nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení12
Podpořená osoba patří či nepatří
do vymezené skupiny.

Podle sektoru ekonomiky,
v němž je osoba
ekonomicky aktivní

osoby působící v neziskovém sektoru
osoby působící v podnikatelském sektoru
osoby působící ve veřejném sektoru

Vyplňují pouze osoby
zaměstnané a OSVČ.
Podpořená osoba může patřit
pouze do jedné z vymezených
skupin.
V případě působení v různých
sektorech se vybírá ten, který
převažuje.

Podle specifikace působení
ve veřejném sektoru

zaměstnanci
 ministerstva,
Vyplňují pouze osoby působící ve
 ústředního správního úřadu,
veřejném sektoru.
 některého z ostatních správních úřadů nebo
Podpořená osoba patří či nepatří
 územních samosprávných celků,
do vymezené skupiny.
kteří nevykonávají výhradně pomocné, servisní nebo manuální
práce (tzv. obslužné činnosti) nebo kteří neřídí pouze výkon
takových prací
** Citlivé údaje - účastník může odmítnout je poskytnout.

4

Osoby s nedokončeným 1. stupněm základní školy. Tyto osoby jsou v případě členění podle typu znevýhodnění
považovány za „osoby s jiným znevýhodněním“.
5 ISCED 9 – vzdělání jinde neuvedené
6

„ISCED 1 – 2“ pokrývá nedokončené základní vzdělání až střední vzdělání bez maturity i výučního listu praktické
jednoleté.
7
„ISCED 3 – 4“ pokrývá střední vzdělání bez maturity i výučního listu praktické dvouleté až pomaturitní a nástavbové
studium.
8
„ISCED 5 – 8“ pokrývá vyšší odborné vzdělání až vysokoškolské doktorské vzdělání (včetně vzdělání uvedeným stupňům
odpovídajícího).
9
Cizinci žijící na území ČR (s i bez povolení k trvalému pobytu; účastníci, kteří pocházejí z území mimo ČR, náleží do
některé z menšin či potřebují speciální pomoc na trhu práce kvůli jazyku či jiným kulturním problémům. V ČR jsou
národnostní menšiny uvedeny výčtem v článku 3 statutu Rady vlády pro národnostní menšiny. (Jedná se o celkem 14
menšin: běloruskou, bulharskou, chorvatskou, maďarskou, německou, polskou, romskou, rusínskou, ruskou, řeckou,
slovenskou, srbskou, ukrajinskou, vietnamskou).
10
Do kategorie osob se zdravotním postižením patří v souladu s § 67 zákona č. 435/2004 Sb. fyzické osoby, které jsou
orgánem sociálního zabezpečení uznány a) invalidními ve třetím stupni), b) invalidními v prvním nebo druhém stupni, c)
zdravotně znevýhodněnými. Do této kategorie patří také fyzické osoby, které byly uznány Úřadem práce ČR zdravotně
znevýhodněnými, a rozhodnutí nepozbylo platnosti. V případě projektů týkajících se škol a školských zařízení se nad
rámec výše uvedeného zdravotně postiženými účastníky rozumí také děti, žáci a studenti se zdravotním postižením dle
§ 16 zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 73/2005, kteří potřebují speciální pomoc při vzdělávání kvůli svému znevýhodnění.
11
Jedná se o osoby s jiným znevýhodněním, které kvůli svému znevýhodnění čelí sociálnímu vyloučení (např. osoby

po výkonu trestu, osoby ohrožené závislostí, osoby s nedokončeným 1. stupněm základní školy atd.).
12

Jedná se o osoby, jejichž bydlení je nejisté nebo neodpovídá standardům bydlení v daném prostředí (z důvodu chudoby,
zadlužení, provizorního charakteru ubytování, blížícího se propuštění z instituce, pobytu bez právního nároku, apod.),
osoby v ubytovacím zařízení pro bezdomovce, osoby spící venku (bez střechy) – „na ulici“ / bez přístřeší, a tudíž potřebují
speciální pomoc v procesu začlenění se na trhu práce.
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Vazba na vymezené území
Zaměstnanec vykonává
svou pracovní činnost
z více než 50 %

v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy
v hlavním městě Praze
v Ústeckém či Karlovarském kraji

Vyplňují pouze osoby
zaměstnané.

Osoba samostatně
výdělečně činná má sídlo
podnikání

v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy
v hlavním městě Praze
v Ústeckém či Karlovarském kraji

Vyplňují pouze OSVČ.

Studium žáka/studenta
probíhá z více než 50 %
Vyplňují pouze žáci/ studenti.

V
dne

v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy
v hlavním městě Praze
v Ústeckém či Karlovarském kraji

Podpis

2. Údaje zaznamenávané po ukončení účasti osoby v projektu
Stav je zjišťován nejpozději do 4 týdnů od ukončení účasti osoby v projektu. Postihuje změnu
v době od zahájení účasti osoby na projektu až do okamžiku zjišťování.
Datum ukončení účasti osoby v projektu
osoby nově zapojené do procesu vzdělávání/odborné přípravy
Podle situace po
osoby, které po svém zapojení do projektu získaly kvalifikaci13
ukončení účasti
osoby, podpořené z projektu v rámci investiční priority 1.5 OPZ,14
v projektu
které
obdržely závaznou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání,
Podpořená osoba může
patřit do více vymezených
učňovské nebo odborné přípravy15
skupin (příp. do žádné).

V
dne

Podpis

13

Jedná se o osoby, které získaly potvrzení o kvalifikaci udělené na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo,
že osoba nabyla kvalifikaci dle předem nastavených standardů.
14
Konkrétně jde o projekty v rámci specifického cíle „Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou
v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad“.
15 Závaznou nabídkou se rozumí dobrovolná a závazná nabídka ze strany zaměstnavatele nebo vzdělávací instituce, tedy
nabídka smlouvy od zaměstnavatele nebo nabídka návratu do vzdělávání ze strany vzdělávací instituce.
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Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
jsou údaje uvedené v tomto Monitorovacím listu podpořené osoby shromažďovány a zpracovávány
výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního
fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost. Údaje
z tohoto formuláře budou použity pro přípravu zpráv o realizaci projektu. Tento formulář může být
kontrolován pracovníky implementační struktury uvedeného operačního programu nebo osobami
pověřenými k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích.
Oprávnění zpracovávat osobní údaje
Ministerstvo práce a sociálních věcí je jakožto správce osobních údajů zpracovávaných v souvislosti
s realizací projektů podpořených z Operačního programu Zaměstnanost oprávněno zpracovávat
v tomto formuláři uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (zejména jeho příloh I a II).
Realizátor projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn zpracovávat
v tomto formuláři uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě pověření vydaného správcem
(tj. Ministerstvem práce a sociálních věcí) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů.
Na zpracování osobních údajů pro účel uvedený výše se nevztahuje oznamovací povinnost podle
§ 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, s ohledem na ustanovení písmene b) § 18
tohoto zákona, kdy údajů shromažďovaných realizátorem projektu je třeba k uplatnění práv
a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona. 16
Poučení o právech podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb.
Podpořená osoba má právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, realizátor
projektu je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, přičemž má právo požadovat
přiměřenou úhradu. V případě, že se podpořená osoba domnívá, že realizátor projektu provádí
takové zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat realizátora projektu o vysvětlení
a o odstranění takto vzniklého stavu. Nevyhoví-li realizátor projektu podpořené osobě, má podpořená
osoba právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů.
Stejná práva jako vůči realizátorovi projektu má podpořená osoba i vůči Ministerstvu práce
a sociálních věcí jakožto správci osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s realizací projektů
podpořených z Operačního programu Zaměstnanost.
Doba uchovávání osobních údajů
V tomto formuláři uvedené osobní údaje jsou/budou uchovávány pro účely jejich zpracování
v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, do 31. 12. 2033,
tedy po dobu, po kterou je Evropská komise oprávněna provádět kontrolu Operačního programu
Zaměstnanost.
Využití informačních systémů MPSV a ČSSZ
Kromě v tomto formuláři uvedených osobních údajů mohou být v souvislosti s realizací projektu
podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstvem práce a sociálních věcí nebo
osobami oprávněnými k provedení kontroly zpracovávány i další osobní údaje týkající se podpořené
osoby, které jsou obsaženy v systémech Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy
sociálního zabezpečení, pokud se jedná o údaje nezbytné pro zajištění výše uvedeného účelu.
Těmito osobními údaji jsou např. údaje o tom, zda je podpořená osoba uchazečem o zaměstnání
vedeným v evidenci Úřadu práce České republiky, zda je podpořená osoba zaměstnána a po jakou
dobu, zda je podpořená osoba osobou samostatně výdělečně činnou.
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Zvláštním zákonem je v tomto případě kromě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013
ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, zákon
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, na základě kterých
je podpora na projekt z Operačního programu Zaměstnanost poskytována a následně je ověřováno využití poskytnuté
podpory ve vazbě na právní předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností.
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Příloha č. 2
Přehled subjektů včetně navržené dotace na období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022

NÁZEV POSKYTOVATELE
Armáda spásy v České republice, z. s.
Armáda spásy v České republice, z. s.
CEDR - komunitní spolek
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Diecézní charita Litoměřice
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace

Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.
Charita Litoměřice
Charita Lovosice
Charita Roudnice nad Labem
K srdci klíč, o.p.s.
K srdci klíč, o.p.s.
NADĚJE
NADĚJE
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Teplice v Čechách
Charita Ústí nad Labem
Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny
Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Vavřinec, z. s.

IČO

ID

40613411
40613411
26590735
71235868
46768041
70863601
40229939
44555270
3385655
46769382
46770321
62769111
27000222
27000222
570931
570931
70828920
70828920
70828920
70806837
44225512
426113
426113
68954221
1539353

6778323
6883390
5108266
3811243
4731306
1760842
4013275
7256732
5322668
2241142
6081367
8281324
8836274
9422230
3778962
4257675
5476963
5690901
6239239
8489399
1001488
1427288
5658772
9031562
1351398

DRUH SLUŽBY
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
intervenční centra
azylové domy

Požadavek na dotaci
od 1. 1. 2022 do 3. 6. 2022
2 894 294,00 Kč
1 709 476,00 Kč
1 927 000,00 Kč
3 145 500,00 Kč
3 350 000,00 Kč
4 327 601,00 Kč
10 322 753,00 Kč
3 000 000,00 Kč
2 232 102,00 Kč
2 340 448,00 Kč
2 599 000,00 Kč
2 713 500,00 Kč
3 000 000,00 Kč
1 868 270,00 Kč
3 560 000,00 Kč
4 258 000,00 Kč
2 775 610,00 Kč
3 051 429,00 Kč
3 042 303,00 Kč
2 938 922,00 Kč
2 533 210,00 Kč
2 043 700,00 Kč
2 463 700,00 Kč
2 843 000,00 Kč
3 224 240,00 Kč
78 164 058,00 Kč

Uznatelný požadavek
na
dotaci
od
1. 1. 2022 do 30. 6. 2022
2 892 855,00 Kč
1 709 476,00 Kč
1 927 000,00 Kč
2 394 586,00 Kč
3 350 000,00 Kč
4 327 601,00 Kč
10 166 583,00 Kč
2 945 622,00 Kč
2 232 102,00 Kč
2 188 408,00 Kč
2 599 000,00 Kč
2 713 345,00 Kč
3 000 000,00 Kč
1 868 270,00 Kč
3 545 017,00 Kč
4 258 000,00 Kč
2 775 610,00 Kč
3 049 530,00 Kč
3 042 303,00 Kč
2 928 996,00 Kč
2 533 210,00 Kč
1 845 052,00 Kč
2 213 536,00 Kč
2 796 843,00 Kč
3 224 240,00 Kč
76 527 185,00 Kč
ALOKACE
ROZDĚLENO 2020
ROZDĚLENO 2021
ROZDĚLENO 2022
NEROZDĚLENO

DOTACE 2022
2 640 100,00 Kč
1 709 400,00 Kč
1 927 000,00 Kč
2 394 500,00 Kč
3 017 300,00 Kč
4 327 600,00 Kč
6 411 800,00 Kč
2 945 600,00 Kč
2 074 400,00 Kč
2 168 700,00 Kč
2 263 000,00 Kč
2 713 300,00 Kč
2 828 700,00 Kč
1 868 200,00 Kč
3 545 000,00 Kč
4 243 100,00 Kč
2 545 900,00 Kč
2 828 700,00 Kč
2 828 700,00 Kč
1 885 800,00 Kč
2 533 200,00 Kč
1 845 000,00 Kč
2 213 500,00 Kč
1 437 900,00 Kč
2 640 100,00 Kč
67 836 500,00 Kč
483 000 000,00
184 726 300,00
224 576 000,00
67 836 500,00
5 861 200,00
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Příloha č. 3
Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: VZOR

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

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

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
PaedDr. Jiřím Kulhánkem, náměstkem hejtmana
Bc. Klára Chytrá
chytra.k@kr-ustecky.cz; 475 657 342
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna a.s.
1626582/0800

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

DODATEK č. ……..
ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb č. ………….
ze dne ……………… (dále jen „Smlouva")
1.
1.

V souladu s Částí VIIl. odst. 2. Smlouvy, dochází k následující změně Smlouvy:

a.

V hlavičce Smlouvy se text mění a nahrazuje tímto:
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb uzavřená s ust.
10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů na období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022

b.

V Části I. odstavec 1. Smlouvy se text ve třetím odstavci a následující tabulka mění
a nahrazuje tímto zněním:
Dotace se poskytuje v celkové maximální výši ………..…,- Kč, a to v následujícím členění:
Identifikátor
sociální služby

Druh sociální služby

Poskytnutá dotace celkem
na rok 2020

Kč

na rok 2021

Kč

na rok 2022

Kč

c. V Části II. odstavec 2. Smlouvy se text mění a nahrazuje tímto zněním:
Právní vztahy související s poskytnutím dotace se řídí Předpisy EU a ČR, pravidly
Operačního programu Zaměstnanost, dále pak zejména ustanoveními Rozhodnutí EK,
zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) zákonem č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), Rozhodnutím
o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-31/2019. Pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu
a finanční vypořádání dotace jsou stanovena v Metodice POSOSUK 3, která je
pro Příjemce dotace závazná.
Příjemce prohlašuje, že se seznámil s příslušnými dokumenty, které se vztahují
k projektu POSOSUK 3, zejména s Rozhodnutím o poskytnutí dotace
č. OPZ005-871-31/2019 a s obsahem Metodiky POSOSUK 3, které jsou uveřejněny
na www.kr-ustecky.cz. Dále pak s pravidly Operačního programu Zaměstnanost
uveřejněnými na www.esfcr.cz, které tvoří nedílnou součást ujednání podle této
Smlouvy. V případě, že shora uvedené dokumenty ukládají Poskytovateli
povinnosti, zavazuje se je přiměřeně plnit Příjemce a považuje je i pro sebe
za závazné.
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V případě rozporu ujednání této Smlouvy a výše uvedených dokumentů (nebo těchto
dokumentů navzájem) je stanoveno následující pořadí závaznosti pro účely odstranění
rozporů:
- Předpisy EU a ČR;
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-31/2019;
- Pravidla Operačního programu Zaměstnanost dostupná na www.esfcr.cz;
- Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům
sociálních služeb v rámci programu POSOSUK 3;
- Pověření Ústeckého kraje č. …… k zajištění dostupnosti poskytování sociálních
služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje;
- tato Smlouva;
- Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z projektu POSOSUK 3.
d. V části III. odstavec 18. Smlouvy se text mění a nahrazuje tímto zněním:
Příjemce je povinen předložit:
k 31. 07. 2020 průběžnou zprávu o realizaci za období od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020
k 05. 02. 2021 roční zprávu o realizaci za období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
k 31. 07. 2021 průběžnou zprávu o realizaci za období od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021
k 05. 02. 2022 roční zprávu o realizaci za období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
k 31. 07. 2022 závěrečnou zprávu o realizaci za období od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2022
Roční zpráva o realizaci poskytnuté dotace zahrnuje i související náklady, které budou
proplaceny do 20. ledna následujícího roku.
Závěrečná zpráva o realizaci poskytnuté dotace zahrnuje i související náklady, které budou
proplaceny do 20. července 2022.
Bez řádného předložení zpráv o realizaci v předepsaném termínu nebudou Příjemci
v následujícím období uvolněny prostředky dotace.
Příjemce je v rámci předložení roční zprávy o realizaci a závěrečné zprávy o realizaci
povinen také doložit, že poskytnutá dotace spolu s další podporou, kterou Příjemce
na Službu obdrží, nepřesáhla výši vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK, která
je stanovena v příloze B Pověření. Vyrovnávací platba bude vyúčtována
na formuláři, který bude součástí roční a závěrečné zprávy o realizaci dostupné na webu
Ústeckého kraje.
V případě, že došlo k nadměrnému vyrovnání, je Příjemce povinen nadměrně vyplacenou
částku vrátit na bankovní účet Poskytovatele č. 1626582/0800 v termínu do 5. února
následujícího roku po roku, na který byla vyrovnávací platba kalkulována.
e. V Části IV. odst. 1. Smlouvy se text mění a nahrazuje tímto zněním:
Dotace je poskytována bezhotovostně a vyplácena v souladu s případnými regulačními
opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními samosprávnými
celky a poskytovatelem dotace, ve splátkách platebním poukazem na jejich běžné
účty,
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b) příspěvkovým organizacím zřizovanými územními samosprávnými celky ve splátkách
platebním poukazem na běžné účty zřizovatele, a to prostřednictvím účtu zřizovatele,
………………….., č.ú.: ………………, pod UZ (účelovým znakem) 13013,
c) příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem na jejich běžné účty.
Předpokládané výše a termíny záloh:
1. záloha v termínu do 29. 02. 2020 ve výši maximálně 60 % poskytnuté dotace na daný
rok
2. záloha v termínu do 31. 08. 2020 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace na daný
rok po předložení průběžné zprávy o realizaci
3. záloha v termínu do 28. 02. 2021 ve výši maximálně 60 % poskytnuté dotace na daný
rok po předložení roční zprávy o realizaci
4. záloha v termínu do 31. 08. 2021 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace na daný
rok po předložení průběžné zprávy o realizaci
5. záloha v termínu do 28. 02. 2022 ve výši maximálně 100 % poskytnuté dotace na
daný rok po předložení roční zprávy o realizaci

2.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž
Poskytovatel i Příjemce obdrží po jednom vyhotovení.
3.

Varianta 1: Tento dodatek ke smlouvě bude zveřejněn dle §10d odst. 1 zákona
č. 250/2000 Sb. na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup
do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, což se týká i případných dalších
dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Tento dodatek
ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Varianta 2: Tento dodatek ke smlouvě bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím
registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených v tomto dodatku ke smlouvě, které by jinak podléhaly
znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své
straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede
poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku smlouvy
byla zaslána příjemci na e-mail: ……@....... Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem
jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Varianta 3: Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
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4.

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. …………..………
ze dne …………….

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
PaedDr. Jiří Kulhánek
náměstek hejtmana Ústeckého kraje

V ………………… dne ………………..

………………………………………………
Příjemce
Název
Statutární zástupce
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Příloha č. 4

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“)

Strana 1 z 8

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;
i) úprava povinné publicity.
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7. Popis kompenzačního mechanismu
a přezkoumání vyrovnávací platby

a

parametrů

pro

výpočet,

kontrolu

7.1 Financování Služby se v souladu s tímto Pověřením děje na bázi tzv. vyrovnávací
platby, upravené přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména
Rozhodnutím EK, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna
2012 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de
minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.
7.2 Vyrovnávací platba je vypočtena v souladu s čl. 5 Rozhodnutí EK.
7.3 Vyrovnávací platba na Službu je kalkulována 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
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
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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
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.).
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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 ….

V………………………….

V………………………

dne………………………….

dne………………………

Pověřuje
Ústecký kraj
hejtman kraje

Pověření přijímá

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

2

Např. textem „Zadavatel touto Smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. XXX k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 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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Příloha 1A – Obsah a rozsah služby
Druh sociální služby
Identifikátor sociální služby
Forma poskytování služby
Individuální okamžitá kapacita
Skupinová okamžitá kapacita
Počet lůžek
Cílová skupina
Místo poskytování sociální
služby
Působnost sociální služby

Obsah sociální služby

Pracovní pozice*

Průměrný přepočtený úvazek

CELKEM pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci
pracovníci v sociálních službách
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
manželští a rodinní poradci a další odborní
pracovníci

*

V personálním zajištění sociální služby pečovatelská služba 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.

Výpočet vyrovnávací platby

Název
ID služby
poskytovatele

druh
služby

Počet
Počet úvazků
uživatelů ve
Počet
pracovníků v
III. a
lůžek
přímé péči
IV.stupni
PnP

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

FP
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Příloha č. 1

Přehled subjektů navržených k podpoře

poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Název poskytovatele
1. Česká společnost, z. s.
Agentura KROK, o.p.s.,
Agentura Pondělí, z.s.,
Asociace pracovní rehabilitace ČR z. s.
CEDR - komunitní spolek
Centrum ucelené rehabilitace, z. ú.
CESPO, o. p. s.
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

Cinka, z. s.
Demosthenes, o.p.s.
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

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.
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.

IČO

Č. J.

ID služby

1588982
27323498
26537788
26569558
26590735
6172865
70819882
72068396
72068396
22856838
25421018
46768041
46768041
70863601
70863601
44554559
44554559
44554559
44554559
25441892
25441892
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586

KUUK/174996/2021
KUUK/177318/2021
KUUK/177206/2021
KUUK/175037/2021
KUUK/176545/2021
KUUK/175038/2021
KUUK/173646/2021
KUUK/177636/2021
KUUK/177636/2021
KUUK/177152/2021
KUUK/174944/2021
KUUK/174855/2021
KUUK/174855/2021
KUUK/174525/2021
KUUK/174525/2021
KUUK/173515/2021
KUUK/173515/2021
KUUK/173515/2021
KUUK/173515/2021
KUUK/177665/2021
KUUK/177665/2021
KUUK/174862/2021
KUUK/174862/2021
KUUK/174862/2021
KUUK/174862/2021
KUUK/174862/2021
KUUK/174862/2021
KUUK/174862/2021
KUUK/174862/2021
KUUK/174862/2021
KUUK/174862/2021
KUUK/174862/2021
KUUK/174862/2021
KUUK/174862/2021
KUUK/174862/2021
KUUK/174862/2021
KUUK/174862/2021

4632012
9702329
5598414
8611761
6572053
7405909
8532431
2282970
3356067
6343251
5330519
4894760
9407680
1988848
2013307
4677905
5587211
7108907
9258026
1480537
5153749
1015984
1214275
1457144
1621637
1657475
2046626
2365503
2882507
3097184
4103239
4265731
5188376
5844827
6105987
6303516
7889246

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

terénní programy
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
raná péče
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
kontaktní centra
odborné sociální poradenství
terénní programy
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
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
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
sociální rehabilitace

Požadavek ze
žádosti
58 203 Kč
142 639 Kč
507 614 Kč
198 000 Kč
240 000 Kč
110 000 Kč
118 719 Kč
145 300 Kč
145 222 Kč
212 648 Kč
199 500 Kč
347 916 Kč
338 711 Kč
260 000 Kč
170 000 Kč
298 779 Kč
319 561 Kč
295 751 Kč
159 194 Kč
183 500 Kč
200 000 Kč
333 634 Kč
274 539 Kč
277 237 Kč
95 442 Kč
121 003 Kč
184 087 Kč
510 528 Kč
133 987 Kč
98 056 Kč
264 190 Kč
93 988 Kč
674 034 Kč
157 049 Kč
264 710 Kč
127 487 Kč
321 237 Kč

Maximální
uznatelný
požadavek
58 203 Kč
142 639 Kč
484 387 Kč
198 000 Kč
240 000 Kč
110 000 Kč
118 719 Kč
145 300 Kč
145 222 Kč
212 648 Kč
199 500 Kč
347 916 Kč
338 711 Kč
260 000 Kč
170 000 Kč
233 847 Kč
319 561 Kč
290 302 Kč
142 827 Kč
183 500 Kč
200 000 Kč
333 634 Kč
274 539 Kč
277 237 Kč
95 442 Kč
121 003 Kč
184 087 Kč
510 528 Kč
133 987 Kč
98 056 Kč
264 190 Kč
93 988 Kč
674 034 Kč
157 049 Kč
264 710 Kč
127 487 Kč
321 237 Kč

Návrh NFV
58 203 Kč
142 639 Kč
484 387 Kč
198 000 Kč
240 000 Kč
110 000 Kč
118 719 Kč
145 300 Kč
145 222 Kč
212 648 Kč
199 500 Kč
347 916 Kč
338 711 Kč
260 000 Kč
170 000 Kč
233 847 Kč
319 561 Kč
290 302 Kč
142 827 Kč
183 500 Kč
200 000 Kč
333 634 Kč
274 539 Kč
277 237 Kč
95 442 Kč
121 003 Kč
184 087 Kč
510 528 Kč
133 987 Kč
98 056 Kč
264 190 Kč
93 988 Kč
674 034 Kč
157 049 Kč
264 710 Kč
127 487 Kč
321 237 Kč

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s.
Charita Česká Kamenice
Charita Česká Kamenice
Charita Lovosice
Charita Lovosice
Charita Lovosice
Charita Lovosice
Charita Roudnice nad Labem
Charita Roudnice nad Labem
Charita Šluknov
Charita Šluknov
Charita Šluknov
Charita Teplice
Charita Teplice
Indigo Děčín, z.s.
Indigo Děčín, z.s.
Kleja, z.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.
Křesťanské společenství Jonáš, z. s.
Květina, z. s.
Květina, z. s.
Květina, z. s.
Květina, 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.
Most k naději, z.s.
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE

44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
62768841
70818134
70818134
46770321
46770321
46770321
46770321
62769111
62769111
73635502
73635502
73635502
70806837
70806837
68975244
68975244
1181491
75139090
75139090
75139090
75139090
28747330
26648661
27038645
27038645
27038645
27038645
63125137
63125137
63125137
63125137
63125137
63125137
63125137
570931
570931
570931
570931

KUUK/174862/2021
KUUK/174862/2021
KUUK/174862/2021
KUUK/174862/2021
KUUK/174862/2021
KUUK/174862/2021
KUUK/174916/2021
KUUK/175750/2021
KUUK/175750/2021
KUUK/173554/2021
KUUK/173554/2021
KUUK/173554/2021
KUUK/173554/2021
KUUK/175752/2021
KUUK/175752/2021
KUUK/175881/2021
KUUK/175881/2021
KUUK/175881/2021
KUUK/176453/2021
KUUK/176453/2021
KUUK/176694/2021
KUUK/176694/2021
KUUK/174523/2021
KUUK/175480/2021
KUUK/175480/2021
KUUK/175480/2021
KUUK/175480/2021
KUUK/175855/2021
KUUK/175893/2021
KUUK/176142/2021
KUUK/176142/2021
KUUK/176142/2021
KUUK/176142/2021
KUUK/174567/2021
KUUK/174567/2021
KUUK/174567/2021
KUUK/174567/2021
KUUK/174567/2021
KUUK/174567/2021
KUUK/174567/2021
KUUK/177773/2021
KUUK/177773/2021
KUUK/177773/2021
KUUK/177773/2021

8981594
9071773
9131484
9317585
9425002
9462377
9245039
2472265
5735295
6540812
3209417
3189832
8464374
4335678
6392422
3112502
6661939
8168410
5945195
7058897
9082399
9308341
9338405
1928007
3153600
3827499
6363165
3492950
8061366
3536223
5464128
5829590
6251794
1916764
4417327
4741952
4876605
6384214
8582685
9936300
1074769
1256783
1673951
2127231

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

sociální rehabilitace
nízkoprahová denní centra
sociálně terapeutické dílny
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
sociálně terapeutické dílny
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
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
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
terénní programy
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociální rehabilitace
nízkoprahová denní centra
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová denní centra
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
služby následné péče
kontaktní centra
terénní programy
telefonická krizová pomoc
odborné sociální poradenství
kontaktní centra
krizová pomoc
terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
odborné sociální poradenství

587 446 Kč
98 164 Kč
97 620 Kč
333 633 Kč
94 786 Kč
95 631 Kč
282 890 Kč
208 408 Kč
344 258 Kč
121 167 Kč
126 584 Kč
63 938 Kč
117 625 Kč
294 209 Kč
196 345 Kč
179 000 Kč
256 000 Kč
272 000 Kč
238 624 Kč
62 334 Kč
293 473 Kč
251 730 Kč
160 000 Kč
89 434 Kč
381 724 Kč
46 745 Kč
460 020 Kč
232 143 Kč
196 072 Kč
254 000 Kč
235 000 Kč
154 000 Kč
317 000 Kč
44 256 Kč
230 941 Kč
692 579 Kč
486 048 Kč
214 747 Kč
287 912 Kč
88 003 Kč
136 751 Kč
268 582 Kč
324 667 Kč
91 334 Kč

587 446 Kč
98 164 Kč
97 620 Kč
333 633 Kč
94 786 Kč
95 631 Kč
282 890 Kč
208 408 Kč
344 258 Kč
121 167 Kč
126 584 Kč
63 938 Kč
117 625 Kč
294 209 Kč
196 345 Kč
179 000 Kč
256 000 Kč
272 000 Kč
238 624 Kč
62 334 Kč
293 473 Kč
251 730 Kč
160 000 Kč
83 180 Kč
381 724 Kč
46 745 Kč
460 020 Kč
232 143 Kč
196 072 Kč
254 000 Kč
235 000 Kč
153 874 Kč
317 000 Kč
39 986 Kč
229 392 Kč
685 773 Kč
447 605 Kč
190 723 Kč
287 176 Kč
88 003 Kč
136 751 Kč
262 500 Kč
324 667 Kč
91 334 Kč

587 446 Kč
98 164 Kč
97 620 Kč
333 633 Kč
94 786 Kč
95 631 Kč
282 890 Kč
208 408 Kč
344 258 Kč
121 167 Kč
126 584 Kč
63 938 Kč
117 625 Kč
294 209 Kč
196 345 Kč
179 000 Kč
256 000 Kč
272 000 Kč
238 624 Kč
62 334 Kč
293 473 Kč
251 730 Kč
160 000 Kč
83 180 Kč
381 724 Kč
46 745 Kč
460 020 Kč
232 143 Kč
196 072 Kč
254 000 Kč
235 000 Kč
153 874 Kč
317 000 Kč
39 986 Kč
229 392 Kč
685 773 Kč
447 605 Kč
190 723 Kč
287 176 Kč
88 003 Kč
136 751 Kč
262 500 Kč
324 667 Kč
91 334 Kč

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
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.
TILIA Kadaň, z. s.(dříve Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň z.s.)
TILIA Kadaň, z. s.(dříve Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň z.s.)

Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Salesiánský klub mládeže, z.s. Rumburk - Jiříkov

Spirála, Ústecký kraj, z.s.
Spirála, Ústecký kraj, z.s.
Spirála, Ústecký kraj, z.s.
Spirála, Ústecký kraj, z.s.
SPOLEČNÝ ŽIVOT
SPZ Teplice z.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.

570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
70100691
70100691
70100691
70100691
70100691
70100691
22723030
22723030
68974922
68974922
68974922
68974922
68974922
68974922
62231294
68954221
68954221
68954221
68954221
26613468
26671921
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412

KUUK/177773/2021
KUUK/177773/2021
KUUK/177773/2021
KUUK/177773/2021
KUUK/177773/2021
KUUK/177773/2021
KUUK/177773/2021
KUUK/177773/2021
KUUK/177773/2021
KUUK/177773/2021
KUUK/177773/2021
KUUK/177773/2021
KUUK/177773/2021
KUUK/175085/2021
KUUK/175085/2021
KUUK/175085/2021
KUUK/175085/2021
KUUK/175085/2021
KUUK/175085/2021
KUUK/176162/2021
KUUK/176160/2021
KUUK/174524/2021
KUUK/174524/2021
KUUK/174524/2021
KUUK/174524/2021
KUUK/174524/2021
KUUK/174524/2021
KUUK/177795/2021
KUUK/177428/2021
KUUK/177428/2021
KUUK/177428/2021
KUUK/177428/2021
KUUK/000015/2022
KUUK/177407/2021
KUUK/176721/2021
KUUK/176721/2021
KUUK/176721/2021
KUUK/176721/2021
KUUK/176721/2021
KUUK/176721/2021
KUUK/176721/2021
KUUK/176721/2021
KUUK/176721/2021
KUUK/176721/2021

2503341
4166865
4238324
4528359
4534118
5625611
5924567
6562208
6772756
7116825
8870904
9057704
9593299
2230344
3190373
7160480
7212518
7406243
9564563
1066993
6958943
1014491
1280221
2714387
6394439
8623993
9817183
3861378
9381472
1901964
9736016
9886524
1348497
3687948
1179103
1475555
3454712
5554461
5657843
5922648
7160060
7896718
7902701
8443953

sociálně terapeutické dílny
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
terénní programy
terénní programy
nízkoprahová denní centra
krizová pomoc
nízkoprahová denní centra
odborné sociální poradenství
nízkoprahová denní centra
terénní programy
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
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
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
krizová pomoc
telefonická krizová pomoc
odborné sociální poradenství
krizová pomoc
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
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

256 500 Kč
187 333 Kč
390 249 Kč
319 083 Kč
132 333 Kč
242 166 Kč
22 582 Kč
248 345 Kč
77 583 Kč
311 333 Kč
253 916 Kč
85 917 Kč
353 083 Kč
384 975 Kč
46 322 Kč
102 251 Kč
209 907 Kč
184 354 Kč
127 932 Kč
143 361 Kč
269 470 Kč
139 800 Kč
52 100 Kč
97 600 Kč
165 900 Kč
114 600 Kč
262 900 Kč
176 283 Kč
433 700 Kč
241 400 Kč
27 500 Kč
67 700 Kč
155 806 Kč
296 489 Kč
115 596 Kč
143 594 Kč
115 809 Kč
90 047 Kč
84 033 Kč
134 390 Kč
100 749 Kč
164 511 Kč
102 490 Kč
139 813 Kč

256 500 Kč
187 333 Kč
390 249 Kč
319 083 Kč
132 333 Kč
242 166 Kč
22 582 Kč
248 345 Kč
77 583 Kč
311 333 Kč
253 916 Kč
85 917 Kč
353 083 Kč
384 975 Kč
46 322 Kč
102 251 Kč
209 907 Kč
184 354 Kč
127 932 Kč
143 361 Kč
269 470 Kč
139 800 Kč
52 100 Kč
97 600 Kč
165 900 Kč
114 600 Kč
262 900 Kč
176 283 Kč
357 315 Kč
239 765 Kč
21 050 Kč
67 700 Kč
155 806 Kč
296 488 Kč
115 596 Kč
143 594 Kč
115 809 Kč
90 047 Kč
84 033 Kč
134 390 Kč
100 749 Kč
164 511 Kč
102 490 Kč
139 813 Kč

256 500 Kč
187 333 Kč
390 249 Kč
319 083 Kč
132 333 Kč
242 166 Kč
22 582 Kč
248 345 Kč
77 583 Kč
311 333 Kč
253 916 Kč
85 917 Kč
353 083 Kč
384 975 Kč
46 322 Kč
102 251 Kč
209 907 Kč
184 354 Kč
127 932 Kč
143 361 Kč
269 470 Kč
139 800 Kč
52 100 Kč
97 600 Kč
165 900 Kč
114 600 Kč
262 900 Kč
176 283 Kč
357 315 Kč
239 765 Kč
21 050 Kč
67 700 Kč
155 806 Kč
296 488 Kč
115 596 Kč
143 594 Kč
115 809 Kč
90 047 Kč
84 033 Kč
134 390 Kč
100 749 Kč
164 511 Kč
102 490 Kč
139 813 Kč

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

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

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.
Světlo Kadaň z.s.
Světlo Kadaň z.s.
Světlo Kadaň z.s.
Světlo Kadaň z.s.
Světlo Kadaň z.s.
Šance Lovosice, z.s.
VALDEK, o.p.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

70942412
64018539
64018539
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
70809828
25444972
64676803
64676803
64676803
64676803
64676803
26533839

KUUK/176721/2021
KUUK/175898/2021
KUUK/175898/2021
KUUK/173538/2021
KUUK/173538/2021
KUUK/173538/2021
KUUK/173538/2021
KUUK/173538/2021
KUUK/173538/2021
KUUK/173538/2021
KUUK/173538/2021
KUUK/173538/2021
KUUK/173538/2021
KUUK/173538/2021
KUUK/173538/2021
KUUK/174794/2021
KUUK/177736/2021
KUUK/177822/2021
KUUK/177822/2021
KUUK/177822/2021
KUUK/177822/2021
KUUK/177822/2021
KUUK/000011/2022

9118818
2906418
8356589
1348958
4617622
4830342
4903149
5425697
5486070
6042330
6268396
6964061
6987486
9046179
9813289
7363041
8111722
7975725
9185704
6427324
9684988
9535462
7155895

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

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
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
kontaktní centra
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně terapeutické dílny
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

odborné sociální poradenství
kontaktní centra
kontaktní centra
terénní programy
terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

124 886 Kč
61 489 Kč
22 273 Kč
265 055 Kč
260 050 Kč
165 300 Kč
403 100 Kč
396 700 Kč
255 800 Kč
242 300 Kč
155 000 Kč
209 300 Kč
204 600 Kč
156 400 Kč
249 800 Kč
56 700 Kč
194 650 Kč
280 825 Kč
140 614 Kč
353 037 Kč
185 589 Kč
183 409 Kč
103 026 Kč
31 031 996 Kč

124 886 Kč
61 489 Kč
22 273 Kč
265 055 Kč
260 050 Kč
165 300 Kč
403 100 Kč
333 688 Kč
250 543 Kč
242 300 Kč
155 000 Kč
209 300 Kč
204 600 Kč
156 400 Kč
249 800 Kč
56 700 Kč
189 800 Kč
280 825 Kč
138 626 Kč
353 037 Kč
185 589 Kč
183 409 Kč
99 774 Kč
30 670 901 Kč

124 886 Kč
61 489 Kč
22 273 Kč
265 055 Kč
260 050 Kč
165 300 Kč
403 100 Kč
333 688 Kč
250 543 Kč
242 300 Kč
155 000 Kč
209 300 Kč
204 600 Kč
156 400 Kč
249 800 Kč
56 700 Kč
189 800 Kč
280 825 Kč
138 626 Kč
353 037 Kč
185 589 Kč
183 409 Kč
99 774 Kč
30 670 901 Kč

Bod 10.3 Priloha 2.pdf k usnesení č. 010/12Z/2022
Příloha č. 2

Přehled subjektů navržených k zamítnutí podpory

poř.
č.
1
2
3

Název poskytovatele
Žatecký spolek Handicap z. s.,
Žatecký spolek Handicap z. s.,
Žatecký spolek Handicap z. s.,

IČO

Č. J.

26595575 KUUK/177975/2021
26595575 KUUK/177975/2021
26595575 KUUK/177975/2021

ID služby

Druh služby

2266383
5355584
8187057

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

terénní programy
odborné sociální poradenství

Požadavek ze
žádosti
240 240 Kč
140 043 Kč
142 366 Kč
522 649 Kč

Maximální
uznatelný
požadavek

Návrh NFV
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Bod 10.4 priloha 2.pdf k usnesení č. 011/12Z/2022

Příloha č. 2

Přehled podpořených subjektů včetně výše dotace

Název poskytovatele

ADP-ANNA s.r.o.
ADP-ANNA s.r.o.
Agentura KROK, o.p.s.
Agentura KROK, o.p.s.
Agentura Osmý den, o. p. s.
Agentura Osmý den, o. p. s.
Agentura osobní asistenční služby z. ú.
Agentura Pondělí, z.s.
Agentura Pondělí, z.s.

IČ

5744342
5744342
27323498
27323498
26667649
26667649
26638452
26537788
26537788
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s. 47326875
Arkadie, o. p. s.
556203
Arkadie, o. p. s.
556203
Arkadie, o. p. s.
556203
Arkadie, o. p. s.
556203
Arkadie, o. p. s.
556203
Arkadie, o. p. s.
556203
Arkadie, o. p. s.
556203
Arkadie, o. p. s.
556203
Arkadie, o. p. s.
556203
Armáda spásy v České republice, z.s.
40613411
Armáda spásy v České republice, z.s.
40613411
Armáda spásy v České republice, z.s.
40613411
Asociace pracovní rehabilitace ČR z. s.
26569558
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR
14866391
Camphill na soutoku, z.s.
68923147
Camphill na soutoku, z.s.
68923147

ID služby

6598554
6744733
3593109
9702329
5981003
6514992
7938610
3306857
5598414
4586391
1268119
1294772
1816143
2981921
4012625
4415138
6522122
7942332
8349589
1410545
2374792
9766509
8611761
2234056
6570110
8141075

Druh služby

pečovatelská služba
odlehčovací služby/P
osobní asistence
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
osobní asistence
podpora samostatného bydlení
sociální rehabilitace A/T/P
odborné sociální poradenství
denní stacionáře
odlehčovací služby
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
denní stacionáře
sociální rehabilitace
podpora samostatného bydlení
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

POŽADAVEK
NA DOTACI

3 110 000 Kč
2 550 000 Kč
2 969 535 Kč
1 693 360 Kč
2 611 038 Kč
2 068 562 Kč
6 482 624 Kč
4 152 686 Kč
7 035 047 Kč
1 351 400 Kč
7 700 000 Kč
862 000 Kč
3 372 000 Kč
3 947 000 Kč
8 690 000 Kč
4 331 000 Kč
1 595 000 Kč
793 300 Kč
3 226 300 Kč
2 185 619 Kč
3 589 907 Kč
2 721 364 Kč
3 263 568 Kč
1 760 000 Kč
3 857 000 Kč
3 405 000 Kč

MAXIMÁLNÍ
UZNATELNÝ
POŽADAVEK

3 110 000 Kč
2 550 000 Kč
2 969 535 Kč
1 687 585 Kč
2 611 038 Kč
2 063 562 Kč
6 482 624 Kč
4 070 941 Kč
6 989 047 Kč
1 289 434 Kč
7 108 266 Kč
862 000 Kč
3 372 000 Kč
3 908 600 Kč
8 690 000 Kč
4 331 000 Kč
1 595 000 Kč
793 300 Kč
3 226 300 Kč
2 185 619 Kč
3 589 907 Kč
2 721 364 Kč
3 263 568 Kč
1 602 576 Kč
3 803 667 Kč
3 150 155 Kč

OPTIMÁLNÍ NÁVRH
PODPORY OK SYSTÉM

3 110 000 Kč
2 550 000 Kč
2 129 409 Kč
1 227 493 Kč
2 611 038 Kč
2 063 562 Kč
6 047 743 Kč
4 070 941 Kč
6 989 047 Kč
1 031 713 Kč
4 520 093 Kč
637 101 Kč
2 893 377 Kč
2 905 412 Kč
5 198 107 Kč
3 507 123 Kč
1 036 657 Kč
460 586 Kč
2 255 700 Kč
1 898 730 Kč
3 589 907 Kč
2 721 364 Kč
2 719 804 Kč
1 381 759 Kč
3 803 667 Kč
2 962 362 Kč

DOTACE 2022

624 100 Kč
653 100 Kč
231 400 Kč
182 500 Kč
391 100 Kč
158 200 Kč
657 400 Kč
551 500 Kč
1 300 700 Kč
70 800 Kč
491 300 Kč
69 200 Kč
430 200 Kč
432 000 Kč
565 000 Kč
521 500 Kč
133 400 Kč
31 600 Kč
245 200 Kč
244 300 Kč
590 300 Kč
421 400 Kč
404 400 Kč
94 900 Kč
469 600 Kč
322 000 Kč

Název poskytovatele

IČ

ID služby

CEDR - komunitní spolek
Centrum LIRA, z.ú.
Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
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 PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ÚSTECKÉHO KRAJE, o. p. s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec, z. s.
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
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 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

26590735
28731191
27270955
27270955
26999234
70854165
26593661
26593661
27043797
27043797
27043797
27297128
27297128
27040143
80195
80195
80195
80195
80195
80195
80195
80195
80195
80195
80195
80195
80195
71235868
71235868
71235868
71235868
71235868

6572053
3959325
1292895
5998627
1501687
6455886
4704104
7909036
1740941
3272817
7328567
1532609
3991178
9267613
1045259
1243707
1353598
1997112
3466024
5581231
6223146
7102460
8059446
8648413
9361032
9374052
9751707
1073186
1542857
2682796
5093964
5387786

Druh služby

terénní programy
raná péče
osobní asistence
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

denní stacionáře
odborné sociální poradenství
osobní asistence
odlehčovací služby
odborné sociální poradenství
pečovatelská služba
osobní asistence
odborné sociální poradenství
odlehčovací služby
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
domovy se zvláštním režimem
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
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

POŽADAVEK
NA DOTACI

MAXIMÁLNÍ
UZNATELNÝ
POŽADAVEK

3 024 000 Kč
1 549 200 Kč
8 656 908 Kč
811 858 Kč
2 290 100 Kč
4 724 441 Kč
1 032 146 Kč
13 660 538 Kč
1 853 203 Kč
1 282 813 Kč
4 882 131 Kč
4 341 402 Kč
739 000 Kč
1 296 108 Kč
900 000 Kč
1 242 400 Kč
15 000 000 Kč
11 100 000 Kč
18 512 582 Kč
3 976 700 Kč
9 380 000 Kč
8 800 000 Kč
13 111 000 Kč
11 203 000 Kč
13 900 000 Kč
16 080 000 Kč
19 000 000 Kč
8 160 000 Kč
6 853 000 Kč
9 767 000 Kč
1 022 400 Kč
1 436 000 Kč

3 024 000 Kč
1 534 800 Kč
8 548 908 Kč
717 858 Kč
2 285 000 Kč
4 724 441 Kč
851 717 Kč
11 719 374 Kč
1 853 203 Kč
1 282 813 Kč
4 866 131 Kč
4 341 402 Kč
739 000 Kč
1 284 408 Kč
900 000 Kč
1 242 400 Kč
15 000 000 Kč
11 100 000 Kč
18 512 582 Kč
3 926 962 Kč
8 245 461 Kč
8 800 000 Kč
13 111 000 Kč
11 203 000 Kč
13 900 000 Kč
16 080 000 Kč
19 000 000 Kč
8 160 000 Kč
6 853 000 Kč
9 767 000 Kč
993 159 Kč
1 436 000 Kč

OPTIMÁLNÍ NÁVRH
PODPORY OK SYSTÉM

3 024 000 Kč
1 362 857 Kč
5 246 775 Kč
460 586 Kč
1 841 989 Kč
3 107 564 Kč
851 717 Kč
8 983 421 Kč
1 853 203 Kč
1 282 813 Kč
4 653 464 Kč
3 487 850 Kč
460 586 Kč
1 284 408 Kč
900 000 Kč
1 242 400 Kč
15 000 000 Kč
11 100 000 Kč
18 512 582 Kč
3 926 962 Kč
8 245 461 Kč
8 800 000 Kč
13 111 000 Kč
11 203 000 Kč
13 900 000 Kč
16 080 000 Kč
19 000 000 Kč
8 160 000 Kč
6 853 000 Kč
9 767 000 Kč
993 159 Kč
1 412 529 Kč

DOTACE 2022

724 900 Kč
202 600 Kč
570 300 Kč
31 600 Kč
273 900 Kč
337 800 Kč
63 200 Kč
976 500 Kč
230 800 Kč
88 600 Kč
505 800 Kč
379 100 Kč
31 600 Kč
522 400 Kč
113 900 Kč
165 100 Kč
2 533 800 Kč
1 827 500 Kč
5 770 400 Kč
865 300 Kč
1 980 200 Kč
1 251 100 Kč
2 857 400 Kč
1 783 300 Kč
2 182 600 Kč
2 647 900 Kč
2 996 300 Kč
1 064 100 Kč
700 600 Kč
1 379 100 Kč
195 500 Kč
153 500 Kč

Název poskytovatele

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 křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

IČ

ID služby

71235868
71235868
71235868
71235868
71235868
71235868
6172865
70819882
70819882
72068396
72068396
22856838
25755277
25755277
25755277
25755277
25755277
25755277
25755277
25755277
25755277
25421018
62209256
48136093
46768041
46768041
46768041
46768041
46768041
70863601
70863601
41328523

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
2987242
4894760
7041080
9407680
1988848
2013307
2185972

Druh služby

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
podpora samostatného bydlení
sociální rehabilitace
centra denních služeb
sociálně terapeutické dílny
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

domovy se zvláštním režimem

POŽADAVEK
NA DOTACI

MAXIMÁLNÍ
UZNATELNÝ
POŽADAVEK

9 965 000 Kč
1 950 000 Kč
205 500 Kč
1 326 000 Kč
641 000 Kč
10 989 000 Kč
1 565 979 Kč
940 000 Kč
520 900 Kč
2 834 343 Kč
2 923 353 Kč
3 171 076 Kč
1 290 000 Kč
1 630 000 Kč
3 093 000 Kč
2 490 000 Kč
1 920 000 Kč
1 350 000 Kč
1 920 000 Kč
1 890 000 Kč
1 970 000 Kč
3 466 764 Kč
598 300 Kč
3 193 685 Kč
7 475 000 Kč
3 450 000 Kč
4 100 000 Kč
6 500 000 Kč
4 240 000 Kč
6 520 000 Kč
3 999 800 Kč
41 410 500 Kč

9 965 000 Kč
1 950 000 Kč
205 500 Kč
1 326 000 Kč
641 000 Kč
10 989 000 Kč
1 565 979 Kč
940 000 Kč
520 900 Kč
2 834 343 Kč
2 923 353 Kč
3 136 076 Kč
1 290 000 Kč
1 630 000 Kč
3 093 000 Kč
2 490 000 Kč
1 920 000 Kč
1 350 000 Kč
1 920 000 Kč
1 890 000 Kč
1 970 000 Kč
3 466 764 Kč
598 300 Kč
3 193 685 Kč
7 454 792 Kč
3 450 000 Kč
4 100 000 Kč
6 500 000 Kč
4 240 000 Kč
6 519 376 Kč
3 999 425 Kč
41 410 500 Kč

OPTIMÁLNÍ NÁVRH
PODPORY OK SYSTÉM

9 965 000 Kč
1 950 000 Kč
205 500 Kč
1 326 000 Kč
641 000 Kč
10 989 000 Kč
1 381 759 Kč
940 000 Kč
438 721 Kč
2 630 343 Kč
2 490 353 Kč
2 928 918 Kč
1 290 000 Kč
1 630 000 Kč
3 093 000 Kč
2 490 000 Kč
1 920 000 Kč
1 350 000 Kč
1 920 000 Kč
1 890 000 Kč
1 970 000 Kč
3 358 470 Kč
598 300 Kč
3 066 429 Kč
7 406 580 Kč
2 418 867 Kč
3 594 801 Kč
5 768 811 Kč
3 320 471 Kč
5 987 620 Kč
2 692 138 Kč
32 772 146 Kč

DOTACE 2022

1 811 600 Kč
407 900 Kč
22 100 Kč
444 700 Kč
524 100 Kč
1 539 500 Kč
94 900 Kč
88 600 Kč
65 200 Kč
391 100 Kč
370 300 Kč
435 500 Kč
210 700 Kč
286 500 Kč
557 600 Kč
421 400 Kč
343 800 Kč
223 000 Kč
343 800 Kč
334 500 Kč
343 800 Kč
499 400 Kč
90 100 Kč
456 000 Kč
805 100 Kč
311 300 Kč
534 500 Kč
627 100 Kč
493 700 Kč
411 400 Kč
400 300 Kč
2 907 200 Kč

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
Diecézní charita Litoměřice
Diecézní charita Litoměřice
Diecézní charita Litoměřice
Dobrovolnické centrum, z.s.
Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace
Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace
Domov Brtníky, 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

IČ

41328523
40229939
40229939
40229939
70225842
830381
830381
47274484
47274484
47274484
63787725
63787725
47274492
828998
828998
24713589
46789847
Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace 47274565
Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace 47274565
Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
830411
Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
830411
Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
830411
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
44555661
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
44555661
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
44555407
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
44555407
Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace
44555296
Domov pro seniory Krásné Březno, p.o.
44555334
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizac 44555270
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
65650964
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
65650964
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
65650964

ID služby

9753639
7429073
7908464
9801549
1510111
3225275
9567874
2434997
3395152
3905641
6986535
9313776
8543206
7001404
8731012
4605047
4541453
4578763
9873560
5153567
8541500
9823316
2758028
9714807
5238851
6890540
9595541
6172420
3270327
4159038
5634705
7285141

Druh služby

domovy pro seniory
odborné sociální poradenství
terénní programy
pečovatelská služba
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

chráněné bydlení
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro osoby se zdravotním postižením

chráněné bydlení
sociálně terapeutické dílny
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
domovy se zvláštním režimem
domovy pro osoby se zdravotním postižením

domovy pro seniory
pečovatelská služba
pečovatelská služba
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
domovy pro osoby se zdravotním postižením

domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
domovy pro seniory
domovy pro seniory
domovy pro seniory
domovy pro seniory
pečovatelská služba
domovy se zvláštním režimem

POŽADAVEK
NA DOTACI

MAXIMÁLNÍ
UZNATELNÝ
POŽADAVEK

7 560 000 Kč
1 667 621 Kč
108 127 Kč
2 190 155 Kč
1 410 000 Kč
1 469 500 Kč
15 005 488 Kč
20 551 000 Kč
16 649 000 Kč
2 466 000 Kč
16 220 000 Kč
18 920 000 Kč
13 930 000 Kč
14 494 262 Kč
39 188 193 Kč
5 900 000 Kč
8 100 000 Kč
12 322 000 Kč
2 160 000 Kč
10 462 000 Kč
17 923 000 Kč
22 160 000 Kč
4 137 600 Kč
17 232 000 Kč
5 537 106 Kč
33 533 000 Kč
21 664 768 Kč
34 867 799 Kč
24 000 000 Kč
12 259 660 Kč
2 600 000 Kč
5 423 760 Kč

7 560 000 Kč
1 667 621 Kč
107 627 Kč
2 190 155 Kč
1 408 800 Kč
1 469 500 Kč
15 005 488 Kč
20 551 000 Kč
16 649 000 Kč
2 466 000 Kč
16 220 000 Kč
18 920 000 Kč
13 930 000 Kč
14 389 484 Kč
38 905 209 Kč
5 900 000 Kč
8 100 000 Kč
12 322 000 Kč
2 160 000 Kč
10 462 000 Kč
17 923 000 Kč
22 160 000 Kč
3 971 317 Kč
17 149 340 Kč
5 518 540 Kč
33 483 583 Kč
21 664 768 Kč
34 867 799 Kč
19 816 892 Kč
12 259 660 Kč
2 600 000 Kč
5 423 760 Kč

OPTIMÁLNÍ NÁVRH
PODPORY OK SYSTÉM

7 180 280 Kč
1 658 110 Kč
107 627 Kč
2 190 155 Kč
1 133 532 Kč
1 469 500 Kč
15 005 488 Kč
20 551 000 Kč
16 649 000 Kč
2 466 000 Kč
16 220 000 Kč
18 920 000 Kč
13 930 000 Kč
8 819 495 Kč
37 000 488 Kč
5 900 000 Kč
8 100 000 Kč
12 322 000 Kč
2 160 000 Kč
8 726 189 Kč
17 099 776 Kč
22 160 000 Kč
3 971 317 Kč
17 149 340 Kč
5 518 540 Kč
33 483 583 Kč
18 442 538 Kč
34 867 799 Kč
19 816 892 Kč
12 259 660 Kč
2 600 000 Kč
5 423 760 Kč

DOTACE 2022

636 900 Kč
113 900 Kč
19 500 Kč
249 000 Kč
168 500 Kč
488 500 Kč
2 323 000 Kč
2 479 600 Kč
3 739 500 Kč
532 000 Kč
2 136 200 Kč
3 295 800 Kč
1 680 600 Kč
782 300 Kč
3 282 300 Kč
1 269 300 Kč
2 208 600 Kč
1 685 600 Kč
238 700 Kč
948 600 Kč
1 516 900 Kč
1 974 400 Kč
400 400 Kč
2 652 300 Kč
609 700 Kč
3 870 100 Kč
1 636 000 Kč
3 919 700 Kč
3 492 800 Kč
1 817 500 Kč
416 200 Kč
995 700 Kč

Název poskytovatele

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 "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
Domov Velké Březno, příspěvková organizace

IČ

65650964
44555326
44555326
49123688
49123688
49123688
68454864
47274468
49872516
49872516
49872516
47274581
47274581
47274581
47274581
44555288
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace 47274522
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace 47274522
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace 47274522
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace 75149541
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace 75149541
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace 75149541
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace 75149541
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace 75149541
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace 75149541
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace 75149541
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace 75149541
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace 75149541
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace 47274573
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace 47274573
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace 63787911
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace 63787911

ID služby

9714246
2501932
2744287
2103509
3091711
9422672
2862640
9712191
2068891
4100257
4814058
2135966
5168000
5350551
7051562
1408517
3899971
7256389
8791049
1201084
2547969
2550019
5171989
5666980
7734108
8643214
8907909
9553549
2197911
4403315
1351633
4121413

Druh služby

odlehčovací služby
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
azylové domy
domovy se zvláštním režimem
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
domovy pro osoby se zdravotním postižením

domovy pro seniory
osobní asistence
pečovatelská služba
domovy se zvláštním režimem
domovy se zvláštním režimem
domovy pro osoby se zdravotním postižením

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

POŽADAVEK
NA DOTACI

MAXIMÁLNÍ
UZNATELNÝ
POŽADAVEK

313 690 Kč
17 696 600 Kč
21 713 000 Kč
17 870 000 Kč
3 370 000 Kč
170 000 Kč
10 500 000 Kč
17 483 000 Kč
12 524 000 Kč
11 632 000 Kč
512 000 Kč
2 900 000 Kč
1 089 000 Kč
3 506 000 Kč
15 178 460 Kč
24 444 000 Kč
11 840 000 Kč
2 650 000 Kč
13 060 000 Kč
1 427 000 Kč
4 950 000 Kč
6 650 000 Kč
6 522 400 Kč
6 865 600 Kč
5 713 400 Kč
482 000 Kč
5 849 000 Kč
6 709 500 Kč
22 401 400 Kč
12 670 400 Kč
21 486 000 Kč
2 119 000 Kč

313 690 Kč
17 696 600 Kč
21 713 000 Kč
17 870 000 Kč
3 370 000 Kč
170 000 Kč
10 500 000 Kč
17 483 000 Kč
12 524 000 Kč
11 632 000 Kč
512 000 Kč
2 900 000 Kč
1 089 000 Kč
3 506 000 Kč
15 093 356 Kč
24 444 000 Kč
11 840 000 Kč
2 650 000 Kč
13 060 000 Kč
1 427 000 Kč
4 950 000 Kč
6 650 000 Kč
6 522 400 Kč
6 865 600 Kč
5 713 400 Kč
482 000 Kč
5 849 000 Kč
6 709 500 Kč
22 401 400 Kč
12 670 400 Kč
21 486 000 Kč
2 119 000 Kč

OPTIMÁLNÍ NÁVRH
PODPORY OK SYSTÉM

313 690 Kč
17 696 600 Kč
21 713 000 Kč
17 870 000 Kč
3 370 000 Kč
170 000 Kč
10 500 000 Kč
17 483 000 Kč
12 524 000 Kč
11 632 000 Kč
512 000 Kč
2 900 000 Kč
1 089 000 Kč
3 506 000 Kč
15 093 356 Kč
24 444 000 Kč
11 840 000 Kč
2 650 000 Kč
13 060 000 Kč
1 427 000 Kč
4 950 000 Kč
6 650 000 Kč
6 522 400 Kč
6 865 600 Kč
5 713 400 Kč
482 000 Kč
5 849 000 Kč
6 709 500 Kč
22 401 400 Kč
12 670 400 Kč
21 486 000 Kč
2 119 000 Kč

DOTACE 2022

130 600 Kč
2 154 600 Kč
2 805 400 Kč
2 914 800 Kč
543 800 Kč
170 000 Kč
1 763 300 Kč
3 673 300 Kč
1 836 900 Kč
1 716 400 Kč
77 400 Kč
407 800 Kč
130 100 Kč
443 600 Kč
2 505 000 Kč
3 125 100 Kč
1 791 900 Kč
872 200 Kč
1 785 500 Kč
202 600 Kč
805 100 Kč
1 172 700 Kč
907 400 Kč
968 700 Kč
888 100 Kč
102 200 Kč
1 103 400 Kč
949 300 Kč
3 391 400 Kč
1 587 500 Kč
3 175 300 Kč
493 700 Kč

Název poskytovatele

IČ

ID služby

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.
Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.
EDA cz, z.ú.
ENERGIE o.p.s.
ENERGIE o.p.s.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.

63787911
63787911
63787911
63787911
46789910
46789910
46789910
46789910
46789910
46789910
49872541
49872541
49872541
49872541
49872541
49872541
44554559
44554559
44554559
44554559
25441892
25441892
28722043
24743054
25034545
25034545
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586

6172133
7293077
7717165
7806966
5323100
5935431
6075842
6916747
7012291
7255944
2577955
2761662
3793014
4410973
8538718
8888297
4677905
5587211
7108907
9258026
1480537
5153749
4047865
7877605
1534371
8221160
1015984
1214275
1457144
1621637
1657475
2046626

Druh služby

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
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

osobní asistence
raná péče
chráněné bydlení
odlehčovací služby
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny

POŽADAVEK
NA DOTACI

MAXIMÁLNÍ
UZNATELNÝ
POŽADAVEK

13 590 000 Kč
2 428 000 Kč
4 007 000 Kč
1 468 000 Kč
2 271 000 Kč
10 273 000 Kč
1 965 000 Kč
10 628 000 Kč
4 890 000 Kč
8 557 000 Kč
2 130 000 Kč
4 430 000 Kč
13 500 000 Kč
30 800 000 Kč
43 006 000 Kč
5 300 000 Kč
3 081 000 Kč
6 520 000 Kč
3 583 000 Kč
1 713 000 Kč
2 182 150 Kč
3 106 500 Kč
4 020 714 Kč
1 959 200 Kč
6 815 000 Kč
957 000 Kč
4 633 592 Kč
3 922 177 Kč
4 311 459 Kč
1 383 557 Kč
1 714 453 Kč
2 697 747 Kč

13 590 000 Kč
2 428 000 Kč
4 007 000 Kč
1 468 000 Kč
2 271 000 Kč
10 273 000 Kč
1 965 000 Kč
10 628 000 Kč
4 890 000 Kč
8 557 000 Kč
2 130 000 Kč
4 430 000 Kč
13 500 000 Kč
30 800 000 Kč
43 006 000 Kč
5 300 000 Kč
3 081 000 Kč
5 983 799 Kč
3 583 000 Kč
1 630 500 Kč
2 182 150 Kč
3 105 550 Kč
4 020 714 Kč
1 959 200 Kč
6 815 000 Kč
957 000 Kč
4 633 592 Kč
3 922 177 Kč
4 311 459 Kč
1 383 557 Kč
1 714 453 Kč
2 697 747 Kč

OPTIMÁLNÍ NÁVRH
PODPORY OK SYSTÉM

13 590 000 Kč
2 428 000 Kč
4 007 000 Kč
1 468 000 Kč
2 271 000 Kč
10 273 000 Kč
1 965 000 Kč
10 628 000 Kč
4 890 000 Kč
8 557 000 Kč
2 130 000 Kč
4 430 000 Kč
12 743 469 Kč
29 460 665 Kč
43 006 000 Kč
5 300 000 Kč
3 081 000 Kč
5 983 799 Kč
3 583 000 Kč
1 630 500 Kč
1 771 144 Kč
2 697 688 Kč
2 282 904 Kč
1 959 200 Kč
6 815 000 Kč
957 000 Kč
4 603 099 Kč
3 682 480 Kč
3 682 480 Kč
1 381 759 Kč
1 714 453 Kč
2 490 353 Kč

DOTACE 2022

2 011 700 Kč
601 500 Kč
474 600 Kč
178 100 Kč
397 700 Kč
1 342 500 Kč
319 600 Kč
944 100 Kč
709 500 Kč
1 136 600 Kč
631 800 Kč
897 400 Kč
1 130 400 Kč
2 613 400 Kč
5 004 600 Kč
525 300 Kč
603 000 Kč
100 700 Kč
579 900 Kč
146 200 Kč
263 300 Kč
401 100 Kč
248 100 Kč
344 500 Kč
2 679 400 Kč
193 700 Kč
684 500 Kč
547 600 Kč
547 600 Kč
94 900 Kč
273 800 Kč
370 300 Kč

Název poskytovatele

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.
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
HEWER, z.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 Česká Kamenice

IČ

ID služby

44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
27324001
27324001
66000653
24273449
61325422
65081374
65081374
65081374
25419561
25419561
25419561
62768841
70818134

2365503
2882507
3097184
3376667
3935206
4103239
4265731
5188376
5844827
6105987
6303516
6780298
7889246
8981594
9071773
9131484
9317585
9425002
9462377
3591222
7646043
4076320
5336459
8445409
1451339
5419883
6770385
3441974
4743378
5291951
9245039
2472265

Druh služby

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

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

odborné sociální poradenství
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

odlehčovací služby
odborné sociální poradenství
odlehčovací služby
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

sociální rehabilitace
nízkoprahová denní centra

POŽADAVEK
NA DOTACI

MAXIMÁLNÍ
UZNATELNÝ
POŽADAVEK

8 358 685 Kč
1 909 773 Kč
1 385 457 Kč
8 266 832 Kč
12 815 302 Kč
3 728 811 Kč
1 348 157 Kč
9 403 663 Kč
2 127 156 Kč
3 701 589 Kč
1 851 753 Kč
5 876 127 Kč
4 481 222 Kč
8 912 948 Kč
1 524 357 Kč
1 354 157 Kč
4 647 093 Kč
1 373 457 Kč
1 430 357 Kč
4 480 767 Kč
6 263 972 Kč
8 966 000 Kč
7 489 000 Kč
2 500 000 Kč
890 000 Kč
1 715 000 Kč
3 670 000 Kč
412 500 Kč
4 490 000 Kč
1 202 700 Kč
2 455 700 Kč
2 658 900 Kč

8 358 685 Kč
1 909 773 Kč
1 385 457 Kč
7 364 830 Kč
12 815 302 Kč
3 728 811 Kč
1 348 157 Kč
9 296 213 Kč
2 127 156 Kč
3 701 589 Kč
1 851 753 Kč
5 876 127 Kč
4 481 222 Kč
8 912 948 Kč
1 524 357 Kč
1 354 157 Kč
4 647 093 Kč
1 373 457 Kč
1 430 357 Kč
4 423 506 Kč
6 258 972 Kč
8 966 000 Kč
7 409 000 Kč
2 500 000 Kč
890 000 Kč
1 715 000 Kč
3 655 000 Kč
412 500 Kč
4 478 929 Kč
1 192 700 Kč
2 446 700 Kč
2 658 900 Kč

OPTIMÁLNÍ NÁVRH
PODPORY OK SYSTÉM

6 640 942 Kč
1 841 240 Kč
1 385 457 Kč
6 214 184 Kč
11 454 959 Kč
3 682 480 Kč
1 348 157 Kč
8 285 579 Kč
2 127 156 Kč
3 682 480 Kč
1 841 240 Kč
4 359 086 Kč
4 481 222 Kč
8 285 579 Kč
1 381 759 Kč
1 354 157 Kč
4 603 099 Kč
1 373 457 Kč
1 427 897 Kč
3 203 871 Kč
4 520 093 Kč
8 966 000 Kč
7 409 000 Kč
2 500 000 Kč
890 000 Kč
1 715 000 Kč
3 655 000 Kč
412 500 Kč
4 478 929 Kč
960 676 Kč
2 446 700 Kč
2 658 900 Kč

DOTACE 2022

987 500 Kč
273 800 Kč
212 300 Kč
410 700 Kč
1 245 200 Kč
547 600 Kč
212 300 Kč
1 232 100 Kč
353 900 Kč
547 600 Kč
273 800 Kč
473 800 Kč
684 500 Kč
1 232 100 Kč
94 900 Kč
94 900 Kč
684 500 Kč
94 900 Kč
212 300 Kč
348 200 Kč
491 300 Kč
984 400 Kč
1 306 200 Kč
477 100 Kč
88 600 Kč
227 200 Kč
591 500 Kč
31 600 Kč
435 400 Kč
85 200 Kč
521 500 Kč
447 000 Kč

Název poskytovatele

Charita Česká Kamenice
Charita Česká Kamenice
Charita Česká Kamenice
Charita Česká Kamenice
Charita Česká Kamenice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Lovosice
Charita Lovosice
Charita Lovosice
Charita Lovosice
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most

IČ

ID služby

70818134
70818134
70818134
70818134
70818134
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46770321
46770321
46770321
46770321
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920

2527440
5735295
7629312
9806102
9869440
1269156
2417772
2548478
3403190
5624320
5964684
6566711
9011520
3189832
3209417
6540812
8464374
1012725
1158642
1826142
2450357
2570590
3043143
3383589
3475445
4704201
5361940
5370162
5778636
5798742
5872914
6776446

Druh služby

podpora samostatného bydlení
sociálně terapeutické dílny
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
domovy se zvláštním režimem
denní stacionáře
odlehčovací služby
noclehárny
pečovatelská služba
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
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
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

POŽADAVEK
NA DOTACI

MAXIMÁLNÍ
UZNATELNÝ
POŽADAVEK

3 268 700 Kč
4 859 100 Kč
8 605 600 Kč
11 864 000 Kč
4 712 500 Kč
1 650 803 Kč
1 936 331 Kč
932 897 Kč
11 625 636 Kč
10 496 210 Kč
955 900 Kč
35 156 110 Kč
900 031 Kč
890 080 Kč
1 700 650 Kč
1 815 640 Kč
1 649 900 Kč
3 709 478 Kč
2 007 237 Kč
918 351 Kč
1 800 000 Kč
2 721 000 Kč
2 742 047 Kč
2 798 054 Kč
992 160 Kč
3 237 200 Kč
1 518 000 Kč
4 299 520 Kč
1 272 640 Kč
6 683 479 Kč
2 161 973 Kč
4 312 100 Kč

3 268 700 Kč
4 859 100 Kč
8 605 600 Kč
11 864 000 Kč
4 712 500 Kč
1 650 803 Kč
1 936 331 Kč
929 597 Kč
11 625 636 Kč
10 496 210 Kč
955 900 Kč
35 156 110 Kč
897 031 Kč
890 080 Kč
1 700 650 Kč
1 815 640 Kč
1 649 900 Kč
3 709 478 Kč
2 007 237 Kč
918 351 Kč
1 800 000 Kč
2 721 000 Kč
2 742 047 Kč
2 785 294 Kč
990 507 Kč
3 237 200 Kč
1 518 000 Kč
4 288 120 Kč
1 272 640 Kč
6 669 979 Kč
2 161 973 Kč
4 312 100 Kč

OPTIMÁLNÍ NÁVRH
PODPORY OK SYSTÉM

3 109 972 Kč
4 859 100 Kč
7 019 717 Kč
11 864 000 Kč
3 972 843 Kč
1 243 026 Kč
1 936 331 Kč
929 597 Kč
11 608 143 Kč
10 496 210 Kč
927 675 Kč
33 227 045 Kč
897 031 Kč
749 944 Kč
1 416 915 Kč
1 772 766 Kč
1 649 900 Kč
3 709 478 Kč
1 416 915 Kč
918 351 Kč
1 416 915 Kč
2 697 688 Kč
2 742 047 Kč
2 125 372 Kč
921 172 Kč
3 083 072 Kč
1 518 000 Kč
3 853 840 Kč
1 105 407 Kč
4 643 257 Kč
2 161 973 Kč
3 542 287 Kč

DOTACE 2022

400 200 Kč
728 300 Kč
622 700 Kč
2 331 400 Kč
352 400 Kč
135 100 Kč
174 100 Kč
122 100 Kč
1 261 900 Kč
1 022 200 Kč
137 900 Kč
2 947 500 Kč
133 800 Kč
111 500 Kč
210 700 Kč
263 600 Kč
246 800 Kč
687 700 Kč
210 700 Kč
122 100 Kč
210 700 Kč
401 100 Kč
453 000 Kč
316 000 Kč
63 200 Kč
458 400 Kč
113 900 Kč
573 100 Kč
75 900 Kč
504 700 Kč
334 500 Kč
526 700 Kč

Název poskytovatele

Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Roudnice nad Labem
Charita Roudnice nad Labem
Charita Roudnice nad Labem
Charita Rumburk
Charita Rumburk
Charita Rumburk
Charita Šluknov
Charita Šluknov
Charita Šluknov
Charita Teplice
Charita Teplice
Charita Ústí nad Labem
Charita Ústí nad Labem
Charita Ústí nad Labem
Charita Ústí nad Labem
Charita Ústí nad Labem
Charita Ústí nad Labem
Charita Ústí nad Labem
Charita Ústí nad Labem
Charitní sdružení Děčín, z.s.
Charitní sdružení Děčín, z.s.
Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.
Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.
Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

IČ

ID služby

70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
62769111
62769111
62769111
46797572
46797572
46797572
73635502
73635502
73635502
70806837
70806837
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
26590719
26590719
22772511
22772511
22772511

7323829
7544686
8190994
8217675
8389381
8522670
8583484
9253322
1761469
4335678
6392422
4291907
6349343
7222807
3112502
6661939
8168410
5945195
7058897
2145028
2179469
3125201
3255982
3831791
6631017
9288131
9832613
6511261
7674174
2732328
3532163
4181497

Druh služby

osobní asistence
terénní programy
nízkoprahová denní centra
domy na půl cesty
terénní programy
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
terénní programy
pečovatelská služba
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

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

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

terénní programy
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

chráněné bydlení
podpora samostatného bydlení
osobní asistence

POŽADAVEK
NA DOTACI

2 168 912 Kč
1 042 132 Kč
2 791 000 Kč
1 692 063 Kč
2 530 300 Kč
1 603 572 Kč
1 175 515 Kč
2 230 000 Kč
2 077 012 Kč
3 686 407 Kč
2 487 838 Kč
737 434 Kč
724 726 Kč
1 620 665 Kč
2 371 250 Kč
3 336 725 Kč
3 529 980 Kč
3 580 068 Kč
1 111 430 Kč
2 586 294 Kč
8 993 696 Kč
1 897 518 Kč
1 328 349 Kč
1 212 462 Kč
1 284 152 Kč
1 072 813 Kč
1 091 210 Kč
3 518 703 Kč
4 910 600 Kč
3 842 050 Kč
4 175 958 Kč
4 274 254 Kč

MAXIMÁLNÍ
UZNATELNÝ
POŽADAVEK

2 157 872 Kč
1 042 132 Kč
2 783 896 Kč
1 692 063 Kč
2 530 300 Kč
1 603 572 Kč
1 085 820 Kč
2 230 000 Kč
2 077 012 Kč
3 686 407 Kč
2 487 838 Kč
727 195 Kč
581 370 Kč
1 620 665 Kč
2 370 306 Kč
3 336 725 Kč
3 529 980 Kč
3 499 418 Kč
965 353 Kč
2 586 294 Kč
8 993 696 Kč
1 897 518 Kč
1 328 349 Kč
1 212 462 Kč
1 284 152 Kč
1 072 813 Kč
1 091 210 Kč
3 458 703 Kč
4 910 600 Kč
3 838 252 Kč
4 175 958 Kč
4 274 254 Kč

OPTIMÁLNÍ NÁVRH
PODPORY OK SYSTÉM

1 666 129 Kč
899 933 Kč
2 576 875 Kč
933 874 Kč
2 249 833 Kč
1 603 572 Kč
1 059 348 Kč
2 230 000 Kč
1 881 303 Kč
3 686 407 Kč
2 125 372 Kč
727 195 Kč
581 370 Kč
1 620 665 Kč
2 054 527 Kč
3 083 072 Kč
3 383 671 Kč
2 302 487 Kč
921 172 Kč
2 586 294 Kč
8 993 696 Kč
1 897 518 Kč
1 328 349 Kč
1 212 462 Kč
1 284 152 Kč
1 072 813 Kč
1 091 210 Kč
3 458 703 Kč
4 910 600 Kč
2 468 860 Kč
4 175 958 Kč
3 364 355 Kč

DOTACE 2022

181 100 Kč
133 800 Kč
383 200 Kč
120 100 Kč
334 500 Kč
260 700 Kč
72 700 Kč
334 500 Kč
204 500 Kč
573 100 Kč
316 000 Kč
63 200 Kč
113 700 Kč
343 800 Kč
305 500 Kč
458 400 Kč
503 100 Kč
342 400 Kč
63 200 Kč
472 600 Kč
1 199 500 Kč
343 800 Kč
210 700 Kč
366 500 Kč
210 700 Kč
171 900 Kč
223 000 Kč
272 100 Kč
1 128 300 Kč
268 300 Kč
578 100 Kč
365 700 Kč

Název poskytovatele

Indigo Děčín, z.s.
Indigo Děčín, z.s.
JIPRO-CASH s.r.o.
JURTA, o.p.s.
JURTA, o.p.s.
JURTA, o.p.s.
JURTA, o.p.s.
K srdci klíč, o. p. s.
K srdci klíč, o. p. s.
K srdci klíč, o. p. s.
K srdci klíč, o. p. s.
Kamarád - LORM
Kamarád - LORM
Kamarád - LORM
Kamarád - LORM
Kamarád - LORM
Kamarád - LORM
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.
Kostka Krásná Lípa, p.o.
KRUH pomoci, o.p.s.
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Křesťanské společenství Jonáš, z. s.
Květina z. s.
Květina z. s.

IČ

ID služby

Druh služby

68975244
68975244
28744349
63778718
63778718
63778718
63778718
27000222
27000222
27000222
27000222
830437
830437
830437
830437
830437
830437
830437
1181491
22881476
75139090
75139090
75139090
75139090
75139090
28747330
25030302
25030302
25030302
26648661
27038645
27038645

9082399
9308341
5037445
1066948
4715430
5807228
9100031
1499845
6455949
7712870
9763724
1165395
1372355
2207393
2803757
3210011
7334865
8570486
9338405
4978879
1928007
3153600
3827499
5321665
6363165
3492950
3507285
6373201
6426990
8061366
3536223
5464128

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

terénní programy
domovy se zvláštním režimem
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
chráněné bydlení
podpora samostatného bydlení
noclehárny
noclehárny
nízkoprahová denní centra
domy na půl cesty
chráněné bydlení
denní stacionáře
týdenní stacionáře
podpora samostatného bydlení
domovy pro osoby se zdravotním postižením

sociálně terapeutické dílny
odlehčovací služby
terénní programy
sociálně terapeutické dílny
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

odborné sociální poradenství
osobní asistence
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

sociální rehabilitace
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

domovy pro seniory
pečovatelská služba
nízkoprahová denní centra
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

nízkoprahová denní centra

POŽADAVEK
NA DOTACI

MAXIMÁLNÍ
UZNATELNÝ
POŽADAVEK

3 779 185 Kč
3 263 764 Kč
15 349 000 Kč
3 945 482 Kč
5 674 184 Kč
1 928 564 Kč
2 098 840 Kč
1 664 698 Kč
1 619 418 Kč
2 832 900 Kč
1 871 809 Kč
2 851 729 Kč
672 710 Kč
2 845 192 Kč
1 700 000 Kč
7 000 000 Kč
2 858 000 Kč
419 405 Kč
2 113 500 Kč
6 934 500 Kč
1 099 820 Kč
5 797 945 Kč
755 547 Kč
9 975 800 Kč
6 420 670 Kč
3 149 116 Kč
1 900 000 Kč
4 728 000 Kč
2 078 000 Kč
2 452 900 Kč
3 379 000 Kč
3 198 000 Kč

3 779 185 Kč
3 235 264 Kč
15 349 000 Kč
3 945 482 Kč
5 674 184 Kč
1 928 564 Kč
2 098 840 Kč
1 664 698 Kč
1 616 663 Kč
2 806 920 Kč
1 871 809 Kč
2 851 729 Kč
672 710 Kč
2 845 192 Kč
1 689 151 Kč
7 000 000 Kč
2 858 000 Kč
419 405 Kč
2 113 500 Kč
6 934 500 Kč
1 099 820 Kč
5 720 445 Kč
755 547 Kč
9 975 800 Kč
6 395 670 Kč
3 149 116 Kč
1 727 381 Kč
4 464 286 Kč
2 058 000 Kč
2 447 025 Kč
3 372 000 Kč
3 161 897 Kč

OPTIMÁLNÍ NÁVRH
PODPORY OK SYSTÉM

3 776 763 Kč
3 235 264 Kč
15 349 000 Kč
3 945 482 Kč
5 674 184 Kč
1 928 564 Kč
1 727 762 Kč
1 664 698 Kč
1 616 663 Kč
2 806 920 Kč
1 867 749 Kč
2 851 729 Kč
621 513 Kč
2 845 192 Kč
1 658 652 Kč
7 000 000 Kč
2 656 377 Kč
419 405 Kč
2 113 500 Kč
6 934 500 Kč
989 926 Kč
3 655 641 Kč
552 703 Kč
5 980 031 Kč
5 009 991 Kč
3 149 116 Kč
1 727 381 Kč
4 464 286 Kč
2 058 000 Kč
2 447 025 Kč
3 083 072 Kč
3 161 897 Kč

DOTACE 2022

561 600 Kč
501 800 Kč
1 671 500 Kč
651 900 Kč
925 800 Kč
335 400 Kč
222 300 Kč
293 200 Kč
244 300 Kč
549 200 Kč
240 300 Kč
469 600 Kč
67 500 Kč
330 400 Kč
213 400 Kč
700 600 Kč
395 000 Kč
163 100 Kč
334 500 Kč
1 228 300 Kč
147 200 Kč
543 600 Kč
37 900 Kč
650 000 Kč
745 000 Kč
521 500 Kč
1 181 600 Kč
504 100 Kč
286 700 Kč
383 200 Kč
458 400 Kč
510 900 Kč

Název poskytovatele

Květina z. s.
Květina z. s.
Maltézská pomoc, o.p.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 Meziboří
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

IČ

ID služby

27038645
27038645
26708451
26604205
26604205
47310189
49904035
266230
261912
266418
266027
266027
266086
264466
264466
264474
261718
261718
261718
261718
261718
65108477
60275847
60275847
65642481
65642481
65642481
831212
831212
831212
831212
831212

5829590
6251794
9905305
1989766
6538434
3132557
2180193
2680198
5578580
8895811
1901050
5124068
4771324
2561765
8322579
1795576
1187850
2244389
3064434
9055829
9957516
6963367
4012067
6128832
8021779
8756058
9009774
1486803
1853582
1944936
4525297
5884351

Druh služby

terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

osobní asistence
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
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

POŽADAVEK
NA DOTACI

MAXIMÁLNÍ
UZNATELNÝ
POŽADAVEK

2 120 000 Kč
4 222 000 Kč
3 565 500 Kč
2 160 080 Kč
2 315 541 Kč
2 500 000 Kč
9 815 279 Kč
5 500 000 Kč
2 393 710 Kč
5 394 000 Kč
830 000 Kč
1 270 000 Kč
3 690 000 Kč
2 755 000 Kč
130 000 Kč
1 760 000 Kč
927 444 Kč
617 440 Kč
1 047 437 Kč
1 482 523 Kč
3 332 847 Kč
2 210 000 Kč
6 715 000 Kč
1 376 000 Kč
24 490 000 Kč
420 000 Kč
5 217 900 Kč
625 000 Kč
7 700 000 Kč
10 145 000 Kč
1 040 000 Kč
500 000 Kč

2 120 000 Kč
4 214 143 Kč
3 561 000 Kč
2 158 830 Kč
2 315 541 Kč
2 405 451 Kč
9 815 279 Kč
5 500 000 Kč
2 393 710 Kč
5 388 500 Kč
830 000 Kč
1 241 717 Kč
3 690 000 Kč
2 755 000 Kč
130 000 Kč
1 760 000 Kč
927 444 Kč
617 440 Kč
1 047 437 Kč
1 352 685 Kč
2 840 391 Kč
2 210 000 Kč
6 667 500 Kč
1 376 000 Kč
24 490 000 Kč
420 000 Kč
5 123 759 Kč
625 000 Kč
7 700 000 Kč
10 145 000 Kč
1 040 000 Kč
500 000 Kč

OPTIMÁLNÍ NÁVRH
PODPORY OK SYSTÉM

1 724 872 Kč
3 719 402 Kč
3 330 861 Kč
2 158 830 Kč
2 315 541 Kč
2 405 451 Kč
9 815 279 Kč
5 500 000 Kč
2 393 710 Kč
5 388 500 Kč
830 000 Kč
1 241 717 Kč
3 513 572 Kč
2 755 000 Kč
130 000 Kč
1 760 000 Kč
927 444 Kč
617 440 Kč
1 047 437 Kč
1 352 685 Kč
2 539 998 Kč
2 210 000 Kč
6 667 500 Kč
1 186 524 Kč
24 490 000 Kč
420 000 Kč
5 123 759 Kč
625 000 Kč
7 700 000 Kč
10 145 000 Kč
1 040 000 Kč
500 000 Kč

DOTACE 2022

256 500 Kč
553 100 Kč
362 100 Kč
410 700 Kč
432 000 Kč
404 600 Kč
970 100 Kč
668 600 Kč
446 000 Kč
744 100 Kč
167 200 Kč
210 700 Kč
381 900 Kč
744 100 Kč
67 500 Kč
204 200 Kč
189 600 Kč
219 900 Kč
200 700 Kč
257 800 Kč
276 100 Kč
370 300 Kč
839 300 Kč
128 900 Kč
3 054 000 Kč
142 700 Kč
593 800 Kč
238 900 Kč
1 040 300 Kč
1 816 300 Kč
138 800 Kč
70 900 Kč

Název poskytovatele

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
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

IČ

831212
831212
831212
831212
831212
46789863
46789863
46789863
46789863
46787682
46787682
46787682
46787682
46787682
46787682
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace 65082125
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace 65082125
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace 65082125
Městys Měcholupy
265233
Mgr. Lucie Jursíková Brožková
75100967
Most k naději, z. s.
63125137
Most k naději, z. s.
63125137
Most k naději, z. s.
63125137
Most k naději, z. s.
63125137
Most k naději, z. s.
63125137
Most k naději, z. s.
63125137
Most k naději, z. s.
63125137
Most k naději, z. s.
63125137
Mozaika, z.s.
22833404
NADĚJE
570931
NADĚJE
570931
NADĚJE
570931

ID služby

6305505
6712020
7945267
9300938
9884915
6278016
7891821
9493656
9925245
1590533
1592324
3890327
5655847
6395067
7032621
2848286
3369883
8647982
8521213
5222616
1916764
4417327
4741952
4876605
6384214
7660838
8582685
9936300
5359149
1074769
1256783
1673951

Druh služby

odborné sociální poradenství
domovy pro seniory
denní stacionáře
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
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
pečovatelská služba
odlehčovací služby
služby následné péče /A
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

POŽADAVEK
NA DOTACI

MAXIMÁLNÍ
UZNATELNÝ
POŽADAVEK

850 000 Kč
38 530 000 Kč
1 480 000 Kč
6 900 000 Kč
6 700 000 Kč
3 880 000 Kč
37 400 000 Kč
28 950 000 Kč
4 660 000 Kč
10 200 000 Kč
3 700 000 Kč
20 250 000 Kč
13 100 000 Kč
1 200 000 Kč
20 500 000 Kč
25 349 160 Kč
6 818 511 Kč
991 900 Kč
1 765 000 Kč
3 397 000 Kč
731 478 Kč
2 787 797 Kč
7 319 905 Kč
4 525 461 Kč
1 602 598 Kč
1 412 872 Kč
3 009 336 Kč
1 046 854 Kč
1 025 524 Kč
1 811 000 Kč
3 570 000 Kč
4 247 000 Kč

850 000 Kč
38 530 000 Kč
1 480 000 Kč
6 900 000 Kč
6 700 000 Kč
3 880 000 Kč
37 400 000 Kč
28 950 000 Kč
4 660 000 Kč
10 200 000 Kč
3 700 000 Kč
20 250 000 Kč
13 100 000 Kč
1 200 000 Kč
20 500 000 Kč
25 089 160 Kč
6 788 511 Kč
946 705 Kč
661 898 Kč
3 397 000 Kč
714 258 Kč
2 780 797 Kč
7 294 905 Kč
4 352 358 Kč
1 594 598 Kč
1 409 872 Kč
2 996 836 Kč
1 041 354 Kč
1 020 798 Kč
1 811 000 Kč
3 497 017 Kč
4 247 000 Kč

OPTIMÁLNÍ NÁVRH
PODPORY OK SYSTÉM

850 000 Kč
38 530 000 Kč
1 480 000 Kč
6 900 000 Kč
6 700 000 Kč
3 880 000 Kč
37 400 000 Kč
28 950 000 Kč
4 660 000 Kč
10 200 000 Kč
3 700 000 Kč
20 250 000 Kč
13 100 000 Kč
1 200 000 Kč
20 500 000 Kč
25 089 160 Kč
6 151 010 Kč
946 705 Kč
661 898 Kč
3 279 195 Kč
599 404 Kč
2 780 797 Kč
7 294 905 Kč
3 733 082 Kč
1 594 598 Kč
1 409 872 Kč
2 996 836 Kč
897 384 Kč
921 172 Kč
1 499 889 Kč
3 083 072 Kč
3 853 840 Kč

DOTACE 2022

80 300 Kč
5 879 300 Kč
187 900 Kč
1 107 600 Kč
762 800 Kč
458 900 Kč
5 511 900 Kč
4 527 100 Kč
1 311 000 Kč
1 306 200 Kč
525 500 Kč
2 386 000 Kč
1 908 300 Kč
158 200 Kč
2 699 600 Kč
2 843 400 Kč
668 600 Kč
174 100 Kč
74 400 Kč
356 400 Kč
77 100 Kč
557 800 Kč
1 148 700 Kč
555 100 Kč
201 200 Kč
126 500 Kč
708 500 Kč
133 400 Kč
63 200 Kč
223 000 Kč
458 400 Kč
573 100 Kč

Název poskytovatele

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 Roudnice nad Labem s.r.o.
Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.
Nemocnice Žatec, o.p.s.
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

IČ

ID služby

570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931
27332730
25443801
25443801
25026259
426067
426067
426105
426105
426130
21551413
21551413
21551413

2127231
2503341
2925439
3072534
4166865
4238324
4528359
4534118
5625611
5924567
6087352
6562208
6772756
7055199
7116825
8090360
8149563
8870904
9057704
9593299
3954535
5496002
8917425
5594962
2740854
2794196
2467540
2997661
6580078
1991853
2597207
2868960

Druh služby

odborné sociální poradenství
sociálně terapeutické dílny
noclehárny
chráněné bydlení
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
terénní programy
terénní programy
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

denní stacionáře
pečovatelská služba
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

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

POŽADAVEK
NA DOTACI

1 199 000 Kč
3 621 000 Kč
2 594 000 Kč
3 860 000 Kč
2 611 000 Kč
5 388 000 Kč
4 138 000 Kč
1 813 000 Kč
3 259 000 Kč
323 000 Kč
5 976 000 Kč
3 332 150 Kč
1 107 000 Kč
8 109 000 Kč
4 060 000 Kč
2 069 000 Kč
2 357 000 Kč
3 355 000 Kč
1 140 000 Kč
4 890 000 Kč
2 700 000 Kč
1 640 000 Kč
4 028 000 Kč
2 824 000 Kč
4 604 167 Kč
5 420 167 Kč
1 944 200 Kč
1 031 500 Kč
2 373 572 Kč
3 614 533 Kč
1 134 527 Kč
2 201 122 Kč

MAXIMÁLNÍ
UZNATELNÝ
POŽADAVEK

1 199 000 Kč
3 621 000 Kč
2 594 000 Kč
3 860 000 Kč
2 611 000 Kč
5 388 000 Kč
4 136 000 Kč
1 811 000 Kč
3 259 000 Kč
323 000 Kč
5 976 000 Kč
3 155 760 Kč
1 107 000 Kč
8 109 000 Kč
4 050 000 Kč
2 069 000 Kč
2 357 000 Kč
3 350 000 Kč
1 140 000 Kč
4 890 000 Kč
2 700 000 Kč
1 632 858 Kč
4 011 510 Kč
2 805 000 Kč
4 604 167 Kč
5 410 167 Kč
1 915 200 Kč
928 204 Kč
2 373 572 Kč
3 590 783 Kč
1 125 027 Kč
2 196 689 Kč

OPTIMÁLNÍ NÁVRH
PODPORY OK SYSTÉM

1 105 407 Kč
3 237 459 Kč
1 898 730 Kč
3 860 000 Kč
2 490 353 Kč
5 388 000 Kč
3 374 749 Kč
1 499 889 Kč
3 006 355 Kč
251 268 Kč
5 976 000 Kč
3 155 760 Kč
1 040 925 Kč
8 109 000 Kč
4 050 000 Kč
1 898 730 Kč
1 518 984 Kč
2 999 777 Kč
1 040 925 Kč
3 542 287 Kč
2 700 000 Kč
1 243 026 Kč
3 317 409 Kč
2 805 000 Kč
4 140 673 Kč
4 832 545 Kč
1 915 200 Kč
928 204 Kč
2 373 572 Kč
3 590 783 Kč
1 125 027 Kč
2 196 218 Kč

DOTACE 2022

75 900 Kč
481 400 Kč
244 300 Kč
492 300 Kč
370 300 Kč
821 400 Kč
501 800 Kč
223 000 Kč
447 000 Kč
37 300 Kč
666 100 Kč
504 500 Kč
71 500 Kč
936 400 Kč
606 700 Kč
244 300 Kč
195 500 Kč
446 000 Kč
71 500 Kč
526 700 Kč
1 326 900 Kč
135 100 Kč
360 600 Kč
284 000 Kč
450 100 Kč
428 600 Kč
482 400 Kč
234 200 Kč
395 700 Kč
584 500 Kč
101 200 Kč
326 600 Kč

Název poskytovatele

Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
OPORA
OPORA
OPORA
OPORA
PAMPELIŠKA, o.p.s.
PAMPELIŠKA, o.p.s.
Paracelsus, s. r. o.
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace

IČ

21551413
63154935
63154935
63154935
63154935
27284506
27284506
25000951
44555385
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace 63787849
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace 63787849
Poradna pro integraci, z.ú.
67362621
Poradna pro integraci, z.ú.
67362621
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
70100691
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
70100691
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
70100691
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
70100691
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
70100691
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s.
70100691
TILIA Kadaň, z. s.(dříve Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň z.s.) 22723030
TILIA Kadaň, z. s.(dříve Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň z.s.) 22723030
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s.
26670763
Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.
69898588
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
69411239
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
69411239
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
69411239
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
829137
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
829137
Rekvalifikační a informační centrum s. r. o.
25438352
Rekvalifikační a informační centrum s. r. o.
25438352
Romano jasnica, spolek
68974922
Romano jasnica, spolek
68974922

ID služby

Druh služby

6782959
3964750
4302274
8743040
9223369
1908686
7806201
3942723
5458864
2269939
6621591
5373127
6917580
2230344
3190373
7160480
7212518
7406243
9564563
1066993
6958943
4095789
2702489
4709041
5509784
9399765
2322456
6143976
1474897
7964176
1014491
1280221

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

odlehčovací služby
pečovatelská služba
odlehčovací služby
pečovatelská služba
pečovatelská služba
pečovatelská služba
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

pečovatelská služba
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
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

POŽADAVEK
NA DOTACI

MAXIMÁLNÍ
UZNATELNÝ
POŽADAVEK

1 410 342 Kč
1 254 000 Kč
6 350 000 Kč
1 100 000 Kč
4 950 000 Kč
1 502 223 Kč
7 027 426 Kč
4 337 100 Kč
10 685 000 Kč
36 855 660 Kč
22 601 288 Kč
4 373 790 Kč
3 026 016 Kč
4 715 402 Kč
653 170 Kč
1 386 994 Kč
2 624 076 Kč
2 545 757 Kč
1 694 880 Kč
2 255 488 Kč
4 486 900 Kč
2 734 400 Kč
1 508 241 Kč
3 155 219 Kč
4 901 293 Kč
3 830 907 Kč
995 268 Kč
1 262 530 Kč
4 418 829 Kč
4 259 365 Kč
1 950 300 Kč
798 200 Kč

1 408 759 Kč
1 254 000 Kč
6 350 000 Kč
1 100 000 Kč
4 950 000 Kč
1 487 957 Kč
6 982 426 Kč
4 203 768 Kč
10 670 000 Kč
36 855 660 Kč
22 601 288 Kč
4 364 562 Kč
3 022 249 Kč
4 715 402 Kč
653 170 Kč
1 386 994 Kč
2 624 076 Kč
2 545 757 Kč
1 694 880 Kč
2 077 937 Kč
4 479 400 Kč
2 471 390 Kč
1 508 241 Kč
3 155 219 Kč
4 901 293 Kč
3 830 907 Kč
832 129 Kč
1 187 861 Kč
4 412 329 Kč
4 256 065 Kč
1 950 300 Kč
798 200 Kč

OPTIMÁLNÍ NÁVRH
PODPORY OK SYSTÉM

1 408 759 Kč
1 254 000 Kč
6 350 000 Kč
1 100 000 Kč
4 950 000 Kč
1 487 957 Kč
5 652 942 Kč
4 203 768 Kč
10 670 000 Kč
36 855 660 Kč
22 601 288 Kč
4 364 562 Kč
3 022 249 Kč
4 715 402 Kč
495 920 Kč
1 204 378 Kč
2 550 447 Kč
2 543 534 Kč
1 649 877 Kč
2 077 937 Kč
4 479 400 Kč
2 471 390 Kč
1 508 241 Kč
2 386 145 Kč
4 901 293 Kč
3 830 907 Kč
832 129 Kč
1 187 861 Kč
2 975 521 Kč
3 684 689 Kč
1 950 300 Kč
749 944 Kč

DOTACE 2022

240 700 Kč
149 300 Kč
880 400 Kč
139 100 Kč
754 700 Kč
177 400 Kč
614 500 Kč
435 800 Kč
1 650 900 Kč
6 993 300 Kč
2 931 600 Kč
367 100 Kč
474 000 Kč
802 900 Kč
73 700 Kč
179 100 Kč
379 200 Kč
378 200 Kč
245 300 Kč
189 800 Kč
684 800 Kč
189 800 Kč
115 800 Kč
259 300 Kč
392 400 Kč
573 100 Kč
172 300 Kč
273 800 Kč
442 400 Kč
253 100 Kč
343 800 Kč
111 500 Kč

Název poskytovatele

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.
Senior Teplice z. s.
Senior Teplice z. s.
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 Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby města Lovosice, příspěvková organizace
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Společně proti času, o.p.s.
Společně proti času, o.p.s.
SPOLEČNÝ ŽIVOT
Spolek Kolem dokola
SPZ Teplice z. s.

IČ

ID služby

68974922
68974922
68974922
68974922
65607368
65607368
62231294
24128325
26598442
26598442
26598442
26598442
28736133
26540495
26540495
26540495
46789944
46789944
46789944
46789944
46789944
46789944
8183571
68954221
68954221
68954221
68954221
22800522
22800522
26613468
3070280
26671921

2714387
6394439
8623993
9817183
7425112
9772872
3861378
6622118
1142741
4868271
7907052
8951412
2026889
4452113
6288509
8052393
1049767
4810034
6315827
7359147
8611619
8986384
9512421
1901964
9381472
9736016
9886524
1873902
5817647
1348497
3598308
3687948

Druh služby

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 se zvláštním režimem
týdenní stacionáře
odlehčovací služby
pečovatelská služba
denní stacionáře
pečovatelská služba
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
domovy pro seniory
denní stacionáře
odborné sociální poradenství
pečovatelská služba
azylové domy
domovy pro osoby se zdravotním postižením

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

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

POŽADAVEK
NA DOTACI

MAXIMÁLNÍ
UZNATELNÝ
POŽADAVEK

1 419 500 Kč
2 147 578 Kč
1 511 100 Kč
3 386 200 Kč
1 409 310 Kč
971 480 Kč
2 400 000 Kč
5 192 787 Kč
3 353 000 Kč
1 518 500 Kč
5 776 000 Kč
2 344 106 Kč
2 117 356 Kč
1 852 103 Kč
797 020 Kč
3 281 589 Kč
28 165 000 Kč
1 052 000 Kč
2 627 000 Kč
7 688 000 Kč
4 224 000 Kč
8 468 000 Kč
4 068 688 Kč
3 076 500 Kč
5 674 300 Kč
408 000 Kč
877 800 Kč
1 494 500 Kč
218 000 Kč
1 863 674 Kč
1 682 000 Kč
3 837 865 Kč

1 419 500 Kč
2 147 578 Kč
1 511 100 Kč
3 386 200 Kč
1 389 814 Kč
952 231 Kč
2 400 000 Kč
5 166 513 Kč
3 348 500 Kč
1 515 167 Kč
5 776 000 Kč
2 344 106 Kč
2 117 356 Kč
1 830 520 Kč
787 860 Kč
3 261 753 Kč
28 165 000 Kč
1 052 000 Kč
2 565 196 Kč
7 688 000 Kč
4 224 000 Kč
8 468 000 Kč
4 068 688 Kč
3 076 500 Kč
5 167 683 Kč
374 343 Kč
846 181 Kč
1 425 528 Kč
218 000 Kč
1 858 163 Kč
1 682 000 Kč
3 732 865 Kč

OPTIMÁLNÍ NÁVRH
PODPORY OK SYSTÉM

1 416 915 Kč
2 147 578 Kč
1 416 915 Kč
3 386 200 Kč
1 389 814 Kč
952 231 Kč
2 119 612 Kč
5 166 513 Kč
3 348 500 Kč
1 515 167 Kč
5 119 229 Kč
1 440 780 Kč
1 618 011 Kč
1 499 295 Kč
690 879 Kč
2 855 634 Kč
28 165 000 Kč
1 052 000 Kč
2 565 196 Kč
7 688 000 Kč
4 224 000 Kč
8 468 000 Kč
4 068 688 Kč
2 443 472 Kč
3 876 700 Kč
374 343 Kč
768 161 Kč
1 031 117 Kč
187 383 Kč
1 858 163 Kč
1 682 000 Kč
2 125 372 Kč

DOTACE 2022

210 700 Kč
401 100 Kč
210 700 Kč
526 700 Kč
238 100 Kč
149 000 Kč
315 200 Kč
494 600 Kč
463 300 Kč
609 500 Kč
556 500 Kč
156 600 Kč
175 800 Kč
222 900 Kč
47 400 Kč
196 200 Kč
3 757 100 Kč
141 200 Kč
184 100 Kč
900 200 Kč
1 161 000 Kč
1 091 300 Kč
453 700 Kč
363 300 Kč
576 500 Kč
31 600 Kč
114 200 Kč
112 000 Kč
20 300 Kč
289 900 Kč
289 800 Kč
316 000 Kč

Název poskytovatele

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.
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.

IČ

ID služby

Druh služby

266094
266094
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
64018539
64018539
64018539
64018539
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
70809828
70809828
70809828

1508034
2898140
1179103
1475555
3454712
5554461
5657843
5922648
7160060
7896718
7902701
8443953
9118818
2222932
2906418
5429547
8356589
1348958
4617622
4830342
4903149
5425697
5486070
6042330
6268396
6964061
6987486
9046179
9813289
1806649
5093498
7363041

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
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

POŽADAVEK
NA DOTACI

2 009 813 Kč
1 420 379 Kč
1 735 140 Kč
2 137 212 Kč
1 820 090 Kč
1 457 543 Kč
1 300 472 Kč
2 061 469 Kč
1 574 984 Kč
2 388 371 Kč
1 544 468 Kč
2 158 001 Kč
1 895 179 Kč
344 258 Kč
984 475 Kč
371 343 Kč
429 778 Kč
2 764 853 Kč
4 424 880 Kč
2 596 836 Kč
6 709 449 Kč
4 657 067 Kč
4 168 059 Kč
3 511 615 Kč
2 661 562 Kč
3 040 592 Kč
3 437 637 Kč
2 084 639 Kč
4 257 694 Kč
1 864 500 Kč
1 725 900 Kč
817 000 Kč

MAXIMÁLNÍ
UZNATELNÝ
POŽADAVEK

2 009 813 Kč
1 410 879 Kč
1 641 733 Kč
2 090 106 Kč
1 756 255 Kč
1 413 166 Kč
1 257 203 Kč
2 003 236 Kč
1 549 435 Kč
2 323 815 Kč
1 502 775 Kč
2 120 163 Kč
1 850 248 Kč
344 258 Kč
984 475 Kč
368 926 Kč
429 778 Kč
2 764 853 Kč
4 424 880 Kč
2 596 836 Kč
6 709 449 Kč
4 657 067 Kč
4 168 059 Kč
3 511 615 Kč
2 661 562 Kč
3 033 272 Kč
3 437 637 Kč
2 084 639 Kč
4 257 694 Kč
1 744 500 Kč
1 725 900 Kč
817 000 Kč

OPTIMÁLNÍ NÁVRH
PODPORY OK SYSTÉM

2 009 813 Kč
1 410 879 Kč
1 450 562 Kč
1 535 522 Kč
1 427 817 Kč
1 105 407 Kč
1 013 290 Kč
1 767 873 Kč
1 052 929 Kč
1 974 242 Kč
1 223 912 Kč
1 623 266 Kč
1 767 873 Kč
344 258 Kč
984 475 Kč
368 926 Kč
429 778 Kč
2 764 853 Kč
4 007 993 Kč
2 249 833 Kč
6 166 143 Kč
4 649 654 Kč
4 007 993 Kč
3 299 755 Kč
2 350 842 Kč
3 033 272 Kč
3 237 255 Kč
2 084 639 Kč
3 188 059 Kč
1 570 011 Kč
1 695 035 Kč
817 000 Kč

DOTACE 2022

343 800 Kč
286 500 Kč
215 700 Kč
228 300 Kč
98 100 Kč
75 900 Kč
69 600 Kč
262 900 Kč
156 500 Kč
293 500 Kč
182 000 Kč
241 300 Kč
262 900 Kč
53 900 Kč
79 100 Kč
28 400 Kč
67 400 Kč
633 100 Kč
596 000 Kč
334 500 Kč
916 900 Kč
691 400 Kč
596 000 Kč
490 700 Kč
349 500 Kč
227 800 Kč
481 400 Kč
407 000 Kč
474 000 Kč
170 600 Kč
184 200 Kč
123 400 Kč

Název poskytovatele

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.
Židovská obec Teplice
1. Česká společnost, z. s.

IČ

ID služby

25453629
25453629
70948062
6081673
25444972
6479600
6479600
22794581
22794581
22794581
1539353
64676803
64676803
64676803
64676803
64676803
26533839
28716736
61515434
1588982

5180350
7124970
3856868
3514586
8111722
8643582
9489149
3293142
6998154
9585709
2001131
6427324
7975725
9185704
9535462
9684988
7155895
1819216
5999482
4632012

Druh služby

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/T
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
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství

POŽADAVEK
NA DOTACI

MAXIMÁLNÍ
UZNATELNÝ
POŽADAVEK

791 148 Kč
1 108 000 Kč
15 296 000 Kč
1 984 518 Kč
2 960 800 Kč
2 108 152 Kč
6 680 000 Kč
5 750 918 Kč
578 237 Kč
1 693 139 Kč
4 417 160 Kč
3 198 848 Kč
1 576 590 Kč
1 225 999 Kč
1 951 420 Kč
2 101 764 Kč
1 538 312 Kč
2 466 000 Kč
249 900 Kč
834 474 Kč

774 748 Kč
1 090 000 Kč
15 296 000 Kč
1 984 518 Kč
2 822 600 Kč
1 137 747 Kč
6 680 000 Kč
5 390 918 Kč
577 374 Kč
1 690 990 Kč
4 417 160 Kč
3 112 848 Kč
1 572 590 Kč
1 209 999 Kč
1 946 920 Kč
2 096 764 Kč
1 499 289 Kč
2 331 000 Kč
249 900 Kč
830 911 Kč

OPTIMÁLNÍ NÁVRH
PODPORY OK SYSTÉM

774 748 Kč
621 629 Kč
15 296 000 Kč
1 867 765 Kč
2 822 600 Kč
1 005 620 Kč
4 107 163 Kč
5 390 918 Kč
577 374 Kč
1 290 512 Kč
3 117 213 Kč
3 112 848 Kč
1 572 590 Kč
1 209 999 Kč
1 946 920 Kč
2 096 764 Kč
1 156 152 Kč
2 331 000 Kč
249 900 Kč
830 911 Kč
ROZDĚLENO

SS zapojené do reformy psychiatrické péče
SS zapojená v Evropském projektu
SS zapojené do transformace

DOTACE 2022

130 300 Kč
67 500 Kč
2 947 900 Kč
277 700 Kč
559 500 Kč
109 300 Kč
364 300 Kč
857 300 Kč
50 600 Kč
140 200 Kč
463 500 Kč
542 700 Kč
259 500 Kč
301 500 Kč
289 900 Kč
345 700 Kč
171 900 Kč
286 200 Kč
31 600 Kč
63 200 Kč
366 766 600 Kč
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Příloha č. 3

Přehled nepodpořených subjektů

Název poskytovatele

ADP-ANNA s.r.o.
Armáda spásy v České republice, z.s.
Armáda spásy v České republice, z.s.
CEDR - komunitní spolek
Centrum D8, o.p.s.
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Diecézní charita Litoměřice
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizac

Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.
DRUG-OUT Klub, z.s.
Global Partner Péče, z.ú.
Charita Litoměřice
Charita Lovosice
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Roudnice nad Labem
Charita Teplice
Charita Ústí nad Labem
Charitní sdružení Děčín, z.s.
K srdci klíč, o. p. s.
K srdci klíč, o. p. s.
NADĚJE

IČ

ID služby

5744342
40613411
40613411
26590735
26681471
71235868
46768041
70863601
40229939
44555270
3385655
44554559
9903046
46769382
46770321
70828920
70828920
70828920
70828920
62769111
70806837
44225512
26590719
27000222
27000222
570931

1510155
6778323
6883390
5108266
3478916
3811243
4731306
1760842
4013275
7256732
5322668
1953437
7961531
2241142
6081367
5476963
5690901
6239239
8364418
8281324
8489399
1001488
3343285
8836274
9422230
3778962

Druh služby

domovy pro seniory
azylové domy
azylové domy
azylové domy
odborné sociální poradenství
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
terénní programy
odlehčovací služby
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
azylové domy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

azylové domy
azylové domy
azylové domy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

azylové domy
azylové domy
azylové domy

POŽADAVEK
NA DOTACI

1 Kč
3 222 827 Kč
1 924 815 Kč
1 927 000 Kč
660 800 Kč
2 750 000 Kč
3 730 000 Kč
4 119 500 Kč
4 212 516 Kč
3 000 000 Kč
2 413 500 Kč
753 786 Kč
473 934 Kč
2 236 212 Kč
2 599 000 Kč
2 582 409 Kč
2 836 529 Kč
2 896 971 Kč
222 111 Kč
2 492 790 Kč
3 077 551 Kč
2 242 413 Kč
1 495 378 Kč
2 630 740 Kč
1 888 270 Kč
3 361 000 Kč

MAXIMÁLNÍ
UZNATELNÝ
POŽADAVEK

0 Kč
2 947 661 Kč
1 884 063 Kč
1 927 000 Kč
627 760 Kč
2 220 577 Kč
3 730 000 Kč
4 119 500 Kč
4 212 516 Kč
2 940 623 Kč
2 345 676 Kč
722 408 Kč
473 934 Kč
2 236 212 Kč
2 599 000 Kč
2 582 409 Kč
2 836 529 Kč
2 896 971 Kč
222 111 Kč
2 492 790 Kč
3 007 353 Kč
2 242 413 Kč
1 495 378 Kč
2 630 740 Kč
1 888 270 Kč
3 361 000 Kč

OPTIMÁLNÍ NÁVRH
PODPORY OK SYSTÉM

0 Kč
2 546 531 Kč
1 884 063 Kč
1 927 000 Kč
614 115 Kč
2 220 577 Kč
2 910 321 Kč
4 119 500 Kč
4 212 516 Kč
2 940 623 Kč
2 000 845 Kč
498 713 Kč
0 Kč
2 091 793 Kč
2 182 740 Kč
2 455 583 Kč
2 728 426 Kč
2 728 426 Kč
0 Kč
2 492 790 Kč
1 818 950 Kč
2 242 413 Kč
0 Kč
2 630 740 Kč
1 818 950 Kč
3 361 000 Kč

DOTACE 2022

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Název poskytovatele

NADĚJE
Oblastní spolek ČČK Louny
Oblastní spolek ČČK Louny
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Vavřinec z. s.
Žatecký spolek Handicap z. s.,
Žatecký spolek Handicap z. s.,
Žatecký spolek Handicap z. s.,

SS zapojená v Evropském projektu
Není součástí základní sítě kraje
Služby zapojené do POSOSUK 3 do 30. 6. 2022

IČ

ID služby

570931
426113
426113
21551413
68954221
1539353
26595575
26595575
26595575

4257675
1427288
5658772
8897392
9031562
1351398
2266383
5355584
8187057

Druh služby

azylové domy
azylové domy
azylové domy
terénní programy
intervenční centra
azylové domy
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

terénní programy
odborné sociální poradenství

POŽADAVEK
NA DOTACI

4 258 000 Kč
1 989 500 Kč
2 841 000 Kč
851 442 Kč
2 703 600 Kč
3 249 085 Kč
3 902 338 Kč
1 853 837 Kč
2 504 106 Kč

MAXIMÁLNÍ
UZNATELNÝ
POŽADAVEK

4 258 000 Kč
1 757 577 Kč
2 550 077 Kč
849 463 Kč
2 664 600 Kč
3 249 085 Kč
3 902 338 Kč
1 853 837 Kč
2 504 106 Kč

OPTIMÁLNÍ NÁVRH
PODPORY OK SYSTÉM

4 092 638 Kč
1 757 577 Kč
2 546 531 Kč
849 463 Kč
2 664 600 Kč
2 546 531 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

DOTACE 2022

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 22/SML…-SoPD/ZD
Číslo smlouvy u příjemce:

JID: KUUK/…/2022

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

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

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

Mezi poskytovatelem a příjemcem byla dne 26. 6. 2017 uzavřena Smlouva
o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby a to v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 030/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 (dále jen „Smlouva o SOHZ“), ve znění dodatků
č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 schválených usnesením č. 019/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018,
č. 010/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018, č. 038/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020,
č. 041/6Z/2021 ze dne 26. 04. 2021, 040/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 a …/12Z/2022
ze dne 24. 1. 2022.

2.

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

3.

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

1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne
24. 1. 2022 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci (vyrovnávací
platbu) (dále jen „Dotace“) ve výši 600.000.000,- Kč (slovy: šestsetmilionů korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví
této smlouvy, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do 31. 12. 2022, pokud nebude postupováno podle čl. II odst. 4. nebo
odst. 5. této smlouvy.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací
platby) na rok 2022 ze dne 21. 12. 2021 doručené dne 27. 12. 2021 vedené pod č.j.:
KUUK/176036/2021 (dále jen „Žádost“) v souladu se Smlouvou o SOHZ (zejména
pak čl. V odst. 1 až 3 Smlouvy o SOHZ). Žádost je přílohou č. 2 této smlouvy a
obsahuje specifikaci obnovovacích investic s odůvodněním jejich účelnosti a
hospodárnosti, seznam náhradních investic, specifikaci rozvojových a nových
investic s detailním odůvodněním jejich potřebnosti pro provozování Služeb. Příjemce
prohlašuje, že veškeré investice uvedené v Žádosti jsou nezbytné pro výkon Služeb
dle Smlouvy o SOHZ a splňují definiční znaky uvedené v odst. 3 tohoto článku.

3.

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


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



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



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

4.

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

5.

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

6.

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

1.

Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem úhrady
investičních nákladů spojených s investicemi do majetku užívaného pro provozování
Služeb v roce 2022, toto je zároveň doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo.
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2.

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

vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,

b)

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

c)

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

3.

Dotace bude poskytnuta ve splátkách, přičemž první splátka ve výši
300 000 000, - Kč bude poskytnuta do 30. 6. 2022. Zbývající splátky budou od 1. 7.
2022 do 30. 11. 2022 vždy měsíčně ve výši 60 000 000,-- Kč, na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy.

4.

Pokud příjemce nerealizuje vůbec či pouze z části jakoukoliv obnovovací, rozvojovou,
nebo novou investici předvídanou v Žádosti (dále jen „odložená investice“) a na místo
ní nebude realizovat ani žádnou náhradní investici, a pokud zároveň tuto odloženou
investici bude realizovat, resp. pokud ji dokončí, v roce 2023, je příjemce oprávněn
nevyčerpanou část finančních prostředků z Dotace použít na financování odložené
investice v roce 2023, a to vše za předpokladu, že (i) odložená investice, důvody její
(částečné) nerealizace a výše tomu odpovídajících nevyčerpaných finančních
prostředků z Dotace, bude řádně specifikována ve vyúčtování Dotace podle této
smlouvy a (ii) příjemce do 31. 3. 2024 předloží vyúčtování použití prostředků z Dotace
na odloženou investici v roce 2023 („Vyúčtování odložené investice“), které bude mít
veškeré náležitosti vyúčtování Dotace dle této smlouvy (čl. III odst. 6 smlouvy).

5.

V případě náhradních investic, jejichž realizace bude zahájena a nebude dokončena
v r. 2022, je možné uplatnit obdobný postup, jako u odložených investic dle výše
uvedeného odst. 4. čl. II této smlouvy (dále jen „odložená náhradní investice“).

6.

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

7. V případě stavební investice, kdy příjemce žádá Dotaci i na zpracování projektové
dokumentace, se příjemce zavazuje v případě, že nebude zahájena realizace vlastní
stavby nebo zahájeno výběrové řízení na stavební práce do 31. 12. 2023, vrátit
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předmětnou část Dotace, která byla použita na úhradu nákladů na zpracování
projektové dokumentace nejpozději do 31. 03.2024.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že Dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1.

Použít Dotaci za účelem úhrady investičních nákladů spojených s investicemi
do majetku užívaného pro provozování Služeb, pro který byla Dotace poskytnuta,
a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.

2.

Dotaci nepřevést na jiný subjekt.

3.

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

4.

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

5.

Označovat originály účetních dokladů
je spolufinancována Ústeckým krajem.

6.

Do 31. 3. 2023 předložit vyúčtování Dotace, které bude součástí Výsledné kalkulace
dle čl. V odst. 9 Smlouvy o SOHZ a jehož součástí bude:

informací

o

tom,

že

investice

a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

specifikace odložených investic a odložených náhradních investic, jejichž
realizace započala v roce 2022 a nebyla dokončena, dle čl. II odst. 4 této
smlouvy, kdy financování z prostředků Dotace bude realizováno v roce 2023,
s uvedením výše tomu odpovídajících nevyčerpaných finančních prostředků;

f)

specifikace odložených náhradních investic, jejichž realizace započala v roce
2022, nebyla dokončena a je předpokládáno jejich zahrnutí do čerpání
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z prostředků Dotace, v roce 2023, a to s uvedením výše tomu odpovídajících
nevyčerpaných finančních prostředků;
g)

informovat Poskytovatele o specifikaci všech vyrovnávacích plateb poskytnutých
jinými veřejnými institucemi na služby obecného hospodářského zájmu a
předložit Poskytovateli veškeré dokumenty a podklady vztahující se k
vyrovnávacím platbám jiných veřejných institucí poskytnutým na služby
obecného hospodářského zájmu uvedených ve Smlouvách o SOHZ;

h)

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

7. Na dobu minimálně tří let ode dne účinnosti této smlouvy zajistit udržitelnost investic
uvedených v čl. III. odst. 6 smlouvy. Po tuto dobu je příjemce povinen zachovat
veškeré originální dokumenty související s investicemi (tj. především dokumentaci
zadávacích a výběrových řízení na dodavatele, smlouvy s dodavateli, účetní
písemnosti a doklady, inventurní soupisy, veškerá související potvrzení a průvodní
materiály) v písemné nebo elektronické podobě.
8. Poskytovatel je oprávněn svým písemným pokynem během účinnosti této smlouvy,
nejpozději však do 15. 3. 2023, detailněji specifikovat výše uvedené náležitosti
vyúčtování Dotace tak, aby na jeho základě mohla být efektivně provedena kontrola
řádného nakládání s prostředky Dotace v souladu s touto smlouvou a Smlouvou
o SOHZ. Splnění toho pokynu poskytovatele je pro příjemce závazné.
9. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků Dotace v návaznosti na realizaci investic a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak
i po ukončení realizace investic.
10. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně
identifikace příjemce nebo účelu Dotace.
11. Vrátit nevyčerpanou část Dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než plánované
náklady uvedené v Žádosti, současně s předložením vyúčtováním Dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem, přičemž platí, že:


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



kontrola probíhá v těchto stupních:
I.

předběžná (před poskytnutím Dotace),

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


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



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


zjistí-li se neplnění rozhodnutí orgánů kraje (Zastupitelstvo a Rada
Ústeckého kraje) a podmínek této smlouvy, příslušný odbor Krajského
úřadu Ústeckého kraje, výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje nebo
příslušný orgán kraje zajistí realizaci nezbytných opatření v souladu s touto
smlouvou a příslušnými právními předpisy.

13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním Dotace veškeré další příslušně obecně závazné právní
předpisy.
14. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
15. Nakládat s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z dotace s péčí řádného
hospodáře. Příjemce nesmí tento majetek ani jeho části prodat, vypůjčit, zatěžovat
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva a nesmí jej pronajmout
či převést na jinou osobu po dobu udržitelnosti dle čl. III. odst. 7. smlouvy, bez
předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
16. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1.

Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako Dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.).
V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně
použije nebo zadrží poskytnutou Dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22
zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení
s odvodem ve výši stanovené příslušnými právními předpisy a touto smlouvou.

2.

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

3.

V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné,
bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté
Dotace následovně:
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4.

a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

g)

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

h)

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

i)

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

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

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1.

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

2.

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

3.

Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
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4.

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

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

1.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě v registru smluv, resp. disponuje souhlasem osob
uvedených na své straně s uveřejněním osobních údajů v registru smluv. Smluvní
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který
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zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do
datové schránky ID 5gueuef.
2.

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

3.

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

4.

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

5.

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům
nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání
osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména
s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně
osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele
www.kr-ustecky.cz.

6.

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

7.

O poskytnutí Dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením ze dne 24. 1. 2022.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

…………………………………………….

………………………………………………

poskytovatel:
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje

příjemce:
Krajská zdravotní, a.s.
MUDr. Ondřej Štěrba, předseda
představenstva
MUDr. Leoš Vysoudil, MBA,
místopředseda představenstva

Přílohy:
Příloha č. 1 - Kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce
Příloha č. 2 - Kopie žádosti o poskytnutí investiční Dotace (vyrovnávací platby) na rok
2022 (bez příloh 3 až 10)
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bod 13.1 priloha 9.pdf k usnesení č. 012/12Z/2022

Číslo smlouvy: 20/SML4107-SOVS/ZD

čj.:

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 20/SML4107-SOVS/ZD
uzavřené dne 23. 6. 2020
(dále také „dodatek“)

UZAVŘENÝ MEZI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI:

(1)

Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 311/48, PSČ 400 02, IČO 708 921 56,
DIČ CZ 708 921 56 („Kraj"), zastoupený Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje

a
(2)

Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO 254 88 627,
DIČ CZ 254 88 627, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1550 („Nemocnice“), zastoupená MUDr. Ondřejem Štěrbou, předsedou
představenstva a MUDr. Leošem Vysoudilem, MBA, místopředsedou představenstva

(společně též „Strany")

PREAMBULE
Nemocnice ke dni 1. 4. 2021 převzala pod svou správu litoměřickou nemocnici, která byla do organizace
Nemocnice začleněna jako samostatný odštěpný závod, tedy pod celým názvem Krajská zdravotní, a.s.
– Nemocnice Litoměřice, o. z. (dále jen „Nemocnice Litoměřice“).
Nemocnice dále ke dni 1. 7. 2021, v souladu se zájmem Kraje zabezpečit odpovídající dostupnost
poskytovaných zdravotních služeb v oblasti šluknovského výběžku, převzala pod svou správu rumburskou
nemocnici, která byla do organizace Nemocnice začleněna jako pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., tedy pod celým názvem Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z. – pracoviště Rumburk (dále jen „pracoviště Rumburk“).
S převzetím dalších zařízení pod svou správu se Nemocnici zvyšují náklady na obnovu majetku nezbytného
pro poskytování služeb obecného hospodářského významu dle Smlouvy o poskytování veřejné služby a
podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 20/SML4107-SOVS/ZD
uzavřené dne 23. 6. 2020 (dále též „Smlouva“), neboť nadále platí, že velká část majetku Nemocnice, a to
včetně majetku v nově převzaté Nemocnici Litoměřice a v nově převzatém pracovišti Rumburk, je na hranici
či za hranicí životnosti jak účetní, tak reálné. Vedle toho se Nemocnici samozřejmě zvyšují i ostatní provozní
a další náklady.
Kraj jako jediný akcionář Nemocnice se ve Smlouvě zavázal kofinancovat odůvodněné potřeby Nemocnice,
a to zejména přispívat na obnovu a pořízení infrastruktury Nemocnice nezbytné k dodržení závazku
Nemocnice poskytovat služby obecného hospodářského významu dle Smlouvy. Strany jsou si vědomy
nevyhovujícího technického stavu nemovitého majetku rumburské nemocnice, a to vč. převzatého záměru
realizace novostavby „objektu urgentního příjmu“ a následné rekonstrukce stávajících prostor pro potřeby
poskytování následné péče. Shora uvedenému závazku investiční podpory Kraj hodlá i nadále dostát, a to
se zohledněním nezbytných investičních aktivit v rumburské nemocnici, které jsou aktuálně připravovány k
realizaci. Vzhledem k výše uvedenému uzavírají Kraj a Nemocnice tento dodatek ke Smlouvě, kterým dále
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prohloubí a zdůrazní své partnerství a spolupráci při zajišťování a poskytování služby obecného
hospodářského významu na území Ústeckého kraje.
Podle Rozhodnutí Komise (EU) ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu č. 2012/21/EU (dále jen
„Rozhodnutí“) čl. 4 platí, že k výkonu služby obecného hospodářského zájmu musí být příslušný podnik
pověřen, a to jedním nebo několika akty, přičemž jejich forma závisí na platné právní úpravě daného
členského státu. Pověření však musí obsahovat minimální náležitosti stanovené Rozhodnutím. Z bodu 53
Příručky k uplatňování pravidel Evropské unie pro státní podporu, veřejné zakázky a vnitřní trh v oblasti
služeb obecného hospodářského zájmu, zejména sociálních služeb obecného zájmu (dále jen „Příručka“)
vyplývá, že je-li příslušná SOHZ spolufinancována několika orgány veřejné moci (veřejné správy), není
nutné, aby každá z financujících institucí přijala vlastní pověřovací akt, ale lze použít pověření „zastřešující“.
Podle bodu 126 Příručky zahrnuje výše vyrovnávací platby veškeré výhody poskytnuté státem nebo ze
státních prostředků v jakékoli formě.
Strany se dohodly následující změnou Smlouvy, která je zároveň pověřovacím aktem, ošetřit skutečnost,
že by došlo k přistoupení k pověřovacímu aktu Kraje třetím subjektem, jehož vyrovnávací platba by se tak
mohla stát součástí poskytnuté vyrovnávací platby.

Strany tohoto dodatku se dohodly na změně Smlouvy, kdy se

I.
do preambule Smlouvy za písm. Q nově vkládá písmeno R, které zní:
R. Vzhledem k tomu, že pravidla EU pro oblast veřejné podpory připouští vícezdrojové financování služeb
obecného hospodářského zájmu, není vyloučeno, že k pověření Kraje přistoupí další veřejné instituce
(ministerstva, kraje, obce apod.), a to na základě jakéhokoliv aktu. Přistoupení další veřejné instituce bude
mít v zásadě vliv na výši Vyrovnávací platby, přičemž další ustanovení smlouvy zůstanou nedotčena.

II.
V článku II. odst. 1 Smlouvy, se odst. 1. nahrazuje následujícím zněním:
1. Nemocnice poskytuje Služby prostřednictvím svých odštěpných závodů – Nemocnice Děčín, o. z.,
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice Most, o. z.,
Nemocnice Chomutov, o. z., Nemocnice Litoměřice, o. z., a to na území Ústeckého kraje.

III.
V článku IV. Smlouvy, se stávající odst. 8 nově označuje jako odst. 9 a doplňuje nový odst. 8, který
zní:
8. S ohledem na usnesení ZUK č. … ze dne 24. 1. 2022 se určuje minimální výše zálohy na vyrovnávací
platbu pro rok 2023 v souladu s předchozím odstavcem ve výši 550 mil. Kč.
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IV.
Do článku V. Smlouvy se za text uvedený v odst. 1 nově vkládá text, který zní:
Nemocnice v Písemné žádosti o Vyrovnávací platbu uvede, zda na služby obecného hospodářského zájmu
vymezené touto smlouvou čerpá či bude čerpat vyrovnávací platby od jiných veřejných institucí než od
Kraje. Nemocnice bere na vědomí, že o vyrovnávací platby poskytnuté jinými veřejnými institucemi může
být Vyrovnávací platba Kraje snížena. V případě, že Nemocnici v souvislosti se službami obecného
hospodářského zájmu vymezenými touto smlouvou již byly vyplaceny vyrovnávací platby týkající se
stejných nákladů, bude tato skutečnost zohledněna v předběžné kalkulaci Základu pro stanovení
Vyrovnávací platby pro příslušný kalendářní rok a požadované financování ze strany Kraje bude o
vyplacenou částku sníženo.

V.
Do článku V. odst. 9 Smlouvy se za bod vi. nově vkládá bod vii., který zní:
vii. specifikaci všech vyrovnávacích plateb poskytnutých jinými veřejnými institucemi na služby obecného
hospodářského zájmu podle této smlouvy.

VI.
Do článku VII Smlouvy se za písm. k) nově vkládá písm. l), které zní:
l) předložit Kraji veškeré dokumenty a podklady vztahující se k vyrovnávacím platbám jiných veřejných
institucí poskytnutým na služby obecného hospodářského zájmu podle této smlouvy.

VII.
Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

VIII.
1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, přičemž uzavření tohoto dodatku
bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje č. … ze dne 24. 1. 2022
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Kraj a jeden Nemocnice.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a jako takovou
ji obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Nemocnice souhlasí
s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku v registru smluv, resp. disponuje
souhlasem osob uvedených na své straně s uveřejněním osobních údajů v registru smluv. Smluvní
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Nemocnici do datové schránky ID 5gueuef/na
e-mail: pravni@kzcr.eu Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne
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___________________________
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje

___________________________
Krajská zdravotní, a.s.
MUDr. Ondřej Štěrba
předseda představenstva

___________________________
Krajská zdravotní, a.s.
MUDr. Leoš Vysoudil, MBA
Místopředseda představenstva
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bod 13.1 priloha 11.pdf k usnesení č. 012/12Z/2022

Číslo smlouvy: 17/SML2628/04/SOVS/ZD

čj.:

DODATEK Č. 6
ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2628/SOVS/ZD
uzavřené dne 26. 6. 2017
(dále také „dodatek“)

UZAVŘENÝ MEZI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI:

(1)

Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 311/48, PSČ 400 02, IČO 708 921 56,
DIČ CZ 708 921 56 („Kraj"), zastoupený Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje

a
(2)

Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO 254 88 627,
DIČ CZ 254 88 627, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1550 („Nemocnice“), zastoupená MUDr. Ondřejem Štěrbou, předsedou
představenstva a MUDr. Leošem Vysoudilem, MBA, místopředsedou představenstva

(společně též „Strany")

PREAMBULE
Nemocnice ke dni 1. 7. 2021, v souladu se zájmem Kraje zabezpečit odpovídající dostupnost
poskytovaných zdravotních služeb v oblasti šluknovského výběžku, převzala pod svou správu rumburskou
nemocnici, která byla do organizace Nemocnice začleněna jako pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., tedy pod celým názvem Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z. – pracoviště Rumburk (dále jen „pracoviště Rumburk“).
S převzetím dalšího zařízení pod svou správu se Nemocnici zvyšují náklady na obnovu majetku nezbytného
pro poskytování služeb obecného hospodářského významu dle Smlouvy o poskytování veřejné služby a
podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017 (dále též
„Smlouva“), neboť nadále platí, že velká část majetku Nemocnice, a to včetně majetku v nově převzatém
pracovišti Rumburk, je na hranici či za hranicí životnosti jak účetní, tak reálné. Vedle toho se Nemocnici
samozřejmě zvyšují i ostatní provozní a další náklady.
Kraj jako jediný akcionář Nemocnice se ve Smlouvě zavázal kofinancovat odůvodněné potřeby Nemocnice,
a to zejména přispívat na obnovu a pořízení infrastruktury Nemocnice nezbytné k dodržení závazku
Nemocnice poskytovat služby obecného hospodářského významu dle Smlouvy. Strany jsou si vědomy
nevyhovujícího technického stavu nemovitého majetku rumburské nemocnice, a to vč. převzatého záměru
realizace novostavby „objektu urgentního příjmu“ a následné rekonstrukce stávajících prostor pro potřeby
poskytování následné péče. Shora uvedenému závazku investiční podpory Kraj hodlá i nadále dostát, a to
se zohledněním nezbytných investičních aktivit v rumburské nemocnici, které jsou aktuálně připravovány k
realizaci. Vzhledem k výše uvedenému uzavírají Kraj a Nemocnice tento dodatek ke Smlouvě, kterým dále
prohloubí a zdůrazní své partnerství a spolupráci při zajišťování a poskytování služby obecného
hospodářského významu na území Ústeckého kraje.
Podle Rozhodnutí Komise (EU) ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým
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podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu č. 2012/21/EU (dále jen
„Rozhodnutí“) čl. 4 platí, že k výkonu služby obecného hospodářského zájmu musí být příslušný podnik
pověřen, a to jedním nebo několika akty, přičemž jejich forma závisí na platné právní úpravě daného
členského státu. Pověření však musí obsahovat minimální náležitosti stanovené Rozhodnutím. Z bodu 53
Příručky k uplatňování pravidel Evropské unie pro státní podporu, veřejné zakázky a vnitřní trh v oblasti
služeb obecného hospodářského zájmu, zejména sociálních služeb obecného zájmu (dále jen „Příručka“)
vyplývá, že je-li příslušná SOHZ spolufinancována několika orgány veřejné moci (veřejné správy), není
nutné, aby každá z financujících institucí přijala vlastní pověřovací akt, ale lze použít pověření „zastřešující“.
Podle bodu 126 Příručky zahrnuje výše vyrovnávací platby veškeré výhody poskytnuté státem nebo ze
státních prostředků v jakékoli formě.
Strany se dohodly následující změnou Smlouvy, která je zároveň pověřovacím aktem, ošetřit skutečnost,
že by došlo k přistoupení k pověřovacímu aktu Kraje třetím subjektem, jehož vyrovnávací platba by se tak
mohla stát součástí poskytnuté vyrovnávací platby.

Strany tohoto dodatku se dohodly na změně Smlouvy, kdy se
I.
do preambule Smlouvy za písm. K nově vkládá písmeno L, které zní:
L. Vzhledem k tomu, že pravidla EU pro oblast veřejné podpory připouští vícezdrojové financování služeb
obecného hospodářského zájmu, není vyloučeno, že k pověření Kraje přistoupí další veřejné instituce
(ministerstva, kraje, obce apod.), a to na základě jakéhokoliv aktu. Přistoupení další veřejné instituce bude
mít v zásadě vliv na výši Vyrovnávací platby, přičemž další ustanovení smlouvy zůstanou nedotčena.
II.
Do článku IV. Smlouvy, za odst. 7 vkládá nový odst. 8, který zní:
8. S ohledem na usnesení ZUK č… ze dne 24. 1. 2022 se zvyšuje minimální výše zálohy na vyrovnávací
platbu pro rok 2022 dle předchozího odstavce o 200 mil. Kč, tedy v součtu na 600 mil. Kč.
III.
Do článku V. Smlouvy se za text uvedený v odst. 1 nově vkládá text, který zní:
Nemocnice v Písemné žádosti o Vyrovnávací platbu uvede, zda na služby obecného hospodářského zájmu
vymezené touto smlouvou čerpá či bude čerpat vyrovnávací platby od jiných veřejných institucí než od
Kraje. Nemocnice bere na vědomí, že o vyrovnávací platby poskytnuté jinými veřejnými institucemi může
být Vyrovnávací platba Kraje snížena. V případě, že Nemocnici v souvislosti se službami obecného
hospodářského zájmu vymezenými touto smlouvou již byly vyplaceny vyrovnávací platby týkající se
stejných nákladů, bude tato skutečnost zohledněna v předběžné kalkulaci Základu pro stanovení
Vyrovnávací platby pro příslušný kalendářní rok a požadované financování ze strany Kraje bude o
vyplacenou částku sníženo.
IV.
Do článku V. odst. 9 Smlouvy se za bod vi. nově vkládá bod vii., který zní:
vii. specifikaci všech vyrovnávacích plateb poskytnutých jinými veřejnými institucemi na služby obecného
hospodářského zájmu podle této smlouvy.
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V.
Do článku VII Smlouvy se za písm. k) nově vkládá písm. l), které zní:
l) předložit Kraji veškeré dokumenty a podklady vztahující se k vyrovnávacím platbám jiných veřejných
institucí poskytnutým na služby obecného hospodářského zájmu podle této smlouvy.

VI.
Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

VII.
1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, přičemž uzavření tohoto dodatku
bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje č. … ze dne 24. 1. 2022
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Kraj a jeden Nemocnice.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a jako takovou
ji obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Nemocnice souhlasí
s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku v registru smluv, resp. disponuje
souhlasem osob uvedených na své straně s uveřejněním osobních údajů v registru smluv. Smluvní
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Nemocnici do datové schránky ID 5gueuef/na
e-mail: pravni@kzcr.eu Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

___________________________
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje

___________________________
Krajská zdravotní, a.s.
MUDr. Ondřej Štěrba
předseda představenstva

___________________________
Krajská zdravotní, a.s.
MUDr. Leoš Vysoudil, MBA
Místopředseda představenstva
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bod 16.1 priloha c. 2.pdf k usnesení č. 013/12Z/2022

bod 18.1 priloha 17.1.pdf k usnesení č. 023/12Z/2022

bod 18.1 priloha 17.2.pdf k usnesení č. 023/12Z/2022

bod 18.1 priloha 1.1.pdf k usnesení č. 026/12Z/2022
DOHODA O NAROVNÁNÍ
Tato dohoda (“Dohoda”) se uzavírá níže uvedeného dne mezi:
Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem, zastoupený
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem („Převodce/Kraj“),
a
Hitachi Astemo Czech, s.r.o., IČO 27578330, se sídlem Velemyšleves-Průmyslová zóna Triangle 60,
438 01 Velemyšleves, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 24950 („Nabyvatel“),
Převodce a Nabyvatel společně též “Strany” a jednotlivě jako “Strana”.
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A. Strany mezi sebou uzavřely dne 07.08.2006 Smlouvu o koupi pozemků („Kupní smlouva“),
jejímž předmětem byl, kromě jiného, převod následujících pozemků, včetně všech součástí a
příslušenství:


parc.č. 337/10, vytvořeného rozdělením původního pozemku parc. č. 337/1 dle
geometrického plánu č. 86-34/2006, úředně ověřený autorizovaným geodetickým
inženýrem Ing. Pavlem Jahnem,



parc. č. 337/4,



parc. č. st. 79,



parc. č. st. 82,



parc. č. st. 83,



parc. č. st. 88,



parc. č. st. 96,



parc. č. st. 100,



parc. č. st. 117,



parc. č. st. 84/2, vytvořeného rozdělením původního pozemku parc. č. st. 84 dle
geometrického plánu č. 86-34/2006, úředně ověřený autorizovaným geodetickým
inženýrem Ing. Pavlem Jahnem,

vše v k.ú. Minice, obec Velemyšleves, zapsáno u katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec („Převáděné pozemky“), z vlastnictví Převodce do vlastnictví
Nabyvatele.
B. V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ze znění platném
v době podpisu Kupní smlouvy („zákon o krajích“), měl být záměr kraje prodat, směnit nebo
darovat nemovitý majetek zveřejněn po dobu nejméně 30 dnů před rozhodnutím v příslušném
orgánu kraje vyvěšením na úřední desce.
C. Rada Ústeckého kraje, usnesením z 39. schůze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004
– 2008, konané dne 03. 05. 2006, č. usnesení 10/39R/2006, rozhodla o záměru prodeje
(převodu) níže uvedených pozemků z vlastnictví Kraje, a to:


pozemek: st. p.p.č. 65/1,
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pozemek: st. p.p.č. 68,



pozemek: st. p.p.č. 69,



pozemek: st. p.p.č. 70,



pozemek: st. p.p.č. 71,



pozemek: st. p.p.č. 72,



pozemek: st. p.p.č. 78,



pozemek: st. p.p.č. 79,



pozemek: st. p.p.č. 84,



pozemek: p.p.č. 293/4,



pozemek: p.p.č. 293/5,



pozemek: p.p.č. 293/6,



pozemek: p.p.č. 293/7,



pozemek: p.p.č. 293/9,



pozemek: p.p.č. 293/10,



pozemek: p.p.č. 293/12,



pozemek: p.p.č. 293/13,



pozemek: p.p.č. 293/25,



pozemek: p.p.č. 293/26,



pozemek: p.p.č. 293/27,



pozemek: p.p.č. 337/1,



pozemek: p.p.č. 337/2,



pozemek: p.p.č. 337/3,



pozemek: p.p.č. 389/2,

vše v k.ú. Minice, obec Velemyšleves, tehdy zapsaných na LV č. 111 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec („Zveřejněné pozemky“).
D. V souladu s výše uvedeným usnesením Rady Ústeckého kraje ze dne 03. 05. 2006,
č. 10/39R/2006, byl záměr Kraje prodat Zveřejněné pozemky zveřejněn, a to od 16.05.2006,
když záměr prodeje byl sejmutý z úřední desky dne 15.06.2006.
E. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením ze dne 12.07.2006, č. usnesení 6/14Z/2006,
rozhodlo o převodu Převáděných pozemků a schválilo obsah Kupní smlouvy.
F. Vlastnictví Nabyvatele k Převáděným pozemkům podle Kupní smlouvy bylo v katastru
nemovitostí zapsáno Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, KP Žatec, rozhodnutím sp.zn.
V- 1710/2006-533, s právními účinky vkladu ke dni 07.08.2006.
G. Nabyvatel při právní prověrce prováděné v souvislosti s plánovaným prodejem Převáděných
pozemků zjistil, že pozemky parc.č. 337/4, parc.č. st. 82, parc.č. st. 83, parc.č. st. 88, parc.č.
st. 96, parc.č. st. 100, parc.č. st. 117, vše v k.ú. Minice, obec Velemyšleves, jejichž
vlastnictví mělo být na Nabyvatele převedeno na základě Kupní smlouvy, nebyly zahrnuty mezi
Zveřejněnými pozemky („Nezveřejněné pozemky“).
H. Převodce potvrzuje, že v důsledku administrativní chyby záměr prodat Nezveřejněné pozemky
nebyl před uzavřením Kupní smlouvy zveřejněn, tak jak to požaduje zákon o krajích.
I.

Strany však potvrzují, že bylo záměrem obou Stran převést vlastnického právo z Převodce na
Nabyvatele ke všem Převáděným pozemkům, a to v souladu s Kupní smlouvou, jejíž obsah,
včetně práv a povinností Stran (tj. včetně sjednané kupní ceny, jež byla vypočtena jako cena
ve výši 5 EUR za m2) byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 6/14Z/2006
ze dne 12.07.2006.
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J.

Strany rovněž potvrzují, že Nabyvatel řádně a včas uhradil kupní cenu v souladu s Kupní
smlouvou za všechny Převáděné pozemky, tj. i za Nezveřejněné pozemky.

K. S ohledem na skutečnost, že záměr prodat Nezveřejněné pozemky nebyl před uzavřením Kupní
smlouvy zveřejněn v souladu se zákonem o krajích, avšak Nabyvatel je zapsán v katastru
nemovitostí (LV č. 115 pro k.ú. Minice) jako vlastník Nezveřejněných pozemků, existují
pochybnosti o tom, zda vlastnické právo k Nezveřejněným pozemkům bylo na Nabyvatele
platně převedeno, a to z důvodu nesplnění podmínky podle § 18 odst. 1 zákona o krajích, a zda
je Nabyvatel vlastníkem Nezveřejněných pozemků.
L. Z výše uvedených důvodů se Strany, v souladu s § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, dohodly na uzavření této Dohody, kterou narovnají veškeré pochybnosti o existenci
vlastnického práva Nabyvatele k Nezveřejněným pozemkům a prostřednictvím, které budou
schopni učinit dosavadní katastrální stav souladným s právním stavem, a to na podkladě
provedeného zápisu ve formě vkladu vlastnického práva Nabyvatele k Nezveřejněným
pozemkům dle této Dohody.
1.

PŘEDMĚT DOHODY

1.1

Strany činí nesporným, že:
1.1.1

Kupní smlouva byla ve vztahu k pozemku parc. č. 337/10 (pův. parc. č. 337/1),
parc.č.st. 79 a parc.č.st. 84/2 (pův. parc. č.st. 84), v k.ú. Minice, obec Velemyšleves
a dále ve vztahu k pozemku parc.č. 801/36, v k.ú. Nehasice, obec Bitozeves,
uzavřena platně a účinně a veškeré závazky Stran ve vztahu k nabytí těchto
pozemků byly řádně vypořádány;

1.1.2

Kupní cena za Převáděné pozemky byla v Kupní smlouvě vypočtena jako součin
jednotkové ceny 5 EUR za m2 a celkové výměry Převáděných pozemků (počtu
metrů čtverečných) a byla za převod těchto Nezveřejněných pozemků
Nabyvatelem řádně a včas zaplacena již v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy.

1.1.3

Nabyvatel je zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník Nezveřejněných
pozemků, nicméně v důsledku nesplnění podmínky podle § 18 odst. 1 zákona o
krajích mezi Stranami existují pochybnosti o platnosti převodu vlastnického práva
z Převodce na Nabyvatele k těmto Nezveřejněným pozemkům, a tedy i
pochybnosti o vlastnickém právu Nabyvatele k těmto Nezveřejněným pozemkům.

1.2

Strany se v zájmu dosažení souladu katastrálního stavu s právním stavem (právní a faktickou
realitou), dohodly na vzájemném narovnání takto:
1.2.1

Převodce uznává vlastnické právo Nabyvatele k pozemkům parc.č. 337/4, parc.č.
st. 82, parc.č. st. 83, parc.č. st. 88, parc.č. st. 96, parc.č. st. 100, parc.č. st. 117,
vše v k.ú. Minice, obec Velemyšleves, včetně všech součástí a příslušenství.

1.2.2

Převodce v souladu s § 23 odst. 1 zákona o krajích potvrzuje, že o záměru převést
vlastnické právo k pozemkům parc.č. 337/4, parc.č. st. 82, parc.č. st. 83, parc.č.
st. 88, parc.č. st. 96, parc.č. st. 100, parc.č. st. 117, vše v k.ú. Minice, obec
Velemyšleves, na Nabyvatele bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne 15. 12.
2021 usnesení č. 089/33R/2021 a tento záměr byl řádně zveřejněn na úřední
desce Kraje od 17. 12. 2021 do 17. 1. 2022. Uzavření dohody o narovnání za
podmínek uvedených v této Dohodě bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého

1.2.3

kraje dne __________, usnesení číslo __________.
Strany podpisem této Dohody potvrzují, že s výjimkou plnění práv a povinností dle
této Dohody vůči sobě nemají jakýchkoliv vzájemných práv, pohledávek ani jiných
nároků vzniklých v souvislosti s úhradou kupní ceny dle Kupní smlouvy, s
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úplatností převodu Zveřejněných či Nezveřejněných pozemků, s užíváním
Nezveřejněných pozemků Nabyvatelem, včetně práv na náhradu škody,
bezdůvodného obohacení, ušlého zisku nebo jakékoliv jiné újmy vzniklé z nebo v
souvislosti s výše uvedeným; a pro případ, že by kterákoli Strana měla vůči druhé
Straně jakékoliv právo, pohledávku či nárok, se ho touto Dohodou vzdává. Strany
se zavazují nevznášet ani neuplatňovat vůči sobě navzájem žádná práva,
pohledávky ani jiné nároky související s vlastnictvím či užíváním Zveřejněných
pozemků i Nezveřejněných pozemků, s výjimkou práv a povinnosti vyplývajících
z této Dohody.
1.3

Strany společně s touto Dohodou podepisují též jedno vyhotovení návrhu na vklad
vlastnického práva Nabyvatele dle této Dohody do katastru nemovitostí. Návrh na vklad
vlastnického práva Nabyvatele do katastru nemovitostí zašle příslušnému katastrálnímu úřadu

1.4

Nabyvatel, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne účinnosti této Dohody.
Nabyvatel nabude vlastnické právo k pozemkům parc.č. 337/4, parc.č. st. 82, parc.č. st. 83,
parc.č. st. 88, parc.č. st. 96, parc.č. st. 100, parc.č. st. 117, vše v k.ú. Minice, obec
Velemyšleves, vkladem do katastru nemovitostí na základě této Dohody, a to s právními
účinky vkladu k okamžiku, kdy byl návrh na vklad doručen Katastrálnímu úřadu.

1.5

Pokud příslušný katastrální úřad z jakýchkoli důvodů:
1.5.1
návrh na vklad vlastnického práva Nabyvatele dle této Dohody zamítne či odmítne,
1.5.2

nebo pokud řízení o takovém návrhu na vklad zastaví, nebo
vyrozumí kteroukoli ze Stran, že s ohledem na nedostatky návrhu na vklad, této
Dohody či jiné, bude katastrální úřad nucen návrh na vklad vlastnického práva

Nabyvatele dle této Dohody zamítnout, odmítnout, nebo řízení o něm zastavit,
informuje o tom bezodkladně Strana, která se dozví o takovém rozhodnutí či vyrozumění
katastrálního úřadu, druhou Stranu spolu s uvedením dne, kdy jí bylo takové rozhodnutí či
vyrozumění doručeno. Strany se zavazují do 3 (slovy: tří) měsíců odstranit katastrálním
úřadem uvedené vady či nedostatky a učinit všechny kroky nutné k tomu, aby mohly podat
nový návrh na vklad vlastnického práva Nabyvatele dle této Dohody do katastru nemovitostí
a vklad byl na základě takového návrhu katastrálním úřadem povolen. Nedohodnou-li se
Strany jinak, pak uvedené kroky budou zahrnovat (i) zpětvzetí původního návrhu na vklad
vlastnického práva Nabyvatele dle této Dohody do katastru nemovitostí, (ii) uzavření nové
dohody o narovnání v totožném znění, jako je tato Dohoda, s výjimkou odstranění vad či
nedostatků, které byly nebo mohly být důvodem pro výše uvedený postup katastrálního úřadu
a řádné zveřejnění v souladu se zákonem o krajích, (iii) podání nového návrhu na vklad
vlastnického práva Nabyvatele dle této Dohody do katastru nemovitostí.
1.6

Strany prohlašují, že uzavřením této Dohody a jejím splněním, včetně vkladu vlastnického
práva Nabyvatele do katastru nemovitostí, mezi nimi budou v plném rozsahu vyřešena
veškerá vzájemná práva, pohledávky i ostatní nároky související s nabytím vlastnického práva
Nabyvatele k pozemkům parc.č. 337/4, parc.č. st. 82, parc.č. st. 83, parc.č. st. 88, parc.č. st.
96, parc.č. st. 100, parc.č. st. 117, vše v k.ú. Minice, obec Velemyšleves.

2.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1

Tato Dohoda se řídí českým právem.

2.2

Strany se zavazují si vzájemně poskytnout součinnost a spolupráci, která je nezbytná pro

2.3

splnění práv a povinností plynoucích z této Dohody či s ní souvisejících.
Tato Dohoda nemůže být doplňována nebo měněna jinak než písemným dodatkem.
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2.4

Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Dohody byla jakákoliv práva či
povinnosti dovozovány z obecně zachovávaných zvyklostí či zvyklostí vytvořených mezi nimi.

2.5

Strany vylučují aplikaci ustanovení právních předpisů umožňujících ukončení této Dohody

2.6

výpovědí či odstoupením.
Je-li, nebo stane-li se, některé ustanovení této Dohody neplatné, nepoužitelné,
nevymahatelné, neúčinné či pouze zdánlivé („Neplatné ustanovení“), není tím dotčena
platnost, použitelnost, vymahatelnost a účinnost všech ostatních ustanovení nebo ujednání.
Strany se zavazují pro tento případ na výzvu druhé Strany nahradit Neplatná ustanovení
takovými, která jsou nejblíže ekonomickému účelu původních ustanovení.

2.7

Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech v českém jazyce, z nichž jedno vyhotovení
bude opatřeno úředně ověřenými podpisy Stran a toto vyhotovení s úředně ověřenými podpisy
Stran bude tvořit přílohu návrhu na vklad vlastnického práva. Každá ze Stran obdrží po jednom

2.8

stejnopisu bez ověřených podpisů.
Strany prohlašují, že si tuto Dohodu sepsanou na základě jejich svobodné vůle řádně přečetly
a s jejím obsahem souhlasí a nepožadují další vysvětlení, že při sjednávání a uzavření této

2.9

Dohody nejednaly v tísni a že podmínky v ní obsažené pro ně nejsou nevýhodné.
Každá z osob, která připojuje podpis pod tuto Dohodu, samostatně prohlašuje, že je plně
způsobilá a oprávněná k jejímu uzavření, že jejím uzavřením a plněním neporuší právní
předpisy ani jinou povinnost, že si není vědoma existence žádného soudního, správního či
rozhodčího řízení vedeného vůči straně této Dohody, kterou zastupuje.

2.10

Tato Dohoda 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. Nabyvatel prohlašuje, že souhlasí
s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak
podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob
uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv,
které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby informace o
uveřejnění této smlouvy byla zaslána nabyvateli do datové schránky ID ezyvshu
/na e-mail: ……@.......

2.11

Tato smlouva nabývá platnosti jejím uzavřením a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
[ZBYLÁ ČÁST STRANY BYLA PONECHÁNA PRÁZDNÁ]
[PODPISY NÁSLEDUJÍ NA DALŠÍ STRANĚ]
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Na důkaz shody Stran o obsahu i formě této Dohody připojují své podpisy.
Převodce
V Ústí nad Labem dne ___________

Ústecký kraj, Ing. Jan Schiller, hejtman

Nabyvatel
V ___________ dne ___________

Hitachi Astemo Czech, s.r.o.
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Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Ústeckého kraje
Termíny jednání VVVZ pro rok 2022











25.
22.
22.
26.
24.
21.
06.
04.
01.
13.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
09.
10.
11.
12.

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Jednání se bude konat vždy v úterý od 10.00 hodin, zpravidla na KÚÚK, pokud nebude
výjezdní zasedání. Program jednání bude čerpán z plánu práce.
Plán práce VVVZ na rok 2022:



















Vyhodnotit potřebnost nemovitostí, kde sídlí školská zařízení.
Projednávat aktuální problémy z oblasti vzdělávání, zejména změny v legislativě.
Projednávat změny zápisů do rejstříku škol.
Projednat Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji.
Projednávat rozpočet provozních nákladů škol a školských zařízení, navrhnout změnu
stanovení jeho výše s ohledem na individuální potřeby škol.
Integrovat střední školy jiných zřizovatelů do soustavy kraje, spolupracovat při oborové
optimalizaci.
Projednávat výsledky přijímacího řízení a závěrečných a maturitních zkoušek a
navrhovat opatření k jejich dlouhodobému zlepšování.
Pravidelně sledovat uplatnění absolventů škol na trhu práce, příp. sledovat úspěšnost
studia na vysokých školách.
Scházet se pravidelně s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem,
projednávat s nimi problémy výchovně vzdělávacího procesu a přijímat od nich podněty
ke zlepšení vzdělanosti obyvatel kraje.
Navštěvovat školy a školská zařízení zřizovaných Ústeckým krajem, sledovat technický
stav školních budov a podmínky pro vzdělávání v jednotlivých školách.
Připravit plán podpory přírodovědného vzdělávání a podporovat dlouhodobou
spolupráci středních škol a základních škol v oblasti rozvoje přírodovědné gramotnosti.
Nastavit rovnou podporu kraje gymnáziím a středním školám, optimalizovat podporu
učňovskému školství, posuzovat efektivnost finanční podpory školám zřizovaných
Ústeckým krajem.
Podporovat zvýšení podílu nově přijatých žáků do gymnaziálního vzdělávání.
Vyjadřovat se k připravovaným dotačním a projektovým aktivitám Ústeckého kraje
v oblasti výchovy a vzdělávání.
Navrhnout opatření ke snížení administrativní zátěže škol a školských zařízení
zřizovaných Ústeckým krajem.
Spolupracovat s MPSV a MŠMT při řešení problému předčasných odchodů ze
vzdělávání.




Vyhlásit program Rok chemie.
Zabývat se podněty ZÚK, škol a školských zařízení, členů výboru, stálých či pozvaných
hostů.

Předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Zdenka Vachková
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Plán činnosti Výboru pro zemědělství a venkov ZÚK pro rok 2022
Výbor pro zemědělství a venkov Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále pouze „výbor“) se bude
v roce 2022 konat pravidelně před plánovaným zasedáním Zastupitelstva Ústeckého kraje a dle
potřeb projednání materiálů oddělení zemědělství odboru životního prostředí a zemědělství a
odboru regionálního rozvoje.
Na zasedání výboru budou projednávány jednotlivé materiály dle aktuální potřeby, převážně z
následujících oblastí:
-

-

-

-

Dotační programy odboru životního prostředí a zemědělství, ke kterým budou v
průběhu roku vyhlášeny výzvy pro předkládání žádostí:
o
Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let
2022 až 2025
o
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až
2025 (oblast podpory Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí):
 Podpora včelařů na území Ústeckého kraje
 Podpora návrhu na změnu zobrazování stanovišť včelstev v systému
ELPIS
 Podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje
 Podpora myslivosti na území Ústeckého kraje
o
Aktualizovat dotační programy a doplňovat kritéria
Dotační programy odboru životního prostředí a zemědělství – plnění
schválených programů
o
schvalování návrhu přidělení dotace, dle rozhodnutí výběrové komise
o
odstoupení od smlouvy, změny smluv
o
návrh programů pro příští období
Stav lesů v Ústeckém kraji s ohledem na problematiku kůrovce
o
na základě informací z kalamitního štábu zpracovat mapu o výskytu kůrovce
zpřístupněné široké veřejnosti
Komplexní pozemkové úpravy
o
zvýšit komunikaci výboru a s pracovníky Státního pozemkového úřadu
Dotační programy odboru regionálního rozvoje
o
Program rozvoje venkova
o
Podpora místních akčních skupin
o
Podpora regionálních potravin a regionálních producentů
o
Zvýšit aktivity při rozvíjející se celostátní spolupráci za účelem prodeje
produktů z farem přímo koncovým zákazníkům
Další podněty k činnosti z oblasti zemědělství a venkova.

Termíny jednání Výboru pro zemědělství a venkov Zastupitelstva Ústeckého kraje na
rok 2022
Výbor pro zemědělství a venkov ZÚK se bude scházet podle potřeby. Vždy však vzhledem
k plánovaným termínům Zastupitelstva Ústeckého kraje následovně:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje Výbor ro zemědělství a venkov ZUK
24. 1. 2022

10. 1. 2022 – 13:00

28. 2. 2022

14. 2. 2022 –13:00

25. 4. 2022

11. 4. 2022 – 13:00

27. 6. 2022

13. 6. 2022 – 13:00

5. 9. 2022

12. 9. 2022 – 13:00

31. 10. 2022

17. 10. 2022 – 13:00

12. 12. 2022

28. 11. 2022 – 13:00

Zdeněk Plecitý
předseda Výboru pro zemědělství a venkov ZÚK
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Informace o činnosti Výboru pro životní prostředí ZUK (VpŽP) za období
listopad 2020 až září 2021

VpŽP ZÚK byl zřízen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen ZÚK) č. 032/1Z/2020
ze dne 16. 11. 2020 v souladu s § 76 uvedeného zákona jako výbor, který zastupitelstvo zřizuje
nepovinně. Usnesením ZÚK č. 032/1Z/2020 ze dne 16. 11. 2020 byl rovněž stanoven počet
jeho členů na 15.
V předmětném období nedošlo z hlediska struktury a výkonu funkcí k personálním změnám.
Účast členů výboru na jednotlivých zasedáních je přílohou tohoto dokumentu, v případě
neúčasti na jednáních se členové řádně omluví.
Ve výše uvedeném období proběhlo 8 zasedání výboru, z toho 6 fyzicky a 2 za pomoci
videokonference. Termíny zasedání VpŽP byly určeny plánem, který schvalovalo zastupitelstvo
Ústeckého kraje. Jednání, které bylo plánováno na 15. 3. 2021 bylo zrušeno z důvodu
nepříznivé epidemické situace. Tento termín byl určen pro výjezdní zasedání.
Výbor na svých zasedáních pravidelně projednával záležitosti z hlediska životního prostředí,
zejména v následujících oblastech:
 Projednávání a vydávání doporučujících stanovisek k projektům z oblasti
životního prostředí dle aktuální potřeby - zejména Program Fondu vodního
hospodářství a životního prostředí; Program podpory odpadového
hospodářství
Vzhledem ke změně platných právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství se VpŽP
věnoval detailněji dopadům nové legislativy na obce v Ústeckém kraji a na kraj jako takový.
Odpadovému hospodářství byla věnována 2 výjezdní zasedání, kdy první se konalo na skládce
tuhých komunálních odpadů SONO v Želechovicích. S přihlédnutím k tomu, že v současné
době je 100 % směsných komunálních skládkováno - byl důvodem pro jednání seznámení
členů výboru s aktuálně používanými technologiemi v této oblasti. Součástí zasedání byla
exkurze po tělesu skládky s odborným výkladem provozovatele zařízení.

Skládka SONO Želechovice, Výbor ŽP ZÚK 10. 5. 2021

Druhé výjezdní zasedání bylo v areálu United Energy v Komořanech, zde je plánováno zařízení
pro energetické využívání odpadů, se kterým je počítáno i v rámci aktuálně platného plánu
odpadového hospodářství Ústecké kraje. Členové výboru dostali informace o možnostech, jak
lze odpady energeticky využívat, jakou jsou problémy v této oblasti, co je třeba proto, aby
zařízení došlo do realizační fáze (a to včetně časové náročnosti). Součástí zasedání byla i
exkurze po aktuálně používaných technologických provozech United Energy.

Technologické zařízení United Energy, Výbor ŽP ZÚK 14. 6. 2021

Vzhledem k dopadu nových právních předpisů na všechny obce Ústeckého kraje inicioval
předseda VpŽP Konferenci „Teorie a praxe v odpadovém hospodářství“ na kterou byly pozváni
právě zástupci měst a obcí Ústeckého kraje. Na konferenci mimo jiných vystoupily zástupci
MŽP, odborné veřejnosti, zástupci kolektivních systémů atd. Přímo na místě se zúčastnilo cca
120 zástupců měst a obcí a dále jsme zaznamenali 115 připojení k online přenosu této
konference.

Konference Teorie a praxe v odpadovém hospodářství, KÚÚK, 23. 9. 2021
Dalšími tématy, kterými se VpŽP zabýval, byla spolupráce se SVS, kdy na jednání přijal pozvání

generální ředitel výše uvedené společnosti, představil strukturu organizace a plány do
budoucna v oblasti vodohospodářského rozvoje v Ústeckém kraji.
VpŽP dále diskutoval téma možného vyhlášení CHKO Krušné Hory a to včetně dopadů na obce
v Ústeckém kraji, byly představeny možnosti vyhlášení, zonace CHKO a další souvislosti toho
kroku.
Za přínosné lze označit průběžné vyjadřování k řešeným problémům a projednávaným
materiálům, na velmi dobré úrovni byla i spolupráce s odborem životního prostředí
a zemědělství.
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Termíny konání Výboru pro životní prostředí v roce 2022

Výbor pro životní prostředí se bude v roce 2022 konat v následujících termínech:
10. 1. 2022 – vazba na ZUK
14. 2. 2022 – vazba na ZUK
14. 3. 2022
11. 4. 2022 – vazba na ZUK
16. 5. 2022
13. 6. 2022 – vazba na ZUK
22. 8. 2022 – vazba na ZUK
19. 9. 2022
17. 10. 2022 – vazba na ZUK
28. 11. 2022 – vazba na ZUK

bod 23.8 priloha 3.pdf k usnesení č. 034/12Z/2022

bod 23.8 příloha 3

Plán činnosti Výboru pro životní prostředí na rok 2022
Výbor pro životní prostředí (dále jen „Výbor“) je poradním a iniciativním orgánem
Zastupitelstva Ústeckého kraje a plní úkoly jím stanovené. Zaměřuje se na koncepční
sladění zájmů ekonomických, sociálních a životního prostředí v souladu s principy
udržitelného rozvoje území kraje. Připravuje, prověřuje a aktualizuje strategické
dokumenty kraje týkající se klíčových témat - voda, ovzduší, ochrana přírody a krajiny,
odpadové hospodářství, úspory energií, rekultivace území po těžbě, hospodářská
restrukturalizace kraje apod.
Výbor dále projednává a vydává doporučující stanoviska k projektům z oblasti
životního prostředí dle aktuální potřeby - zvláště se jedná o tyto programy Ústeckého
kraje: Ochrana přírody; Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji – obnova
krajiny a biodiverzity; rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. Dále se zabývá
Fondem vodního hospodářství a dotačním titulem pro podporu odpadového
hospodářství.
Výbor se bude v roce 2022 dále zabývat následujícími tématy:


Odpadové hospodářství – konkrétní potřeby jednotlivých mikroregionů
v Ústeckém kraji



Revize POH a jeho směřování k trendům, které udávají nové právní předpisy



Prověření možností systematické obnovy krajiny po těžbě



Metodická pomoc obcím při modernizaci vodohospodářské infrastruktury ve
spolupráce se SVS



Možnosti vzdělávání v oblasti životního prostředí



Příležitosti a rizika případného CHKO Krušné Hory



Dotační politika Ústeckého kraje v oblasti životního prostředí

